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Caro leitor,

Tem gente estranha neste planeta Terra,
hein? Se eu, um visitante periódico desde
os tempos das Olimpíadas da Antigui-
dade, ainda me surpreendo, veja-se lá um
turista extraterrestre desavisado.
Outro dia ouvi um homem esbravejar que
não precisava de ninguém em sua vida.
Como ele pode dizer tamanho absurdo?
Não vou nem me estender aqui falando
das relações entre bichos de diversas espé-
cies, essas de que você já deve ter ouvido
falar nas aulas de ciências e biologia, tais
quais a simbiose, o comensalismo e o in-
quilinismo. Não quero falar em relações
ecológicas porque elas comumente nos
fazem pensar em sobrevivência, e o
homem, como o gliesiano, é um ser que
não precisa apenas sobreviver, ele pode se
dar ao luxo de viver.
Por viver, refiro-me a amar, a divertir-se,
criar, estudar, imaginar, cantar e, claro, pra-
ticar esportes. Mas, para fazer tudo isso,
precisa-se do apoio da família, dos ami-
gos, do(a) namorado(a), colegas, parceiros
de equipe e mesmo dos adversários. 
Eu sei que, muitas vezes, pode haver pes-
soas próximas de você com as quais a
convivência é complicada – gente que
pensa diferente ou que tem gostos distin-
tos. Todavia, se aprendi algo ao longo
dos meus parcos 10 mil anos, foi a desco-
berta de que, no diálogo com quem é di-
ferente, a gente tem a chance de abrir a
cabeça e de mudar para melhor, apren-
dendo a ser solidário e a respeitar os limi-
tes de cada um. E quer cenário mais
apropriado para tal mudança do que a

competição esportiva? Por isso valorizo
tanto as modalidades praticadas em
equipe: ao nos ensinar a lidar com os ou-
tros com ética, sensibilidade e justiça, elas
nos tornam mais sábios na arte de viver. 

PS.: Para celebrar a coletividade, farei um
volume da coleção Show de Cidadania,
Esporte e Conhecimento tratando justa-
mente desse tema. Será um livro um pou-
quinho diferente dos outros: nele, haverá
partes incompletas; após reflexões, você
deverá preencher o que falta com seus
próprios comentários e ideias acerca dos
temas abordados e, assim, escrever o livro
comigo. Que tal? Estou certo de que for-
maremos uma dupla campeã! 

POSTADO POR MAGUINHO ÀS 19h55.
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Jovem gliesiano de 10 mil
anos. Repórter da TV In-
tergaláctica. Apaixonado
por esportes. Passando
um período no planeta
Terra para cobrir todos os
torneios olímpicos.

Aqui, deixo registrados os
bastidores das minhas repor-
tagens e, principalmente, as
impressões que tenho e as li-
ções que aprendo no conví-
vio com os humanos.

MAGUINHO
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Xenofobia é o nome da aversão que certas pessoas sentem por estrangeiros. Talvez você
nunca tenha lido ou escutado essa palavra, e isto diz algo positivo sobre o Brasil: o seu
país não costuma criar birra com quem é de fora; de fato, é das nações mais acolhedoras
que conheço – inclusive para com os extraterrestres como eu.

O Brasil, aliás, tornou-se a potência em ascensão que é graças à migração de diversos
povos para suas terras no decorrer dos séculos. Primeiro vieram os colonos europeus,
sobretudo os portugueses; em seguida, forçosamente, chegaram povos africanos na triste
condição de escravos. Por último, em tempos historicamente recentes, houve um grande
fluxo de italianos, alemães, poloneses, turcos, libaneses, japoneses, coreanos, chineses
e muitos, muitos outros. A rigor, esse fluxo (em menor escala) continua até os dias
atuais, por conta do fenômeno da globalização, que tornou as fronteiras entre as nações
mais tênues e o deslocamento de pessoas pelo mundo uma atividade constante. 

A miscigenação mostra-se estampada nos traços e tipos físicos variados que se vê pelas ruas
e entre os atletas do país – de Pelé do futebol a Guga Kuerten do tênis. O brasileiro é negro,
branco, índio, pardo, mulato, cafuzo, mameluco – é uma mistura bagunçada, bonita e,
mais importante, que aprendeu a ter tolerância com quem vem de fora. 

É uma pena que não seja exatamente assim em todo o mundo. Como você pode ver nos
noticiários, constantemente há países a fim de fechar suas portas à entrada de determinados
povos, tratando com violência e desigualdade os estrangeiros. O motivo? Alegam vários: do
“roubo” das vagas de emprego dos nativos à segurança nacional. Depois do “11 de Setem-
bro” – atentado aos prédios de Nova Iorque (EUA) cometido por um grupo terrorista de
origem árabe – aumentaram os casos de comportamentos e discursos xenófobos em relação
aos migrantes dessa etnia em muitas nações do Ocidente. O filme Jean Charles conta a his-
tória verídica de um brasileiro morto pela polícia na Inglaterra, em 2005, ao ser confun-
dido com um terrorista.

O esporte, em tal contexto, ajuda a combater a xenofobia. A supremacia da tríade asiática
no badminton gerou um fenômeno que os brasileiros há muito conhecem por conta do fu-
tebol: os atletas passaram a receber ofertas de dupla nacionalidade, isto é, propostas para
viver, treinar e ser considerados cidadãos daqueles países que os convidam, competir em
torneios de badminton sob sua bandeira. Às vezes, nem é preciso tanto; o simples fato de

um atleta ser contratado para o time ou equipe de outro país, mostrar seu talento perante
um público estrangeiro, já ajuda bastante a romper preconceitos nacionalistas.

O esporte e, sobretudo, as Olimpíadas, são a contraprova de quem não crê na convivência
pacífica humana. Quando os povos da Terra se confraternizam nas competições, se abraçam
nas cerimônias de abertura e posse, dançam juntos, trocam camisas e lembranças – tudo
isso demonstra que as incompatibilidades podem ser superadas quando se deseja a paz.

BRASIL x BAIRRISMO
O Brasil, felizmente, não é um país xenófobo; entretanto, vez ou outra eu vejo e ouço coisas
ditas por brasileiros que refletem um comportamento similar. Falo do bairrismo, uma visão
passional e errônea de que seu estado, cidade ou região sejam melhores que os demais.

O caso mais emblemático é o preconceito contra os nordestinos, classificando-os de pre-
guiçosos, burros ou desonestos. Ora, conheço uma infinidade de políticos, intelectuais,
empresários e artistas do Nordeste que serviriam de contra-exemplo a tais afirmações.
Além disso, pelo que eu estudei da história do Brasil, foi a mão de obra nordestina que
ajudou a erguer cidades como São Paulo e Brasília. Ninguém indolente ou estúpido
teria feito um serviço tão bom.

Esse não é o único caso de bairrismo. Para citar outro, rememoro a troça feita sobre o
povo do Norte “viver na floresta”, no sentido cruel de que não há aspectos de civilização
ali, ou de que a gente não é civilizada. Contra isto, valho-me da Zona Franca de Ma-
naus, um dos principais polos de indústria e comércio do país. Às vezes, a rinha bairrista
acontece até entre cidades vizinhas, com ambas a trocar impropérios que eu não ouso
reproduzir aqui, de tão feios.

Agora, baseado em tudo que se falou aqui sobre a xenofobia e sobre a miscigenação do
Brasil e, tendo em vista o fato de que o mundo inteiro vai estar de olho no país quando
acontecerem os jogos do Rio-2016, me diga: você acha corretas as atitudes bairristas?
Explique a sua resposta.

COORDENADA JOGO DA VEZ: 
ESPORTE x XENOFOBIA
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DOE SANGUE
Uma doação mais simples e que ajuda
igualmente a salvar vidas é a sanguínea.
Os hospitais estão constantemente utili-
zando bolsas de sangue em pacientes
que realizam cirurgias ou chegam aciden-
tados. Portanto, é importante não so-
mente doar, mas também fazê-lo com
frequência. Homens podem repetir o
gesto solidário em intervalos de dois
meses, mulheres em intervalos de três.
Para doar sangue, basta ir a um dos he-
mocentros estaduais munido de um do-
cumento oficial de identidade com foto
recente. O procedimento não demora
nada, incluindo a entrevista que é feita
para checar se o doador atende aos pré-
requisitos. A priori, você só precisa:

•ter entre 18 e 65 anos;
•pesar no mínimo 50 kg;
•estar bem de saúde,
sem nenhuma doença
recente;

•estar descansado e bem
alimentado.

Por ser um gliesiano, o meu sangue é di-
ferente do sangue humano, mas isto não
me impede de fazer doações quando
estou aqui. A Terra é um lugar muito fre-
quentado por turistas extraterrestres e, se
um deles se acidentar, poderá contar co-
migo, com meu sangue! 

05
D E  A G O S T O

DIA NACIONAL 
DA SAÚDE

07
D E  A B R I L

DIA MUNDIAL 
DA SAÚDE
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L O futebol dispensa 
apresentações, certo? 
O Mundial de Futebol,7

outro evento do qual eu
sou grande fã, tratou de
transformar este esporte
nascido na Inglaterra, 
em 1863, no mais 
popular e querido 
entre os terráqueos. 
Primeiro esporte de time a figurar nas
Olimpíadas, o jogo é largamente conhe-
cido e duvido de que você não tenha
noção da dinâmica: dois tempos de 45 mi-
nutos e 11 jogadores de cada lado, dividi-
dos entre as zonas do gol, zaga (defesa),
meio de campo, laterais e ataque. Todos
tentando fazer gols chutando a bola e evi-
tando cometer faltas nos adversários, para
não levar dois cartões amarelos ou um
vermelho, o que levaria à expulsão. A falta
feita dentro da grande área do gol dá ao
oponente o direito a um chute sem bar-
reiras – o temido pênalti.
O que você talvez não entenda seja a
regra do impedimento, que cria tanta po-
lêmica entre comentaristas e torcedores.
Então, deixe-me explicá-la.
Como se sabe, o futebol é apitado por um
juiz e dois auxiliares de arbitragem (an-
tigamente chamados de bandeirinhas).
Entre suas diversas funções, está observar

se os jogadores estão em posição legal na
hora em que é feito um lance com chan-
ces de se converter em gol.
Imagine que você é um atacante. No mo-
mento em que um companheiro dá o
passe da bola, pelo menos dois jogadores
do time adversário devem estar entre você
e a linha de fundo daquele lado do campo.
Um deles quase sempre é o goleiro, mas
pode acontecer de ele ter saído da meta
para bater uma falta ou tentar o gol. A con-
dição continua mesmo sem o goleiro: pelo
menos dois outros jogadores devem estar
alinhados com você ou mais à frente, do
contrário você está impedido.
Fácil, não é? Existem, porém, alguns fatores
que tornam a regra um pouco mais com-

plexa: o árbitro só marca o impedimento se
considerar que você está participando efe-
tivamente da jogada, atrapalhando um ad-
versário, ou está ganhando vantagem de
sua posição adiantada.
Por outro lado, não há impedimento se
você estiver na mesma linha ou atrás do
companheiro que passou a bola; tam-
pouco se receber o passe em seu pró-
prio campo, do pé de um adversário ou
de um lance de bola fora (tiro de meta,
escanteio ou lateral).
Não é tão difícil assim, entender o impe-
dimento. Com um pouco de observação
dos jogos da TV, você estará afiado na
regra até a Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas de 2016 – ambas no Brasil.

OL IMPÍADAS DE VERÃO

OL IMPÍADAS DE VERÃO DA JUVENTUDE

PARALIMPÍADAS DE VERÃO

O futebol se consagrou a partir da
Copa do Mundo de Futebol, cuja pri-
meira edição foi em 1930, no Uruguai.
Antes, porém, participou como esporte
de demonstração (sem direito a me-
dalhas) das Olimpíadas de Paris-1900
e St. Louis-1904. Entrou definitiva-
mente para o programa olímpico em
Los Angeles-1932.

7

19 
D E  J U L H O

DIA NACIONAL 
DO FUTEBOL
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Um dos aspectos que mais me impressionaram, na primeira vez em que assisti a uma par-
tida de handebol, foi notar a velocidade que a bola pode alcançar, em um espaço tão pe-
queno e sem ajuda de nenhum instrumento para impulsioná-la. Pelos meus cálculos, um
bom jogador pode fazer a bola voar a 80 km/h!

Sempre gostei de velocidade, um gosto em comum entre mim e tantos terráqueos. Mas, da janela
da minha espaçonave, observo de cima o fluxo do tráfego nas grandes cidades e, assustado,
vejo um monte de gente correndo acima dos limites estabelecidos pelas placas de sinalização.
Não contentes, alguns motoristas que observo fazem ultrapassagens que só pilotos de Fórmula-
1 ousariam. Alguns ainda dirigem falando ao celular, com animais no banco do carona, ou
sem cinto de segurança, ou embriagados, ou sem as cadeirinhas obrigatórias para levar bebês
e crianças. Alguns até levam bebês e crianças em motocicletas – e sem capacete!

Sim, eu gosto de velocidade, mas quando é praticada com segurança e em áreas apropriadas:
as pistas de corrida. Nas ruas da cidade, eu prezo pela minha vida e a dos outros, nunca deixo
de obedecer aos limites sinalizados. No trânsito eu vou tranquilo e defensivo. Sabe por quê?

Porque, no Brasil, morrem 35 mil pessoas em acidentes de trânsito por ano. No mundo
inteiro, este número sobe para 1,2 milhões – sem contar aquelas pessoas que sobrevivem
mas passam a necessitar de cuidados especiais. Para alertar sobre os perigos de uma direção
agressiva, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o terceiro domingo de no-
vembro de cada ano como o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito.

Às vezes, a culpa por tantas mortes nem é só dos motoristas. O pedestre apressado que se
aventura em travessias por entre os carros, em vez de procurar a faixa mais próxima, tem
a mesma parcela de culpa e, por lei, pode até ser multado por atravessar em lugares im-
próprios. Se bem que, muitas vezes, o pobre pedestre é obrigado a se arriscar porque um
motorista, longe do comportamento de um bom cidadão, estacionou sobre a calçada.

Para o trânsito melhorar e todo mundo poder andar sossegado pelas ruas, é fundamental o
respeito às placas que os órgãos de fiscalização espalham pelas avenidas, ruas e rodovias. Antes,
porém, é preciso conhecê-las bem. Você as conhece? Ajude-me a identificas as placas a seguir. 

COORDENADA VELOCIDADE, SÓ NO ESPORTE 

PLACAS DE ADVERTÊNCIA: (1) OBRAS; (2) ÁREA ESCOLAR; (3) ANIMAIS; (4) LOMBADA; (5) CRIANÇAS
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO: (1) PROIBIDO ESTACIONAR; (2) PROIBIDO TOCAR BUZINA; 
(3) PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA; (4) VELOCIDADE MÁX. 80 KM; (5) CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

01 
D E  M A I O

DIA NACIONAL PELA
PAZ NO TRÂNSITO
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O rúgbi é uma das novas atrações a figu-
rar nas Olimpíadas a partir de 2016, jun-
tamente com o golfe. A modalidade
volta à cena olímpica depois de 92 anos
afastada do torneio – o esporte esteve
presente pela última vez em Paris-1924.
O rúgbi surgiu do desacordo de um time
de futebol quanto a certa regra que a
liga inglesa, unificadora desse esporte
em meados do século XIX, impusera: a
proibição do uso das mãos. Assim, em
1871, os dissonantes abandonaram a
Football Association (Associação de Fu-
tebol) para formar a Rugby Football Union
(União do Futebol – Rúgbi).
Atualmente há diversas configurações de
disputa, e a principal diferença costuma
ser a quantidade de jogadores em campo:
15, 13, 10, 7... O rúgbi de 15 era a versão
dos primeiros Jogos Olímpicos; a partir de
2016, será a vez do rúgbi de 7.
Por conta da origem em comum, rúgbi e
futebol guardam similaridades, tais quais
as dimensões do campo e o uso de chutei-
ras. Entretanto, a bola do rúgbi é oval, um
tanto maior que a do futebol americano;
quanto às traves,22 são menos compridas e
mais altas e formam um H; e, por fim, vale
repetir, é permitido usar as mãos, mas as
regras proíbem os jogadores de se valer
delas para lançar a bola à frente. A bola só
pode ser passada para trás ou para o lado.
É a corrida que deve fazê-la avançar.
É bem verdade que se pode usar os pés
para ganhar tempo também; contudo,
nesta jogada, os atletas do time do chu-
tador que estiverem à sua frente ficam
impedidos de brigar pela bola. Por falar
em briga, quem já viu uma partida de

rúgbi pode se espantar com a aparente
agressividade do esporte, devido ao
contato corporal intenso que os com-
petidores têm. Quem está com a bola
pode ser derrubado com um agarrão
abaixo da cintura (tackle ou placagem).
Ao cair, deve soltar a bola e um monti-
nho se forma na briga pela posse. É o
ruck (amasso, em inglês). A impressão
é que não há ordenamento, porém, há
jogadas ensaiadas para se bloquear os
adversários e regras como a que proíbe

qualquer jogador em contato corporal
com outros do ruck de não poder apa-
nhar a bola com as mãos.
As infrações visam impedir que o contato
físico seja arriscado, por isso constituem
faltas graves dar carrinho, chutar o adver-
sário, tacklear um jogador sem a bola ou
acima dos ombros. Como punição, além
do pênalti, que explico a seguir, há os
cartões amarelos e vermelhos: um ama-
relo deixa o jogador fora do campo por
10 minutos, o vermelho o expulsa.

OL IMPÍADAS DE VERÃO

OL IMPÍADAS DE VERÃO DA JUVENTUDE

PARALIMPÍADAS DE VERÃO

As traves verticais medem
cerca de 8 m de comprimento
e estão afastadas por uma dis-
tância de 5,6 m. O travessão
está a 3 m do solo.

22
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