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m 1P 9ri sei um eONSTFFUWTE 
O Debate Nacional sobre 

Esporte e Constituinte reali
zado ontem, via Embratei, em 
todas as capitais brasileiras e 
organizado pela Secretaria de 
Educação Física e Desportos — 
SEED, COR, DEMECS 
do Ministério da Educação e 
Seplan, teve o mérito de mos
trar a «ponta do iceberg» que 
deverá ser revelado até a 
elaboração final das sugestões a 
serem apresentadas ao Con
gresso Nacional. 

Contando com uma mesa 
d ire ti v a organizada no Rio de 
Janeiro e da qual participaram 
nomes como o de João Sal
danha, Sócrates, Manoel 
Tubino e Bruno Silveira, o 
debate sobre Esporte e Cons
tituinte levantou questões 
sobre a atual estrutura do es
porte nacional mostrando que o 
debate deverá ser ainda bastan
te enriquecido para se chegar a 
proposições mais objetivas para 
a Constituinte. 

Participaram também dos 
trabalhos, o ex-atleta olimpico 
Ademar Ferreira da S ilva, Djan 
Madruga, Claudhis Boschi e 
Aurélio Wander, delegado do 
MEC/RJ e todos os integran
tes responderam ao vivo às 
perguntas, formuladas através 
de telex durante todo o encon
tro, vindas de todo Brasil. 

Enquanto Ademar Ferreira 
pedia que o Estado brasileiro 
começasse por cumprir a le
gislação já existente, Sócrates 
discorreu sobre três aspectos do 
esporte enquanto educação, 
participação e rendimento, res
saltando que a omissão do Es
tado deveria ser passível de 
punição quando não atendesse 
às necessidades do cidadão 
brasileiro. 

Bruno S ilveira, secretário do 
MEC, alertou que, quando se 
fala em Constituinte, se fala em 
cidadania comum e que todos 
têm que participar da elabo
ração do texto constitucional. 
Para ele Constituinte é um ter
mo pouco compreendido e nela 
estão sendo colocados muitas 
esperanças para a solução de 
muitos problemas. 

O secretário vê que pode-se 
ter uma Constituição mais 
analítica, como a proposta da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, seção Rio de Janeiro, na 
qual poderão entrar muitos 
detalhes, e uma Constituição 
mais sintética como a propug
nada por Afonso Arinos. Na 
analítica entraria o caso do es
porte. 

Bruno Silveira falou tam
bém dos modelos estrangeiros 
que devem ser analisados para 
que o Brasil não faça uma 
caricatura de seus textos legais. 
Citou o exemplo da Alemanha, 
um Estado Socialista «do 
tamanho de Santa Catarina, 
com 18 milhões de habitantes», 
e que não pode ser usada como 
base para a formulação de leis 
para o Brasil. Discutir uma 
Constituição, diz ele, é saber 
que não podemos fazer uma 
Constituição deduzida e sim in
duzida a partir de nossa rea
lidade. 

Neste momento, diz Bruno, 
precisamos saber o que é o es
porte, o que é este fenómeno 
que estamos querendo passar 
para a Constituinte. O fenó
meno que está ai corrente, o es
porte de alto rendimento, pode 
nos levar a passar um fenómeno 
inadequado. A posição da Uni
ão, dos Estados, dos Municí
pios, dos atletas será decorrente 
do que se pensa do esporte, 
dentro de uma realidde politica 
maior. 

Se nós quisermos um país 
estatizado, argumenta o se
cretário, o Esporte será de uma 
forma; se fizermos uma Cons
tituinte liberal, a parte do es
porte comparecera de modo 
muito diferente. O importante é 
não sermos dogmáticos. No es
porte não poderemos fazer 
vigorar um regime diferente do 
resto do país. É importante 
saber que dependeremos de 
uma decisão anterior que é o 
tipo de regime e o tipo de mer
cado que. teremos no Pais. 

Outro ponto ressaltado por 
Bruno Silveira é que o fenó
meno, independente do regime, 
deve comparecer na Consti
tuição. O esporte como fenó
meno social de formação, 
merece um espaço em qualquer 
Constituição, inteiramente 
diferente do esporte enquanto 
fenómeno de elites. Por que o 
esporte como instrumento da 
educação deve aparecer apar
tado? Numa Constituinte 
temos que ter com clareza o 
fenómeno que vai ser regulado 
por ela. 

O que se costuma ver em 
reuniões da área, diz Bruno, 
são pessoas tentando defender 
determinados privilégios na 
Constituição. A Constituinte 
não é lugar para se defender or
dens e corporações. A Cons
tituição tem uma outra postura 

diante da cidadania e do in-l 
dividuo. Ê importante estar 
atento e discutir. Nós todos 
somos participantes da cons
trução dessa nova Constituição 
e devemos estar atentos a cada 
discussão sob pena de nos 
transformarmos em instrumen
tos de uma coisa superficial que 
é o corporativismo da área es
portiva. 

Para o secretário da 
SEED /MEC na Constituinte 
se define o papel das diversas 
entidades: do Estado, das Em
presas Privadas, dentro de uma 
Economia de mercado aberto, 
mas, o Estado tem uma função 
socializante, preponderante em 
relação ao Esporte. Portanto ele 
tem responsabilidade com esse 
Esporte de formação, que cabe 
a ele fazer bem, porque nessa 
área, a sociedade civil, a em
presa privada, o interesse 
privado, jamais conseguirão 
atender. 

«Tenho dito em todo lugar 
que vou, diz Silveira, sobre es
ta concepção maior do Pais que 
queremos construir. A todo 
lugar que se vai discutir Espor
te e Constituinte, encontramos 
ex-atletas e pessoas que estão 
interessadas em levar para a 
Constituinte a defesa de seus 
interesses. Querem saber como 
é que a Constituinte vai dar for
ça ao esporte, esta grande 
religião que está aí. Não estão 
interessadas em discutir coisas 
mais profundas e mais sérias 
que é o fenómeno do EsDOrte 
em si mesmo, que são estas 
outras opções politicas maiores 
que se faz antes de se fazer uma 
opção definitiva pela área do 
esporte. 

Para Bruno Silveira, todo 
cidadão comum deve começar a 
pensar sobre que esporte in
teressa à população e como 
queremos ver esta ativ idade 
regulada a nível de Consti
tuição. «Eu acho, diz ele, que 
não podemos nos esquecer de 
que o Pais está se'construindo e 
que nós somos parte disso. Ê 
importante passar as questões 
para o cidadão comum. E não 
só para as pessoas do mundo 
especializado. Eles tem muito 
mais a ver com a questão do 
Esporte do que nós porque, 
possivelmente não estão re
cebendo o benefício do esporte 
por parte do Estado. Não. estão 
sendo servidos através do es
porte em algumas coisas essen
ciais que o Estado deve colo
car». 
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