
L’esport a les fa ve les
§ LARS GRAEL

Se cre ta ri de Jo ven tut, Esport i Temps Lliu re
de l’Estat de São Pau lo, Bra sil

Per als qui no em co ne guin, em dic Lars

Grael i sóc del Bra sil. Sóc un an tic at le ta

olím pic. Vaig guan yar dues me da lles de

bron ze en l’es pe cia li tat de vela, clas se Tor -

na do, a Seül 1988 i a Atlan ta 1996 i tam bé 

vaig com pe tir a Los Ange les 1984, i aquí, a

Bar ce lo na 92. El 1998, quan m’en tre na va

per a Sydney, una llan xa mo to ra va xo car

con tra el meu ve ler i va pas sar-me pel da -

munt, em va ta llar la cama dre ta i gai re bé

va aca bar amb la meva vida. L’ac ci dent em

va pro duir un gran trau ma i gent de tot Bra -

sil em va en viar les se ves ora cions i bons

de sit jos. Més en da vant, l’ex pre si dent Car -

do so em va in vi tar a tre ba llar com a exe cu -

tiu en un Insti tut Esta tal de di cat al de sen vo -

lu pa ment dels es ports al Bra sil. 

Ante rior ment, jo ja era un ciu tadà preo -

cu pat per la po bre sa en què viuen els

nos tres nens i pel fu tur gens es pe ran ça -

dor que te nen al da vant. El meu germà,

Tor ben Grael, cam pió olím pic i ma ri ner

in ter na cio nal, i jo ma teix vam en ge gar un 

pro jec te a la nos tra ciu tat na tal, Ni te rói,

just a la ba dia de Gua na ba ra, al da vant

de Rio de Ja nei ro, per en sen yar tècni -

ques ma rí ti mes i de na ve ga ció als nens

po bres de les fa ve les, els gue tos que

abun den a les mun tan yes de l’Estat. El

pro jec te, ano me nat Grael, va te nir un

gran èxit i més de 2.500 nens han as sis -

tit a aques tes clas ses. 

Des prés de tras lla dar-me a Bra sí lia, la ca pi -

tal del Bra sil, he tre ba llat en el camp del

sec tor pú blic, i el 2001 vaig arri bar al lloc

més alt del sec tor en aquell mo ment, com a

Se cre ta ri Na cio nal d’Esport i Mi nis tre de

Tu ris me del Bra sil. Actual ment, al Bra sil hi

ha un Mi nis tre es pe cí fic d’Esport, el Sr.

Agne lo Quei roz. Des prés del fi nal del go vern 

de Car do so, el Go ver na dor de l’Estat de São

Pau lo, el Sr. Ge ral do Alckmim, em va in vi -

tar a ocu par el càrrec de Se cre ta ri de Jo ven -

tut, Esport i Temps Lliu re d’a quest Estat. 

La meva ex pe rièn cia com a at le ta i, pos -

te rior ment, com a ges tor pú blic, s’ha

cen trat sem pre en els re sul tats. Com a at -

le ta, el meu ob jec tiu era guan yar, si gui

de for ma in di vi dual, si gui en equip. Tan -

ma teix, com a ges tor pú blic l’ob jec tiu

s’ha am pliat cap a l’as so li ment d’un ob -

jec tiu so cial, que arri bi ve ri ta ble ment a la 

gent. Com pos si ble ment deuen sa ber, el

Bra sil és un país amb molts pro ble mes i

rep tes en el camp so cial. La prin ci pal tas -

ca de qual se vol po lí tic ha de ser afron tar

aquests rep tes.

El tema d’a ques ta ses sió és la nos tra ex -

pe rièn cia per so nal i de go vern al Bra sil: la

uti lit za ció de l’es port com a for ma de

cohe sió, coe xistència i in te gra ció so cials.

Des d’un punt de vis ta in ter na cio nal, l’es -

port és ha bi tual ment molt efi caç com a

eina di plomà ti ca i com a “ca ta lit za dor”

so cial en tre di fe rents na cions i cul tu res.

Com que les re gles de qual se vol es port

són in ter na cio nals i, en cer ta ma ne ra, el

seu pro pi llen guat ge és ve ri ta ble ment su -

pra na cio nal i està glo ba lit zat, en cai xa a la

per fec ció en ac tes de dis ten sió, com

aquell mun dial ment fa mós par tit de ping-

pong en tre nord-ame ri cans i xi ne sos. O els 

ino bli da bles Jocs de l’Amis tat, que el ma -

ri ner i mag nat de la co mu ni ca ció Ted Tur -

ner, va pro mo cio nar per tal d’u nir la Unió

So viè ti ca i els paï sos oc ci den tals des prés

dels ver gon yo sos boi cots als Jocs Olím -

pics de Mos cou 1980 i Los Ange les

1984. Vaig te nir l’ho nor de par ti ci par-hi i

d’ob te nir una me da lla, als Jocs de l’Amis -

tat. I des prés van te nir lloc als Jocs Olím -

pics de Seül, el 1988, els pri mers en els

quals no es va pro duir un boi cot re lle vant.

Tam bé hi vaig guan yar una me da lla, que

guar do ze lo sa ment, es pe cial ment pel co -

lom del re vers. 

De tota ma ne ra, com ja han dit molts an -

te rior ment, l’es port no és no més una al -

ter na ti va al cli ma de gue rra, un sub sti tut

de la llui ta a mort i de la com pe ti ció vio -

len ta. A l’an ti ga Grècia, Ho mer va dir, a

“La Ilía da”, una cosa tan en voga ac tual -

ment al ci ne ma i el tea tre, que s’e vi ta la
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Lars Grael du rant la seva par ti ci pa ció en el Dià leg 
(Fon t: BPMO pho to).

Sem pre he es tat preo cu pat per la po bre sa
en què viuen els nos tres nens i pel
fu tur gens es pe ran ça dor que te nen

al da vant
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gue rra ober ta mit jan çant la llui ta in di vi -

dual en tre els mi llors gue rrers dels exèr -

cits. Però això va ser en una èpo ca en la

qual la cons cièn cia hu ma na es tro ba va

en un es tat pri ma ri. Avui dia, po dem uti -

lit zar els es ports, fins i tot en l’àmbit in -

ter na cio nal, amb ob jec tius mi llors, no so -

la ment per po sar fre a l’ím pe tu vio lent de

les per so nes. 

Sóc de l’opinió que l’esport de com pe ti ció

se si tua a l’extrem opo sat a la gue rra. Atès 

que crec en la pau, no crec que en el ter -

cer mil·len ni hi hagi d’haver cap gue rra

en tre na cions. Sé que es trac ta d’una uto -

pia, però la meva in ten ció és par lar dels

es ports com a eina so cial que pro por cio na 

cohe sió po si ti va i in te gra ció ac ti va, no so -

la ment en el camp in ter na cio nal, sinó,

una cosa que en ca ra és més im por tant,

din tre dels paï sos, per pro mo cio nar la ciu -

ta da nia, les bo nes re la cions i la sa lut i per

evi tar la dis cri mi na ció, la po bre sa i la

violè ncia. 

Molts de vostès hau ran lle git que la prin ci -

pal cau sa de la mor ta li tat dels jo ves bra si -

lers és la violè ncia ur ba na. A ho res d’a ra,

mor més gent com a con se qüèn cia de trets

al meu país que no pas a l’Iraq o a qual se -

vol al tre lloc del món. Al Bra sil te nim mi -

lers de víc ti mes de la violè ncia cada mes,

cada any, i m’en tris teix que el món no ho

vegi com una gran tragè dia. Crec que pot -

ser hi hagi una so lu ció per a aquest enor me 

pro ble ma, tam bé des del camp de l’es port. 

El que cal fer és in ver tir en la pre ven ció i

do nar opor tu ni tats als jo ves.

L’es port té el po der de la so cia lit za ció,

d’u nir la gent. És tam bé una bona ma ne ra

d’e du car els cos sos i les ments. A Bra sí lia, 

el go vern lo cal te nia un gran pro ble ma. En 

una ciu tat satèl·lit, que així és com s’a no -

me nen els llocs po bres que en vol ten la ca -

pi tal, hi ha via ban des en con tí nues llui tes

sag nants en tre elles, que oca sio na ven

molts fe rits. El Se cre ta ri d’Esports va te nir

la fe liç idea d’or ga nit zar par tits de fut bol

noc turns. Aquest sim ple fet es va con ver tir 

en un gran pro jec te del go vern, ano me nat

Esports a Mit ja nit. I tan bon punt es va

con ver tir en una rea li tat de gran vo lum,

va pas sar a al tres ciu tats i es va es ten dre a 

al tres es ports, com ara el bàsquet o el vo -

lei bol i, per si sol, va ser ca paç de fer bai -

xar les xi fres d’ac tes vio lents a la mei tat en 

al guns llocs con crets. En al tres llocs es

van pren dre ini cia ti ves si mi lars i els bons

re sul tats con ti nuen ani mant a de sen vo lu -

par po lí ti ques d’a ques ta mena. 

Aquest és un bon exem ple per il·lus trar el

po ten cial de l’esport per so lu cio nar un

pro ble ma pun tual, però si no ens cen trem

en les ge ne ra cions fu tu res, no ob tin drem

una so lu ció per ma nent. Aquest va ser pre -

ci sa ment el nos tre ob jec tiu quan Tor ben i

jo ma teix vam en ge gar el Pro jec te Grael

a Ni te rói i quan, més en da vant, ja com a

Se cre ta ri Na cio nal, vaig crear el Pro jec te

Na ve gar. Aquest úl tim s’inspirava en el

pri mer, però amb al gu nes mi llo res. Hi

vam afe gir pi ra güis me i rem, a més a més

de do nar prio ri tat a l’educació am bien tal i

al co nei xe ment de les nor mes de trànsit

ma rí tim, amb vis ta al tre ball fu tur dels jo -

ves. Ara com ara, comp tem amb 39 ba ses 

a 37 ciu tats di fe rents, i hi pre nen part

més de 15.000 nens i ado les cents. El

pro jec te tam bé ha as so lit una di men sió

in ter na cio nal amb el pro gra ma de col·la -

bo ra ció del Con sell d’Esports d’Amèrica

del Sud, i l’Equador i l’Uruguai van mun -

tar les se ves pròpies ba ses. A l’Estat de

São Pau lo el Pro jec te Na ve gar por ta el

nom de Na ve ga São Pau lo i comp tem ara

ma teix amb qua tre ba ses per aten dre els

es tu diants. 

Un dels grans èxits ob tin guts va ser can viar 

la llei, per in clou re-hi els es ports com una

for ma ofi cial de pro mo ció so cial. Sem bla

una cosa òbvia, però an te rior ment no te nia 

aques ta con si de ra ció le gal. Amb això vam

po der de sen vo lu par dos pro gra mes: 

Un d’anomenat Espor te So li dá rio (Esport

So li da ri), que comp ta va amb pro fes sio -

nals de l’educació fí si ca en co mu ni tats

po bres, per en sen yar es ports als jo ves i a

les per so nes grans. Aquest pro gra ma va

ser creat no menys que per l’anterior Mi -

nis tre d’Esports, con si de rat com l’atleta

del se gle, Pelé. El 2001 Esport So li da ri va 

arri bar a més de 500 ciu tats i a prop de

800.000 ciu ta dans bra si lers. 

L’altre pro gra ma és Espor te na Esco la

(Esport a l’Escola), que va de sen vo lu par

la ma tei xa tas ca a les es co les pú bli ques.

El pro gra ma va po der in tro duir l’educació

fí si ca com a as sig na tu ra im por tant en el

sis te ma edu ca tiu ofi cial bra si ler. Va reor -

ga nit zar els Jocs Na cio nals de la Jo ven tut

i els Jocs Esco lars Na cio nals, va do tar

d’equipament es por tiu i va au to rit zar els

go verns a in ver tir di ners en les in fraes truc -

tu res es por ti ves de les es co les. L’actual

mi nis tre va man te nir tots dos pro gra mes,

que es co nei xen amb el nom de Se gun do

Tem po (Se gon Temps). 

Des que vam acon se guir que la co mu ni tat

es por ti va bra si le ra ad qui rís cons cièn cia

so cial, s’han creat molts més pro gra mes i

pro jec tes. No més es men ta ré els més im -

por tants, en re la ció amb el tema de la llui -

ta con tra la dis cri mi na ció so cial, ètni ca i

re li gio sa mit jan çant l’esport. 

Un dels més im por tants van ser els Jocs

dels Po bles Indí ge nes del Bra sil, in tro -

duïts tam bé per Pelé el 1997, els quals

van ser ca pa ços d’acollir i pro mo cio nar els 

an tics jocs tra di cio nals del Bra sil, al ho ra

que van aple gar prop de 300.000 per so -

nes per tan yents a la co mu ni tat ín dia, es -

te sos pel Bra sil, que ocu pen, ofi cial ment,

l’11% del te rri to ri na cio nal. Aquests Jocs

dels Po bles Indí ge nes ja van per la seva

se te na edi ció i ser vei xen real ment per pre -

ser var i pro mo cio nar la cul tu ra es por ti va.

L’èxit va ser tan gran que el set ma na ri ale -

many Der Spie gel els va de di car di ver ses

pàgi nes en una de les se ves edi cions. 
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El pro gra ma Espor te na Esco la va po der in tro -
duir l’e du ca ció fí si ca com a as sig na tu ra im por -
tant en el sis te ma edu ca tiu ofi cial bra si ler (Fon t:

http://www.es por te.gov.br/)

Els Jocs dels Po bles Indí ge nes van ser ca pa ços 
d’a co llir i pro mo cio nar els an tics jocs tra di cio -
nals del Bra sil, al ho ra que van aple gar prop de
300.000 per so nes per tan yents a la co mu ni tat ín -
dia (Font: http://www.es por te.gov.br/jo gos_in -

di ge nas/).



Una al tra ini cia ti va in te res sant va por tar

els qui lom bo les, des cen dents d’esclaus

afri cans, a la pràcti ca del joc, per po der

con ser var-lo i pro mo cio nar-lo, de for ma

es pe cial la Ca poei ra, un es port ori gi na ri

de l’Àfrica que a ho res d’ara és prac ti cat

per tots els bra si lers, fins i tot pels rics. Al

camp, els jocs “ru rals” van fo men tar el

Ro deo a l’estil eu ro peu i nord-americà,

amb gran èxit i im pac te econò mic, tot

acon se guint la in te gra ció de la gent que

viu a pagès en el món dels es ports, sen se

arri bar a can viar la seva for ma de vida. 

Tam bé s’han con ser vat i fo men tat d’altres 

es ports amb arrels cul tu rals bra si le res,

com ara el Bi ri bol, una mena de vo lei bol

per pa re lles, que es juga en una pe ti ta pis -

ci na, el Fut-Volley, ba rre ja de vòlei plat ja

i fut bol i la Pe te ca, sem blant al Bad min -

ton, però sen se ra que tes. 

Un al tre gran pro jec te va ser Pin tan do a

Li ber da de (Pin tant la Lli ber tat), que

tam bé ha arri bat a l’Uru guai i Mo çam -

bic, gràcies a la coo pe ra ció in ter na cio -

nal. En aquest cas, el pro jec te se cen tra

en la po bla ció re clu sa. Tre ba llen en la

fa bri ca ció de pi lo tes de fut bol, vo lei bol,

bàsquet, hand bol i fut bol sala, a més a

més de pi lo tes de ping-pong, uni for mes i 

xar xes per a di fe rents es ports. Cada tres

dies de tre ball comp ta bi lit zen com un

dia de re duc ció de pena. El pro gra ma té

tant d’èxit que l’IBSA (Asso cia ció Inter -

na cio nal d’Esports per a Cecs) l’ha es co -

llit com a sub mi nis tra dor ofi cial de les

pi lo tes que uti lit zen. Als Jocs Pa ra lím -

pics d’Ate nes es van fer ser vir pi lo tes fa -

bri ca des a les pre sons bra si le res. 

Pel que fa a les in fraes truc tu res es por ti ves 

i de temps lliu re, és una rea li tat cons ta ta -

da que cada un dels po lies por tius, gim na -

sos o una sim ple pis ta d’u sos múl ti ples,

pot re duir de for ma im pac tant la violè ncia

i es con ver teix en lloc de cohe sió so cial,

es pe cial ment a les pe ti tes ciu tats es te ses

per tot el país. 

Fi nal ment, pel que fa a aquest tema, els po -

dria ex pli car que l’es port és el prin ci pal fac -

tor per eli mi nar la dis cri mi na ció ra cial i so -

cial al Bra sil. So bre tot, per què la ma jo ria

dels ídols es por tius del país són des cen -

dents d’a fri cans, com Adhe mar Fe rrei ra da

Sil va, dues ve ga des me da lla d’or olím pi ca

en tri ple salt, i les es tre lles de fut bol com

Pelé, Ro ma rio i Ro nal do, que pro ce dei xen

de co mu ni tats po bres. Arri bar a és ser una

es tre lla del fut bol és el som ni de la ma jo ria,

no so la ment per què és l’es port na cio nal,

sinó tam bé per què és una ac ti vi tat que per -

met l’as cens so cial. A pri me ra vis ta, sem bla 

que és una cosa po si ti va no més per a la per -

so na in di vi dual, però, d’al tra ban da, és una

for ma efi caç de pre sen tar exem ples po si tius 

i de por tar les per so nes a ad mi rar els qui

arri ben al cim de la so cie tat par tint des de la 

base de la pirà mi de so cial. 

De ma ne ra més con cre ta, po dem dir, pel

que fa al pa per de l’es por tis ta en la so cie -

tat, que són autè ntics pro mo tors de l’es -

port i que gai re bé to tes les es tre lles te nen

en l’ac tua li tat el seu pro pi pro gra ma de ti -

pus so cial. Cam pions de la Copa del Món

de fut bol com Ger son, Dun ga, Jor gin ho,

Be be to, Raí, Leo nar do o Cafú te nen

camps de tre ball on fan ser vir el fut bol i

d’al tres es ports com una for ma d’in tro duir 

els nens po bres en la so cie tat. 

L’Insti tut Ayrton Sen na, di ri git per la ger -

ma na del pi lot de Fór mu la 1, Vi via ne Sen -

na, ha es de vin gut un com plet pro gra ma

d’a ju da so cial, no so la ment mit jan çant

l’es port, sinó amb ins tal·la cions per a

apre nen tat ge i sa lut, i tam bé pro gra mes

cul tu rals. El me da lla d’or i pla ta olím pic

en vo lei bol Amaury i el me da lla d’or i pla ta 

Joa quim Cruz comp ten tam bé amb pro -

gra mes en els seus es ports res pec tius. 

Els es por tis tes més co ne guts es con ver tei -

xen en ídols i he rois na cio nals i el seu

exem ple ofe reix opor tu ni tats i can via, de

fet, la men ta li tat de tots i ca das cun dels

ciu ta dans bra si lers. 

Avui dia, tots els ciu ta dans, i es pe cial -

ment els es por tis tes, s’han ado nat que el

go vern tot sol no pot pro mou re els pro gra -

mes so cials que ne ces si ta el nos tre país,

de ma ne ra que tot hom hi col·la bo ra i, de

ma ne ra con jun ta, s’estan acon se guint re -

sul tats ex cel·lents. 

És clar que cal in te grar la po lí ti ca d’esport

en tre els que fers dels po ders pú blics en

matè ria so cial. Ha d’anar de la mà de la

po lí ti ca de sa lut i edu ca ció. El tema s’està

trac tant al Con grés del país, per què vaig

pro po sar l’aprovació d’una Llei Fe de ral de

Res pon sa bi li tat So cial de l’Esport, que ga -

ran tei xi que tots els al cal des, go ver na dors

i el ma teix go vern cen tral de di quin pel cap 

baix un 1 % de la seva ca pa ci tat d’inversió 

a l’esport, des d’un punt de vis ta so cial. És 

de ma nar mas sa, un 1%? 

Des de l’any 2000 es tem or ga nit zant una

Co mis sió Na cio nal d’Espor tis tes. Pas sats

tres anys, va avan çant i els es por tis tes es -

tan par ti ci pant en la pre sa de de ci sions re -

la ti ves a l’es port al Bra sil. Po dem in ter -

can viar les nos tres ex pe rièn cies!!! 

Estic se gur que l’esport i els es por tis tes

po dem sig ni fi car-nos en la de fen sa de la

pau al món. 

Amb tot el meu res pec te vers els di plomà -

tics, la di plomà cia in ter na cio nal tre ba lla

en la ne go cia ció i en l’intent de so lu cio nar

pro ble mes d’economia, po lí ti ca i cul tu ra

en tre les na cions. 

Quan la di plomà cia fun cio na co rrec ta -

ment, un país to le ra la di ferè ncia res pec te

d’un al tre. Quan no fun cio na, ve la gue rra i 

amb la gue rra, les tragè dies hu ma nes,

l’odi, les víc ti mes ci vils i la desgràcia. A

llarg ter mi ni, cap gue rra no té un ven ce -

dor. La hist òria ho de mos tra! Sem pre hi

perd la hu ma ni tat!! 

La prin ci pal di ferè ncia dels es ports ra di ca

aquí. No n’hi ha prou a to le rar el con tra ri.

No sal tres el res pec tem!!! 

Com a con clu sió po dem afir mar que, mal -

grat el crei xe ment con ti nuat de l’esport

com a ne go ci i en tre te ni ment, la seva fa -

ce ta so cial i el seu pa per so ciolò gic és més 

im por tant per als paï sos po bres i en vies

de de sen vo lu pa ment. 

Heus ací, com a úl tim exem ple, el re cent

en via ment de sol dats bra si lers a Hai tí, com 

a for ça de pau de les Na cions Uni des. El

ge ne ral que els co man da no so la ment és

ju ga dor de vo lei bol i pro fes sio nal de l’e du -

ca ció fí si ca, sinó que les ma tei xes tro pes

trans por ten una gran quan ti tat de pi lo tes i

ma te rial es por tiu per fo men tar els jocs

amb la po bla ció. Com a part de l’a cord fi -

nal amb el go vern i els re bels, l’e quip de

fut bol del Bra sil ju garà pro ba ble ment un

par tit gra tis per a la po bla ció d’Hai tí. Com

va as sen ya lar el seu pre si dent: “So la ment

Ro nal do pot unir la nos tra gent”. De ve ga -

des l’es port obra mi ra cles. 

Emprant el vo ca bu la ri ma ri ner els de sit jo

“Que tin guin bon vent!” 
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