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A REMS – Rede Esporte pela Mudança 
Social e o Consulado Geral dos EUA em 
São Paulo se uniram, em parceria com o 
Museu do Futebol, para realizar um 
evento GRATUITO que, além de fazer 
parte das comemorações para os 10 anos 
da rede no Brasil, pretendeu 
compartilhar experiências e, em conjunto 
com a comunidade esportiva, traçar 
perspectivas futuras com relação à 
democratização do acesso ao esporte para 
a próxima década. 

Introdução 
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Programação 

9h - Credenciamento 
 
9h30 - Abertura e boas vindas 
- Mariana Chaves, Coordenadora do Núcleo de 
Exposições e Programação Cultural do Museu do 
Futebol 
- Ana Luiza de Araujo Carrança, Coordenadora da 
REMS – Rede Esporte pela Mudança Social 
- Ricardo Zuniga, Cônsul Geral dos Estados Unidos 
em São Paulo 

 
9h45 - Palestra internacional – Sistemas 
Esportivos 
- Chris Green, Ph.D. da Universidade de Illinois 

 
11h - Sistema esportivo no Brasil 
- Cassia Damiani, Pesquisadora da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 

 
12h - Intervalo para almoço 
 
14h - Update sobre situação atual do esporte 
no Brasil 
- Silvia Gonçalves, Coordenadora de Ação Nacional da 
Atletas pelo Brasil 
 

14h30 - Intervenção – #oesportequequeremos 
- Maria Luiza Souza Dias, Gerente de Desenvolvimento 
Físico-Esportivo do SESC SP 
- Grupo de Alumni 

 
15h - Debate: sistemas esportivos, 
oportunidades e desafios 
- Chris Green, Ph.D. da Universidade de Illinois 
Cassia Damiani, Pesquisadora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
Silvia Gonçalves, Coordenadora de Ação Nacional da 
Atletas pelo Brasil 
Moderador: William Boudakian, Diretor Executivo do 
Instituto Barrichello, organização responsável pela 
Secretaria Executiva da REMS 
 
16h30 - Amarração e provocação final “What’s 
next?” 
- Fábio Silvestre, Especialista em Psicologia do 
Esporte, da Fundação CSN 
 
17h - Encerramento 
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Informações de destaque 

275 100% 5 

inscritos regiões do país 
representadas 

debatedoras 
mulheres 

setor público, 
privado, 3º 

setor e 
academia 

representados 
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53 
membros 
da REMS  



Chris Green  
Ph.D. da Universidade de Illinois 

Resumo da fala: 
Perspectiva internacional sobre sistemas 
esportivos, com uma visão geral da 
estrutura nos EUA e comparação com 
modelos de outros países.  

Clique aqui para acessar esta apresentação 
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https://drive.google.com/open?id=0B6wraR7mSJ97c3ZjNmh3Y0NNOUE


Cassia Damiani 
Pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Resumo da fala: 
Apresentação sobre o Sistema Nacional 
do Esporte,  contendo os princípios, o 
conceito, a estrutura organizativa, a 
gestão e as relações institucionais entre 
as áreas.  

Clique aqui para acessar esta apresentação 
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https://drive.google.com/file/d/0B6wraR7mSJ97OFJBcDB0NkYyaVE/view?usp=sharing


Silvia Gonçalves  
Coordenadora de Ação Nacional da Atletas pelo Brasil 

Resumo da fala: 
Panorama geral do esporte (legislações em 
termos de projetos e anteprojetos de lei), 
Lei Geral do Esporte (o que contém – 
incluindo o Sistema).  

Clique aqui para acessar esta apresentação 
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https://drive.google.com/open?id=0B6wraR7mSJ97MzBVZHF5cmU5SWc


Momento #oesportequequeremos 

Resumo da fala: 
Maria Luiza Souza Dias, Gerente de Desenvolvimento 
Físico-Esportivo do SESC SP falou como o esporte que 
queremos está presente em todas as fases da vida e que 
deve ser possível e acessível para todas as pessoas, 
independente do nível de habilidade ou objetivos. Um 
esporte que prima pela aprendizagem, pelo 
desenvolvimento pessoal e social, capaz de desencadear 
bem-estar e qualidade de vida. Clique aqui para acessar 
esta apresentação. 

Resumo da fala: 
Paula, Amanda e Gabriel, Alumni e membros da 
REMS, subiram ao palco para fazer um relato sobre 
as discussões que aconteceram no dia anterior 
durante o Alumni summit. 
Temas como diversidade, gestão e inclusão foram 
debatidos e, ao final, beneficiários de projetos que 
participaram de programas de intercâmbio 
compartilharam com o público qual é o esporte que 
cada um deles quer. 
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https://prezi.com/onxmtyct29tc/oesportequequeremos/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Empoderamento 

•Identidade, autonomia e 
liberdade de escolha 
comprometida com as lutas 
pela garantia de direitos 

• Valoriza a diversidade, foca 
na potencia corporal e na 
autossuperação 

•Gestão participativa 
•Promove reflexão na 
aprendizagem do esporte e 
sobre a experiência 
esportiva 

Esporte, Educação 
e Juventude 

•Dar voz à juventude para 
tornar o esporte atraente 
•Redesenho dos programas 
com foco nas expectativas e 
necessidades 
•Diversidade ao acesso às 
práticas 
• Ajuste ao contexto Social 
do Jovem: trabalho e 
estudo 

Acessibilidade e 
Inclusão 

•Qualidade dos programas 

•Qualidade Estrutural 

•Qualificação profissional e  
mercado de trabalho 

•Foco nas habilidades e não 
na deficiência 

•Ocupação de espaços 
alternativos 

Gestão 

•Transparência 
•Descentralização dos 
recursos, destinação para as 
prioridades  

•Criação de uma rede 
nacional de formação de 
Gestores 

•Desenvolvimento Múltiplo 
das modalidades esportivas 

•Políticas de Estado – 
continuidade 

•Viabilizar o sistema 
integrado do desporto  
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#oesportequequeremos (via grupo Alumni) 



Debate 
Chris Green, Cassia Damiani e Silvia Gonçalves  

Resumo: 
Neste momento, os participantes da plateia 
puderam subir ao palco para fazer comentários 
e perguntas às palestrantes. 

11 



Vídeo e fotos 

Clique aqui para assistir à gravação completa do evento 

Clique aqui para ver o álbum de fotos do evento 

12 

https://www.youtube.com/watch?v=WOtWDV8u4Lw&t=
https://www.facebook.com/pg/rems.redeesporte/photos/?tab=album&album_id=1401273499958548


Análises críticas 

13 

“Boas referências internacionais e de construções históricas 
nacionais e, um dos pontos principais, muitas pessoas de 

fora da REMS na plateia. Ficou a sensação que precisamos 
dar continuidade ao amadurecimento do debate sobre leis, 

estruturas sistêmicas, representatividade e 
posicionamentos.” 

Ana Moser – membro do Conselho da REMS / 
Instituto Esporte & Educação 

 
“Uma das ferramentas que temos para fortalecer os membros da 
rede e todos que atuam no setor do esporte para a mudança 
social é a realização de debates, com pessoas altamente 
qualificadas. Além disso, utilizamos um formato diferenciado no 
qual a plateia participou ativamente da discussão. Para termos 
este esporte que desejamos, o esporte para todos, precisamos 
estar abertos e ouvir opiniões diversas: é uma das riquezas e 
fortalezas do trabalho em rede.” 
Ana Luiza de Araujo Carrança – Coordenadora da Rede 
Esporte Pela Mudança Social.  
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“O apoio de instituições como o PNUD e o Consulado 
Americano valida e gera credibilidade em torno da causa do 
esporte para todos e todas e, receber o suporte da Nike, nos 
impulsiona para ganhar mais escala e regionalizar as ações 

da rede para todo o país.” 

William Boudakian – membro do Conselho da 
REMS / Instituto Barrichello, membro da REMS, 

responsável pela Secretaria Executiva da REMS 

 

 

“O evento teve como ponto alto a prestação de contas 
das ações realizadas nos últimos 10 anos que vão além 
do ativismo cotidiano para uma elaboração conceitual e 
estratégica para intervir na construção das políticas do 
esporte.”  
Fábio Silvestre, psicólogo, mestre em Educação 
e especialista em Psicologia do Esporte 

Análises críticas 




