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o uso de drogas, até mesmo as líci-
tas, como o álcool, que, além de
violentarem o corpo, contribuem
para o aumento da criminalidade
nas cidades e podem gerar trági-
cos acidentes de trânsito.
Os homens falam muito em paz. Em
âmbito internacional e planetário,
muito tem sido feito, as Olimpíadas
são, inclusive, fruto desse esforço.
Contudo, no cotidiano, nas batalhas
do dia a dia, falta respeito ao outro, à
vida e à dignidade.
Eu acho que eles encontrariam solu-
ções para dar um basta à violência se
conhecessem e adotassem para suas
vidas os valores educativos dos es-
portes, inclusive das artes marciais.
Os esportes ajudam a despertar a
consciência sobre o próprio corpo,
aprimorar as habilidades, melhorar a
postura e o equilíbrio, aumentar a
força, a agilidade, o reflexo e a capa-
cidade de concentração.

Vou tentar ajudar os 
humanos a promover o
bem-estar e a refletir
acerca do fim às atitudes
violentas que ameaçam a
integridade e a vida. Vou
dedicar um livro 
todinho a esse tema!

Até a próxima!
Saudades.B
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IA Queridos conterrâneos de Gliese 581g,

Acabo de fazer uma longa viagem com
fins de pesquisa para a coleção que estou
escrevendo sobre as Olimpíadas: Show
de Cidadania, Esporte e Conhecimento.
Fui a diversos países da Terra que foram
berço de alguma arte marcial.
Muita gente crê que as artes marciais são
exclusivas dos países do hemisfério orien-
tal, como o judô e o taekwondo. Na ver-
dade, o termo se refere a quaisquer lutas
dotadas de estratégia e técnicas bem-es-
truturadas, podendo ou não se valer de
armas brancas (as que não são de fogo).
Assim, o boxe e a esgrima também são
considerados artes marciais.
O “marcial” da expressão é um adjetivo
que vem de Marte, o deus da guerra cul-
tuado na Roma Antiga. Ou seja, “arte
marcial” significa “arte da guerra”, nada
a ver com o povo marciano. E, por falar
neles, uma situação bastante chata, mas
que acontece sempre comigo, é ser con-
fundido com um marciano e, ao explicar
que sou de fato um gliesiano, ouvir um
ofensivo: “Ah, é tudo igual, é tudo E.T.”
Como vocês podem notar, os seres huma-
nos podem ser bem rudes. Curioso é que
eles não veem suas atitudes grosseiras
como violência, enxergam a violência ex-
clusivamente enquanto confronto físico.
A maioria não parece ter noção de que o
desrespeito aos mais velhos, a humilha-
ção psicológica de colegas (o bullying), a
discriminação de homossexuais e mulhe-
res, o preconceito voltado às etnias (tais
quais a negra e indígena) – tudo isto é
também violência, violência moral.
E a lista da violência não para por aí: também

MAGUINHO É TELEJORNALISTA DA

TV INTERGALÁCTICA E CORRESPON-

DENTE INTERNACIONAL DE ESPORTES

NA TERRA, ONDE COBRE AS OLIMPÍADAS.
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OL IMPÍADAS DE VERÃO

OL IMPÍADAS DE VERÃO DA JUVENTUDE

PARALIMPÍADAS DE VERÃO

En guard! Touché!,5 gritam os espada-
chins durante o combate.
A habilidade com a espada já foi pré-re-
quisito para a formação de grandes ho-
mens, como se vê em filmes de época ou
no romance Os Três Mosqueteiros, de
Alexandre Dumas.6

Hoje em dia, o bom manejo da espada é a
meta de todo praticante de esgrima, es-
porte que surgiu na Europa, entre os sécu-
los XIV e XV, a partir de exercícios militares.
A modalidade existe tanto nas Olimpíadas
quanto nas Paralimpíadas, em disputas in-
dividuais ou em equipe. Há três tipos de
prova, cada uma com uma arma branca di-
ferente: a espada, o florete e o sabre.7

Ferir o adversário? 
De modo algum! Por 
isso os esgrimistas são 
obrigados a competir
com uniforme protetor
que lhes cobre o corpo
inteiro, incluindo-se 
aí uma máscara com
visor de malha de 
aço inoxidável.

O duelo, match, assalto ou encontro se dá
numa arena de mais ou menos 18 m x 2 m.
O objetivo é tocar o adversário com a
ponta da espada 15 vezes em no máximo
nove minutos, divididos em três tempos de
três minutos, com um minuto de intervalo
entre um e outro. Cinco árbitros dividem as
funções de observar e julgar se houve
ponto ou não. Caso nenhum competidor
complete os 15 pontos, vence quem che-
gou mais perto. Se houver empate ao final
dos nove minutos, há morte súbita – isto é,
o primeiro a marcar ponto vence.

Expressões francesas que querem
dizer “em guarda” e “tocado”. Pronun-
cia-se “angar” e “tuchê”.

5

Alexandre Dumas (1802-1870) foi um
escritor francês de histórias repletas de due-
los de espada e aventuras. Além de Os Três
Mosqueteiros, destaca-se igualmente O
Conde de Monte Cristo. Mesmo quem alega
que não gosta de ler vai se divertir à beça
com um desses romances.

6

Com espada e florete, só são valida-
dos os golpes feitos com a ponta da
arma, uma espécie de botão pressioná-
vel. Nas Paralimpíadas, apenas os ho-
mens competem com o sabre.

7
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Durante muito tempo os esgrimistas precisavam munir as pontas de suas armas com
tinta, para que o golpe ficasse claramente marcado na roupa branca do adversário.
Atualmente, os uniformes dos espadachins transmitem eletronicamente o ponto feito ao
menor toque, um benefício impossível de se usufruir em outros tempos que não este, de
grandes avanços em tecnologia.

Há quem tenha receio das novidades tecnológicas. Acham que a tecnologia traz prejuízos,
como é o caso exemplar daqueles que alegam que games elaboradamente violentos con-
tribuem para formar pessoas de personalidade explosiva e de tendências agressivas. Ou
que advento dos chats e redes sociais da internet tem isolado os jovens e os privado do
contato com um tal de “mundo real”.

Começo pela internet: em primeiro lugar, ela faz parte da realidade terráquea de hoje
em dia. Em segundo lugar, oferece às pessoas uma fonte de conhecimento vasta e riquís-
sima, uma contraprova ao argumento de que as novas tecnologias são más. Sem a in-
ternet, eu não poderia aprender tanto quanto sei do seu planeta.

A tecnologia, por si só, não é boa nem ruim. O uso que se faz dela é que pode ser classi-
ficado de tal forma. Se um jovem não busca desenvolver senso crítico para desconfiar
de informações duvidosas e fajutas que lê na web, então está fazendo um mau uso tec-
nológico. Do mesmo modo, se ele passa horas isolado no quarto ou na lan house, con-
centrado em bate-papos e nas redes sociais, sem dar atenção à família, aos amigos ou
aos estudos e aos livros, tem-se um problema de mau uso. Comedimento e moderação
são importantes características esportivas que se deve ter nesses casos.

O mesmo vale para os games violentos. Se a pessoa consegue encaixar o videogame numa
rotina que passe por outras atividades, sobretudo por uma sólida convivência familiar,
o bom desempenho escolar e a prática de esportes, não há mal nenhum em um pouqui-
nho de GTA, Final Fantasy ou God of War.

SUPEREXPOSIÇÃO E CIBERBULLYING
Contudo, voltando à internet, existem nela
duas atividades que me preocupam bas-
tante, pois no passado causaram proble-
mas em meu planeta e agora as tenho
visto serem cada dia mais comuns na Terra.
A mesma lei que vale para se proteger
vale para proteger o outro, seja quem for.
Muitos alunos que são vítimas de bullying
− humilhações sofridas constantemente
por parte dos colegas da escola −, são
também vítimas de ciberbullying, isto é,
são motivos de chacota na internet.
Montagens fotográficas zombeteiras; e-
mails maldosos; perfis falsos ou roubo de
perfis; criação de comunidades avultan-
tes; xingamentos em blogs, sites e redes
sociais – essas são as práticas mais co-
muns do ciberbullying, e não é nada legal,
pois se espalham facilmente, magoando
a vítima das chacotas virtuais. Imagine: e
se fosse com você? Gostaria de passar
por situação semelhante?

Pesquisas confirmam, inclusive, que
muitos praticantes de bullying e ciber-
bullying foram, no passado, vítimas de
zombaria similar. 
O bullying gera uma espécie de corrente.
Entretanto, diferentemente daquelas cor-
rentes que você recebe por e-mail, di-
zendo de brincadeira para não quebrá-las
ou então algo ruim vai te acontecer, essa
corrente de escárnio você tem, sim, que
quebrar. As consequências de ser caçoado
dia após dia podem ser terríveis, envol-
vendo até o suicídio.

É preferível gastar o
tempo e a energia na
prática de algum esporte
a usar o bullying
contra alguém.

COORDENADA VANTAGENS TECNOLÓGICAS
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Quem frequenta academias de luta ou de musculação pode encontrar pessoas que
façam uso e/ou ofereçam anabolizantes, também chamados de “bombas” – remé-
dios que estimulam o ganho de massa muscular fácil e rapidamente. São um atalho
tentador para aqueles que visam um corpo modelado, porém o risco à saúde não
vale a pena, eu asseguro.

“Bomba” é um nome genérico dado a diversos tipos de substâncias concentradoras
de hormônio, tomadas via oral ou injetável, e que podem causar: lesões no fígado;
câncer nos testículos; impotência sexual nos homens; alterações nos ovários das mu-
lheres; masculinização do corpo; rompimento do tecido epidérmico; lesão muscular;
além do alto risco de infarto ou derrame cerebral, não importando se quem faz uso
é jovem ou utiliza pequenas doses. Não existem dose nem idade seguras aos efeitos
maléficos da bomba. Se os anabolizantes feitos com remédios para humanos podem
causar tudo isso, imagine os riscos que correm os usuários de anabolizantes animais,
como os fabricados para cavalos!

Além de perigoso e uma violência contra a saúde do seu próprio corpo, não há nada
mais antidesportivo que o uso de substâncias químicas para substituir o treino. O
nome desta prática é dopping ou dopagem e, há tempos, é condenada e regulada12

pelos membros do Movimento Olímpico e Movimento Paralímpico, que submetem
seus atletas filiados a testes periódicos e exames-surpresa. Atleta reprovado no teste é
atleta suspenso ou expulso das competições.

A Agência Nacional Anti-Doping (ANAD), criada em
2005 pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt),
mantém, em seu site, a lista de substâncias proibidas
em consonância com as regulamentações da Agência
Mundial Anti-Doping (Wada, na sigla em inglês). Con-
fira em: www.cbat.org.br/anad

12

COORDENADA O PERIGO DA “BOMBA”

26
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Você já ouviu falar no arqueiro Sepé Tiaraju ou em Arariboia?
Não, eles não participaram das Olimpíadas. São heróis indígenas dos primórdios da co-
lonização do Brasil.

Sepé Tiaraju foi um guerreiro guarani que viveu na primeira metade do século XVIII, na
região do Rio Grande do Sul. É considerado um herói da Guerra Guaranítica (1753–
1756), que uniu hispano-americanos e luso-brasileiros contra os índios que formavam
os Sete Povos das Missões – comunidades prósperas e autossuficientes, fundadas com a
ajuda dos padres jesuítas na região.

A guerra começou quando os índios se recusaram a acatar a imposição do Tratado de Madri
(1750), que atualizava os limites de fronteira entre os domínios portugueses e espanhóis. Segundo
o acordo, eles deveriam abandonar suas terras e migrar para o outro lado do rio Uruguai.

“Esta terra tem dono!” – era o lema de Sepé Tiaraju, um dos líderes dos rebeldes, que morreu
em combate durante a Batalha de Caiboaté, em 1756. Ao final, os índios não saíram, mas
as sangrentas lutas e o desgaste político e perseguição aos jesuítas acabaram por minar a
conjuntura que havia ali. No Rio Grande do Sul, desde 2005, o dia 7 de fevereiro é dedicado
a comemorar sua memória e, em 2009, Sepé Tiaraju foi considerado Herói da Pátria por
decreto legal do presidente do Brasil (Lei Nº 12.032). Justa homenagem póstuma.

Já Arariboia foi um cacique da tribo tupi Temiminó que viveu no século XVI. Ele dominava
a região hoje denominada Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Mas foi expulso de suas
terras pelos franceses, ajudados pelos índios tamoios. 

Arariboia, então, aliou-se a Mem de Sá, terceiro governador-geral do Brasil, para recuperar
a baía de Guanabara dos franceses. Conta-se que teria atravessado a baía a nado para in-
vadir o forte que os franceses construíram na Ilha do Governador. Como recompensa, ganhou
a sesmaria de Niterói e é considerado o fundador da cidade de mesmo nome, onde há uma
estátua na praça central em sua homenagem. Arariboia morreu em 1574.

Conto essas histórias porque julgo um desrespeito à memória dos demais povos que ajudaram a
fundar o Brasil não se falar deles, ou se falar muito pouco, em privilégio à história dos europeus.
O Brasil não teve apenas heróis com origens ligadas ao Velho Continente; houve bravos indígenas,
bravos negros trazidos para aí na condição de escravos. Todos eles, às vezes juntos, às vezes sepa-
rados, como os atletas de uma mesma equipe que se juntam ou se confrontam nas provas, foram
responsáveis pelo que seu país é.

Por isso fiquei bastante feliz pelas leis que tornam obrigatório o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena no ensino fundamental e médio na educação básica (Lei N° 9.394,
Lei N°10.639 e Lei N°11.645). Diz uma delas:

O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura
que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como
o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resga-
tando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.

– Lei Nº 11.645, Art. 1º

Talvez você veja isso por um suposto lado negativo, o de que agora existe mais assunto para es-
tudar, mas é importante conhecer a história do seu povo. O patriotismo e a unidade de uma
nação não sobrevivem apenas de vitórias esportivas; a preservação dos acontecimentos passados
é valiosa, e quanto mais versões houver para um mesmo sucedido, mais ricos são os detalhes.

Se você gosta de causos e tramas de aventura, pense no novo conteúdo como uma ótima
chance de conhecer histórias, lendas e personagens ainda pouco sabidos. E se sua escola não
oferece programas de estudo que contemplem as novas diretrizes educacionais, cobre do
corpo docente, indague na sala de aula. Pode começar pela mesma pergunta que eu te fiz:
Sabe quem foi Sepé Tiaraju? E Arariboia?

COORDENADA A IMPORTÂNCIA DE SE PRESERVAR 
A MEMÓRIA HISTÓRICA

19
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DESTAQUES NO TIRO ESPORTIVO

ANA LUIZA MELLO – Em 2010, a carioca conquistou uma vaga
para Londres-2012 e, assim, garantiu a volta da mulher brasileira
à modalidade, depois de uma ausência de dez anos, desde Bar-
celona-1992.

CARLOS GARLETTI – Natural de Ponta Grossa (PR), foi o pri-
meiro atleta brasileiro a competir na modalidade na história das Pa-
ralimpíadas, em Pequim-2008.

OSCAR SWAHN – Com três medalhas de ouro, uma de prata e
duas de bronze, o atirador sueco participou das Olimpíadas até os 72
anos. Oscar (1847–1927) chegou a competir e ganhar medalhas, ao
lado do filho Alfred Swahn (1879–1931), outro exímio atirador. Ver um
senhor de idade mostrando ao mundo sua pontaria perfeita e, ainda
por cima, presenciar a relação de amor de pai e filho por meio do es-
porte foi das coisas mais emocionantes nas primeiras Olimpíadas.

Em 2003, o Brasil trouxe à baila o Estatuto do Desarmamento (Lei Nº 10.826), que regula o registro,
posse e comercialização das armas de fogo. A iniciativa certeira, em três anos, ajudou a diminuir o
número de mortes com este tipo de arma em 12%, segundo dados do Ministério da Saúde. 

Todavia, o problema ainda não está inteiramente resolvido. O Ministério da Justiça estima
que quase metade das armas do Brasil (16 milhões, em 2010) eram ilegais, isto é, não eram
registradas no Comando do Exército, como manda a lei. Pode-se ter certeza de que estas
armas ilegais não são para a prática esportiva, mas para a prática criminosa.

Contudo, para lutar contra o crime temos a polícia,20 treinada e preparada. No entanto, a
luta contra acidentes domésticos envolvendo armas de fogo só tem uma chance de terminar
bem: livrar-se do risco. Ao longo dos meus jovens 10 mil anos, já cansei de ver mortes que
não teriam acontecido se uma criança não tivesse encontrado uma arma e, ainda sem ca-
pacidade de julgamento para saber o perigo que corria, brincar com ela. Ou de jovens que
levaram armas do pai, escondido, para a escola, para mostrar aos amigos ou ameaçar
algum colega com quem tem rixa. Não deveria acontecer!

Se você sabe da existência de armas em sua casa ou na casa de algum amigo ou familiar,
convença-o a entregá-las à Polícia Federal. Além de ajudar a tornar o ambiente doméstico
mais seguro, o portador ainda recebe uma indenização. O processo pode começar a ser feito
pela internet, pelo site da Polícia Federal: www.dpf.gov.br
Basta buscar, no menu, a seção “Armas” e, em seguida, a subseção “Campanha do
Desarmamento”.

Para tornar o Brasil mais seguro, você deve começar tornando a sua casa mais segura!

COORDENADA SEGURANÇA COMEÇA EM CASA

O combate à criminalidade não é uma respon-
sabilidade só dos policiais, mas também do cidadão.
E a forma que o cidadão tem de lutar contra os ban-
didos é participando de atividades voluntárias de vi-
gilância organizada em sua comunidade e por meio
de denúncias.

20
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