COMISSÃO DO ESPORTE

REQUERIMENTO Nº

, DE 2016

(Da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende)

Requer, nos termos do art. 255 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a realização de audiência pública com a
presença do Senhor Leandro Cruz Fróes da
Silva, Secretário Nacional de Esporte,
Educação, Lazer e Inclusão Social do
Ministério do Esporte; do Senhor Antônio
Hora Filho, Presidente da Confederação
Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), do
Senhor Luciano Cabral, Presidente da
Confederação
Brasileira
do
Desporto
Universitário (CBDU); do Senhor Darcy
Gustavo Machado Vieira Lima, Presidente da
Associação Brasileira de Esportes Intelectuais
(ABRESPI); do Senhor Fernando Chamis,
Presidente da Associação Brasileira dos
Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos –
(ABRAGAMES); do Senhor Lucas Machado
Rocha, Coordenador de Projetos da Fundação
Lemann e responsável pelo projeto Khan
Academy no Brasil; e do Senhor Cristiano
Torezzan, professor do curso de Ciências do
Esporte da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), para discutir a atual
situação e as perspectivas dos Esportes da
Mente.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 255 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, convidar o Senhor Leandro

Cruz Fróes da Silva, Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e
Inclusão Social do Ministério do Esporte; o Senhor Antônio Hora Filho,
Presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE); o Senhor
Luciano Cabral, Presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário
(CBDU); o Senhor Darcy Gustavo Machado Vieira Lima, Presidente da

Associação Brasileira de Esportes Intelectuais (ABRESPI); o Senhor
Fernando Chamis, Presidente da Associação Brasileira dos Desenvolvedores
de Jogos Eletrônicos – (ABRAGAMES); o Senhor Lucas Machado Rocha,
Coordenador de Projetos da Fundação Lemann e responsável pelo projeto
Khan Academy no Brasil; do Senhor Cristiano Torezzan, professor do curso
de Ciências do Esporte da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
para a reunião de audiência pública com objetivo de discutir a situação e as
perspectivas dos Esportes da Mente.

JUSTICATIVA

Por trazerem características cognitivas e sociais, os
chamados Esportes da Mente se transformaram em importante ferramenta
social e pedagógica para o desenvolvimento do indivíduo e melhoria da
sociedade, pois a sua prática de competição exige dos adeptos inteligência,
capacidade, habilidades intelectuais e comportamentais para se obter sucesso.

Criada em 2006 pelo educador americano Salman Khan e
traduzida para o português pela Fundação Lemann desde ano de 2014, a Khan
Academy é o maior site para ensinar matemática no mundo, onde é utilizado a
plataforma Gamification, que utiliza mecanismos dos Esportes da Mente
(concentração, estratégias, competições, premiações, pontos) em ambientes
fora do contexto de jogos, buscando o engajamento dos alunos e dos
professores através da solução de problemas.
No ano de 2011, com o objetivo de aprimorar o processo
de tomada de decisões de risco em curto espaço de tempo e de aplicar seus
fundamentos estratégicos e matemáticos nas diversas situações do dia a dia, a
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP criou a disciplina de pôquer
no seu curso de Ciências do Esporte.
No

ano

seguinte,

a

prestigiada

universidade

norte

americana de Harvard criou um centro de pesquisas dos Esportes da Mente,
por entender que eles têm um impacto favorável no ensino e no
desenvolvimento do ser humano.
Iniciativas semelhantes e exitosas como essas ocorreram
em escolas e universidades no exterior devido à importância que essa
modalidade desportiva está despertando na sociedade.
Por essa razão, o intuito da realização dessa audiência
pública é discorrer sobre atual situação e as perspectivas dos Esportes da
Mente, que tem tido um crescimento acentuado e seus usos estão saindo das
atividades de lazer e recreação para se tornar atividades esportivas, científicas
e profissionais.

Diante do exposto, conto com o apoio dos meus ilustres
pares nesta Comissão para a aprovação deste requerimento.

Sala das Comissões, em

de agosto de 2016.

PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE
Deputada Federal
DEMOCRATAS/TO

