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Carta “Legado Social dos
MEGAEVENTOS para Crianças e
Adolescentes DO DISTRITO FEDERAL”
Nós, meninos, meninas e representantes das diferentes Organizações presentes no
1º Encontro Local da Rede de Adolescentes e Jovens pelo Esporte Seguro e Inclusivo
do Distrito Federal, manifestamos nossas opiniões e apresentamos nosso plano
de ação para a promoção do direito ao esporte e a construção do legado social dos
megaeventos esportivos no Brasil.

Acreditamos que:
■■ O esporte ocupa um espaço muito importante na vida das crianças e adolescentes, resgatando
valores, autoestima e bons hábitos, criando um ambiente de determinação e perseverança,
afastando-os de diversos riscos.
■■ O esporte nos leva a pensar de forma crítica, a ter atitude e responsabilidade, a tomar decisões
e ter força de vontade para superar obstáculos e alcançar nossos sonhos.
■■ O esporte é uma forma significativa de criar relações sociais saudáveis, fazer amigos e
estimular a convivência em grupo.
■■ O esporte, além de proporcionar benefícios físicos à saúde, é um importante meio para a
construção da cidadania.

Tendo em vista a importância do direito ao esporte e do legado social
deixado pelos megaeventos esportivos, perguntamos:
■■ Como os adolescentes das áreas rurais e das cidades satélites, em especial aquelas mais
vulneráveis, podem ter acesso ao esporte seguro e inclusivo?
■■ Quais os programas públicos para garantir que os professores de Educação Física nas escolas
estejam preparados e capacitados?
■■ Qual a iniciativa pública para que as escolas tenham equipamentos e espaços adequados à
prática esportiva para todos e para todas?
■■ O que está sendo feito para garantir a proteção de crianças e adolescentes antes, durante e
depois dos megaeventos?
■■ O que está sendo feito para permitir que possamos utilizar as quadras públicas, que em muitos
casos não estão em condições de uso e não oferecem segurança?
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■■ Valerão a pena os investimentos nos grandes estádios e obras feitos para a Copa do Mundo se
estes não se reverterem em benefícios diretos para a população em geral?
■■ O que está sendo feito para enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes e a
violência durante os megaeventos esportivos?

A Rejupe DF está disposta a desenvolver ações estratégicas que mobilizem
a sociedade pela garantia do direito ao esporte seguro e inclusivo no
contexto dos megaeventos esportivos. Dentre essas ações estão:
■■ Convidar atletas para realizarem palestras sobre o esporte seguro e inclusivo nas escolas e nas
comunidades.
■■ Divulgar atividades de organizações esportivas e oportunidades de participação de crianças e
adolescentes, em especial nas regiões mais vulneráveis e violentas.
■■ Promover discussões sobre a sustentabilidade e o impacto dos megaeventos esportivos no
meio ambiente.
■■ Disseminar informações por meio do estudo do orçamento público destinado ao esporte e aos
megaeventos.
■■ Realizar palestras, seminários e debates sobre o direito ao esporte e o legado dos megaeventos
para a comunidade em geral.
■■ Produzir materiais de mobilização pelo esporte seguro e inclusivo destinados a diferentes
mídias.
■■ Produzir um release para as mídias sociais sobre a Rejupe.
■■ Produzir um “vídeo-de-bolso” sobre o direito ao esporte seguro e inclusivo.
■■ Mobilizar mais adolescentes e jovens para a prática esportiva.
■■ Incidir para que os investimentos dos megaeventos esportivos se revertam em melhorias dos
serviços de saúde, educação, assistência social e esporte.
■■ Construir espaços de diálogo entre os integrantes da Rede.
■■ Realizar caminhadas e eventos de mobilização pelo direito ao esporte.
■■ Criar e divulgar cartazes sobre o direito ao esporte e a Rejupe.
Acreditamos que o Brasil pode fazer mais pelo Direito ao Esporte Seguro e Inclusivo. Para isso,
convidamos adolescentes e jovens do Distrito Federal para construirmos juntos um legado
social dos megaeventos esportivos e marcar um “gol de placa” pelos direitos da criança e do
adolescente!

