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Este cronista com a filha Vitória, na Candelária. No fundo, a tocha olímpica. (Foto: álbum de família).

Museu do Amanhã no Boulevard Olímpico. (Foto: Vitória Vélez).
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As Olimpíadas do Rio chegam ao fim e é hora de fazer um balanço.
Queria destacar três aspectos: 1 - De um lado, a alegria das
medalhas conquistadas, notadamente do ouro no futebol e no vôlei,
que simbolizou o clima popular que prevaleceu na grande festa. 2 O contraste dessa alegria com a falta de civilidade do público
brasileiro em alguns eventos. 3 - Em terceiro lugar, a contribuição
dada pelas Forças Armadas nos resultados positivos do magno
evento, em termos de medalhas conquistadas pelos nossos
esportistas.
1 - A alegria das medalhas conquistadas e as festas de
abertura e encerramento. O espírito olímpico é, antes de tudo, de
congraçamento alegre entre as Nações. Esse clima prevaleceu ao
longo da grande festa, em que pese incidentes dolorosos no terreno
da segurança pública, ensejados pela crônica criminalidade. A
máxima manifestação do clima de alegria pôde ser observada na
animada torcida de aproximadamente um milhão de pessoas, que
ocupou o Boulevard Olímpico na tarde e na noite do sábado 20 de
Agosto, quando do jogo decisivo entre a Alemanha e o Brasil, que
terminou conferindo à nossa seleção o almejado ouro olímpico. Essa
alegria acompanhou, também, as belíssimas cerimônias de abertura e
encerramento dos jogos. O Brasil deu mais uma vez, perante o
mundo, prova de que é craque na produção de grandes eventos. A
nossa imagem reluziu no cenário internacional das festas populares.
A alegria das grandes massas que acompanham os Jogos Olímpicos,
essa foi a herança que os modernos organizadores tiraram da antiga
tradição grega. Na Antiguidade clássica, suspendiam-se as guerras
entre as cidades-estado, a fim de que as Olimpíadas possibilitassem
uma festa em que cada grupo expunha perante os outros o valor da
força, da disciplina e da habilidade corporal, num contexto em que o
que valia era a competição honesta entre os esportistas, sem esperar
mais reconhecimento do que a admiração dos concidadãos e a
perpetuação da memória dos heróis olímpicos, simbolizada na coroa
de louro com que eram agraciados os vencedores.
Nesses eventos se colocava de relevo o valor da amizade e da
lealdade entre os contendores e os assistentes, numa espécie de
antítese à ferocidade das guerras muito frequentes entre as várias
cidades da península helênica e das suas ilhas. Os Jogos constituíam,
assim, um oásis de diálogo amistoso e de negociação entre as
cidades guerreiras. O valor supremo da "paideia" ou educação para a
cidadania, era o binômio "kalós kaí agathós" (beleza e coragem) que,
na antiga Atenas, sedimentava o espírito de defesa da Cidade, após
as reformas de Clístenes ocorridas por volta do ano 500 a.C.
Ora, os Jogos eram como uma espécie de projeção artística daquilo
que havia de mais perdurável na lide desportiva: a beleza dos corpos
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e a habilidade nas várias provas. Os Romanos sintetizaram no
trinômio famoso: "citius, "fortius", "altius" ("mais rápido, mais forte,
mais alto") esse espírito de competição e de progressiva superação
dos jovens atletas.
A tradicional hospitalidade do povo carioca e, em geral, dos
brasileiros, reluziu nas festas olímpicas. O bom humor das pessoas
ajudou a mitigar as deficiências administrativas nos transportes e na
alimentação. A festa foi, em termos gerais, maravilhosa, contagiando
os nossos visitantes que, certamente, quererão voltar. Essa é uma
prova do nosso soft power que, livre de manipulações populistas, é
um ativo importante neste mundo globalizado refém do terrorismo.
2 - O contraste da alegria olímpica com a falta de civilidade do
público brasileiro em alguns eventos. A torcida é inerente aos
grandes eventos esportivos. Pesquisas realizadas por arqueólogos
americanos e gregos revelam que nos Jogos antigos da cidade de
Olímpia havia torcidas organizadas. O que não significa que as vaias
contra as equipes adversárias pudessem se sobrepor ao espírito
olímpico.
Infelizmente as vaias sobrepuseram-se ao espírito olímpico em
alguns momentos da Olimpíada do Rio. As provas de atletismo viramse prejudicadas por manifestações dessa natureza. Os organizadores
falharam ao não terem desenvolvido campanha publicitária
adequada, a fim de que se preservasse a compostura para que não
fossem prejudicadas provas em que é primordial o silêncio que
garanta a concentração dos atletas. Essa falha insere-se, a meu ver,
na mais larga carência que o Brasil hodierno sente em relação à
educação para a cidadania.
Os nossos períodos democráticos são confundidos com espírito de
vale-tudo, como se não fosse essencial a manutenção de condutas
condizentes com os valores cidadãos. No ciclo militar, o ensino básico
cuidava para que os alunos recebessem noções básicas de cidadania
e da preservação de valores que dizem relação ao nosso convívio
coletivo. Eram conhecidas disciplinas como "Educação Moral e Cívica",
ministradas ao longo dos níveis fundamental e secundário. Na
Universidade, era ministrada a disciplina "Estudo de Problemas
Brasileiros", em que eram discutidas as grandes questões que, do
ângulo comportamental, dificultavam o desenvolvimento.
Chegado o período da redemocratização, após o fim do regime
militar, tudo isso foi jogado no lixo da história como "entulho
autoritário", sem que se cuidasse da educação para a cidadania num
contexto democrático. A bem da verdade, as únicas instituições de
ensino que passaram a desenvolver uma reflexão nesse ponto foram
as Academias Militares das três Armas, que cuidaram de preparar o
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pessoal militar, tanto de oficiais quanto de suboficiais e praças, para
a adequada atuação das Forças Armadas num contexto democrático.
Resultado: hoje elas representam uma instituição respeitável e
afinada com a nossa democracia. Ao longo dos agitados anos do
regime lulopetista que conseguiu pôr em xeque as instituições
republicanas, em nenhum momento as nossas Forças Armadas
colocaram como saída opções diferentes das consagradas na
Constituição de 1988. Ora, não se pode dizer o mesmo da totalidade
da nossa sociedade civil, em cujo seio políticos, sindicalistas e
militantes de várias siglas da esquerda apregoam soluções de fato,
acusando os seus oponentes de um "golpe" que, paradoxalmente,
forma parte do seu próprio cardápio.
3 - A contribuição dada pelas Forças Armadas nos resultados
positivos do magno evento, em termos de medalhas
conquistadas pelos nossos esportistas. O positivo resultado
conquistado
pelos
nossos
atletas
nestas
Olimpíadas
foi
evidentemente superior ao alcançado em certames anteriores. A
razão funda-se na política adotada pelo Ministério da Defesa desde
2008, no que tange à realização, pelas Forças Armadas, de
programas de treinamento de alto rendimento de jovens participantes
dos quadros militares, com vistas a melhorar a performance brasileira
no terreno esportivo. Inicialmente foram visadas as Olimpíadas
Militares realizadas no Brasil em 2011 (quando o nosso país ficou em
1º lugar), tendo ficado em 2º, quatro anos depois.
É um programa que deve continuar, junto com o chamado de "Força
no Esporte", do qual participam 21 mil crianças, que têm acesso
regular à prática supervisionada de esportes em unidades militares
em todo o país. Os jovens suboficiais que venceram provas nas várias
modalidades, do atletismo às provas de remo, honraram a memória
das Forças Armadas às quais pertencem, adotando a posição de
sentido na hora de receber as medalhas conquistadas. Bela
manifestação de patriotismo nestes tempos empanados pela
corrupção generalizada. Os jornais noticiaram com ressalvas esses
fatos. Alguns afoitos criticaram a atitude dos nossos atletas militares.
Divirjo veementemente dessa posição. Acho que foi muito positiva a
atitude dos que receberam com a saudação militar as suas honrarias
esportivas. Afinal, o número deles foi significativo: da Olimpíada que
ora se encerra os militares constituíram 33% dos atletas brasileiros,
com 81% das medalhas conquistadas. Um sucesso retumbante!
O mundo precisa saber que as Forças Armadas Brasileiras preparam a
nossa juventude para a prática sadia do esporte de alto rendimento.
Esta é, aliás, a ponta do iceberg. Na base, sabemos que há muita
dedicação e competência na gestão acadêmica das Escolas Militares.
O professor Alessandro Barreta García, em obra recente (Educação
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física e Regime Militar, Jundiaí: Paço Editora, 2015, apresentação
de minha autoria), destacou esses aspectos.
Um pequeno exemplo: as únicas instituições de ensino que fazem
avaliação de docentes no Brasil, de forma sistemática e seriamente
planejada, são as pertencentes às Forças Armadas, tanto nos níveis
de ensino médio (Colégios Militares) quanto na graduação e na pósgraduação. Sou, com muita honra, professor emérito da ECEME e
posso dar este testemunho a partir da própria experiência. Colaboro
com o Exército desde 1983 na preparação de oficiais em nível de pósgraduação, tanto nessa instituição quanto no Centro de Estudos de
Pessoal, no Rio de Janeiro. Também colaboro com o Clube da
Aeronáutica, no Rio, nos cursos de Pensamento Brasileiro organizados
ali em nível de pós-graduação. Nas minhas atividades docentes nas
Escolas Militares sempre fui avaliado de forma séria e regular, coisa
que não tenho experimentado nas Universidades públicas nas quais
trabalhei desde a minha chegada ao Brasil em 1979. Nestas, as
políticas de avaliação acomodaram-se aos interesses do sindicalismo
petista que deformou totalmente o caráter de seriedade acadêmica
que deveria presidir esse tipo de análise do desempenho docente.
Poucas são as Universidades que no Brasil têm programas
continuados de educação física e de prática esportiva abertos à
comunidade. A Universidade Gama Filho foi exemplo que se destacou
nesse campo. Infelizmente, foi clausurada pelo MEC, numa decisão
atabalhoada e pouco transparente, sob a regência do ex-ministro
Aloísio Mercadante.

