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Carta “Legado Social dos
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Adolescentes do Ceará”
Nós, adolescentes e representantes de diferentes organizações presentes no I Encontro Local
da Rede de Adolescentes e Jovens pelo Esporte Seguro e Inclusivo do Ceará, manifestamos
nossas opiniões e apresentamos nosso plano de ação para a promoção do direito ao esporte
seguro e inclusivo e a construção do legado social dos megaeventos esportivos no Brasil.

Acreditamos que:
■■ O Esporte é um direito de cada criança e de cada adolescente;
■■ O Esporte pode contribuir para o desenvolvimento físico, social e pessoal do ser humano em
qualquer fase da vida;
■■ O Esporte pode favorecer o afastamento das crianças e dos adolescentes do mundo do crime e
das drogas;
■■ A prática da atividade física pode incentivar a realização de sonhos, o trabalho coletivo e a
descoberta de talentos;
■■ A prática do esporte é uma ferramenta pedagógica para trabalhar diferentes temas na área da
educação, como os valores humanos, a cidadania, a participação social, a equidade de gênero;
■■ Os megaeventos esportivos representam uma oportunidade para romper as barreiras do
preconceito e da desigualdade social, enxergando novas perspectivas de vida.

Esperamos que a Copa do Mundo deixe como legado ao Ceará:
■■ A divulgação da cultura e do esporte cearense;
■■ A superação das desigualdades sociais;
■■ A melhoria da infraestrutura esportiva no estado e a criação de novas praças públicas para a
prática esportiva;
■■ A melhoria da mobilidade urbana e uma maior acessibilidade para as pessoas com deficiência,
principalmente crianças e adolescentes;
■■ A melhoria nas estradas e rodovias do Ceará;
■■ O estímulo ao turismo regional;
■■ A criação de clubes esportivos para as comunidades;
■■ A criação de novos projetos sociais de incentivo ao esporte, à cultura e ao lazer;
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■■ A qualificação dos profissionais de diversas áreas do esporte e da educação (professores e
técnicos esportivos).

A REJUPE Ceará tem como compromissos:
■■ Participar de eventos, palestras e shows para abordar o tema da violência no esporte;
■■ Divulgar a temática da inclusão de crianças e adolescentes pelo esporte nas redes sociais;
■■ Sensibilizar as pessoas por meio de passeatas e cartazes;
■■ Estimular o controle social sobre os investimentos da Copa do Mundo;
■■ Incentivar a comunidade a participar de palestras e oficinas sobre o esporte seguro e inclusivo;
■■ Convocar uma reunião entre adolescentes e jovens da REJUPE e os Governos Estadual e
Municipal do Ceará, para apresentar as propostas da REJUPE/CE e conhecer os projetos e
programas que estão sendo desenvolvidos pelo poder público em relação à Copa do Mundo;
■■ Promover a mobilização das comunidades, envolvendo atletas;
■■ Conscientizar as autoridades sobre a necessidade de investir nas diversas modalidades
esportivas para pessoas com deficiência;
■■ Apoiar a sociedade civil e o governo na criação de projetos esportivos para as populações mais
vulneráveis;
■■ Realizar campanhas de mobilização das famílias;
■■ Mobilizar voluntários para atuarem junto às escolas;
■■ Criar uma página da REJUPE/CE para divulgar as atividades da Rede e estimular a participação
de mais crianças e adolescentes no estado do Ceará;
■■ Realizar um encontro entre as escolas municipais e estaduais para a promoção do esporte
seguro e inclusivo;
■■ Realizar um evento de mobilização nas escolas para o esporte seguro e inclusivo.

