Release de Imprensa
Já ouvi falar dos Gay Games?

Esse evento esportivo internacional foi criado em 1982 pelo atleta Americano Tom Waddell que participou dos
Jogos Olímpicos no México em 1968. A sua ideia era de expandir o conceito dos jogos com uma mensagem de
tolerância, criando uma oportunidade para incentivar a autoestima das pessoas LGBT e o desejo de promover o
respeito e a compreensão no mundo não gay. As primeiras edições ocorreram em 82 e 86 em São Francisco.
Hoje, 40 anos depois, a décima edição vai acontecer em Paris, de 4 a 12 de agosto de 2018. Os Gay Games
promovem a diversidade em todos seus aspectos, acolhendo as comunidades LGBT, negros, deficientes,
mulheres etc.
Todos podem participar, independentemente da idade, condição física, religião, nacionalidade e orientação
sexual. Assim, o número de atletas registrados é muito alto, às vezes até maior do que os próprios Jogos
Olímpicos. Na edição de Chicago em 2006 foram 11.700 participantes e a de Sydney em 2002 foram 12.100, já
as últimas Olimpíadas do Rio em 2016 foram 11.400 Atletas. Em Paris 2018 já são mais de 6000 participantes
confirmados.

A Delegação “Espírito Brasil”
Pela primeira vez na História do Gay Games, uma delegação brasileira estará representando a bandeira nacional
neste grande evento. O objetivo é agregar os diversos grupos que sofrem exclusão social no Brasil e formar uma
linda delegação de 100 atletas e artistas brasileiro/as no mundial da diversidade em Paris.
A Delegação “Espírito Brasil” – Paris 2018 é uma oportunidade de participação de federações, clubes,
associações esportivas, empresas e universidades, que podem montar sua própria equipe de atletas
profissionais ou amadores para participar dos Jogos com a delegação brasileira. Alguns clubes e atletas já estão
confirmados:









Volei com Angels Volley;
Futebol com a Ligay reunindo diversos times do Brasil (Beescats, Unicorns)
Vôlei de praia com Carol Lissarassa;
Rugby com o Tamanduá Bandeira de São Paulo e Guanabara Rugby.
Equipe “Mulheres de 50 pode...”;
Equipes de Futebol & handebol feminino da Maré: Bola & Batom;
Equipe de Vôley sentado do Envolley-vous.
Equipe de Badminton com Miratus

Programa de Bolsas
Seguindo o papel agregador da Delegação Espírito Brasil a favor da inclusão, o propósito dessa iniciativa é
oferecer a todos a oportunidade de participar. A organização representante de Paris 2018 Gay Games no Brasil
pretende viabilizar a participação daqueles com dificuldades econômicas através do programa de bolsas.
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Para se candidatar, os atletas devem preencher o formulário do Programa de Bolsas no site oficial
(paris2018.com.br). Todas as informações e dados serão confidenciais e acessíveis apenas para o comitê
organizador da Delegação #Espírito Brasil.
Com o Programa de Bolsas, as empresas ou organizações engajadas nas questões da diversidade social tem a
oportunidade de aderir ao movimento e se tornarem “Padrinho” de um ou mais atletas bolsistas da Delegação
#Espírito Brasil.

O movimento agregador pela diversidade e inclusão através do esporte
Na história da humanidade encontramos segregações de diversas naturezas: cor, credo, gênero, nacionalidade,
classe social, idade, deficiências físicas, entre outros. No Brasil não é diferente. Como se diz, “o Brasil é um país
de contrastes”. Por um lado, o país expressa uma riqueza cultural proveniente de sua diversidade e mistura de
tradições. Por outro, ironicamente, esse mesmo país que hora valoriza tal diversidade, é ao mesmo tempo,
frequentemente, excludente.
Mas até onde as “minorias” sociais são realmente minorias?
Atualmente são 45,6 milhões de deficientes físicos brasileiros; são 18 milhões de brasileiros que pertencem ao
segmento LGBT, com um consumo anual de R$ 150 bilhões e 100% de expansão em 10 anos; 111 milhões de
brasileiros são negros e representam R$ 800 bilhões de consumo anual; contamos com 103,5 milhões de
mulheres, com um consumo anual de R$ 1,3 trilhão (66% de total do país).
Fontes: Estadão, diversidade.blogsdagazetaweb.com, mundonegro.inf.br, brasil.gov.br/cidadania-e-justiça e
infomoney.
Diversos mecanismos de combate às desigualdades e de fomento à inclusão social estão sendo realizados. Não é
um movimento novo, mas atualmente vem assumindo uma proporção sem precedentes.
O esporte é um solo fértil para alimentar o movimento a favor da diversidade e inclusão. Os exemplos claros são
os grandes eventos como a Copa do mundo e as Olimpíadas, quando milhares de pessoas de diversas
nacionalidades interagem e trocam experiências, envolvidas no espírito esportivo. É assim que o esporte amplia
a sua força como elemento agregador para além das diferenças culturais.
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