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Um grupo de 25 es-
tudantes e três do-
centes da Walter 
Cronkite Escola de 
Jornalismo e Comu-

nicação de Massa da Universidade 
do Arizona esteve no Rio de Janei-
ro para realizar a cobertura dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Assim como em 2012, nos Jo-
gos Olímpicos de Londres, os estu-
dantes e professores trabalharam 
juntos para produzirem conteúdo 
para a Cronkite News - a divisão 
de notícias do Arizona PBS - além 
de mais 30 clientes da empresa, 
como a Fox Sports Arizona e a 
NBC-Phoenix. O projeto foi reali-
zado pela Campus Brasil, empresa 
responsável por promover inter-
câmbios e turismo. 

Para Tyler Fingert, 24, a opor-
tunidade de trabalhar como cor-
respondente foi algo completa-
mente diferente. "Foi, de longe, 
uma das melhores experiências da 
minha vida e eu não trocaria nada 
por isso", afirma o estudante. En-
cantado com a cultura brasileira, o 
jovem ainda diz que uma chance 
como esta só se tem uma vez na 
vida. "Explorar um país estrangei-
ro, onde eu mal podia entender seu 
idioma nativo, foi definitivamente 
uma experiência divertida", conta.

A fim de que produzissem as 
matérias, os alunos da Universi-
dade do Arizona contaram com 
o apoio de quatro alunas do Ma-

ckenzie, que foram peças-chave 
para a tradução de entrevistas e de 
conteúdos digitais. "Com certeza 
foi a melhor experiência da minha 
vida. Poder cobrir as olimpíadas 
começando só o segundo ano da 
faculdade é uma oportunidade 
única. Trabalhei muito e só ficava 
mais feliz com cada coisa que apa-
recia pra eu fazer. Não tenho dúvi-
das de que o jornalismo esportivo 
é o que eu quero para minha vida", 
afirma Letícia Pazero, 19, aluna do 
curso de Jornalismo. 

O professor e diretor de espor-
tes da Cronkite News, Brett Kur-
land, diz estar satisfeito com os 
resultados alcançados pelos alu-
nos. "Quando você põe um time 

para trabalhar junto, você nunca 
está totalmente certo sobre como 
as coisas serão; eles arrasaram, e 
deveriam se orgulhar disso para 
sempre".

Graham Bosch, 22, diz sentir 
falta do Brasil e afirma que volta-
rá ao país em breve. "Eu aprendi 
muito sobre o jornalismo profis-
sional ao mesmo tempo em que 
fazia novas amizades, explorava 
uma cidade bonita e me divertia 
demais. Foi incrível!", conta.

Todo o conteúdo produ-
zido pelos alunos e professo-
res da Cronkite News está dis-
ponível em sua plataforma 
online e pode ser acessado em:  
http://cronkitenews.azpbs.org

Alunos da Universidade do Estado do  
Arizona e do Mackenzie trabalham juntos

Parceria deu aos estudantes a oportunidade de trabalharem como correspondentes internacionais

Amanda Sampaio
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Alunos fazem entrevista durante os Jogos Olímpicos

Tomar uma caipirinha 
na praia e fazer tranças 
no cabelo quase nunca 
se associa ao trabalho 
de um jornalista. Mas 

isso foi diferente com o projeto 
“Queens University In Rio”. O es-
pírito olímpico, que tomou conta 
do país inteiro, atravessou fron-
teiras, atraindo mais de meio mi-
lhão de turistas para a cidade ma-
ravilhosas e juntou durante uma 
semana estudantes brasileiros e 
americanos. 

Eu faço parte desta estatística. 
Como futura-jornalista, a ideia de 
estar presente em um megaevento 
esportivo que reúne os melhores 
da imprensa mundial é uma chan-
ce única.  

A Universidade Presbiteria-
na Mackenzie, em parceria com 
a Campus Brasil – agência espe-
cializada em intercâmbios – sele-
cionou 19 estudantes do curso de 
jornalismo para participar de um 
projeto com três universidades 

americanas, Arizona State Univer-
sity, The Ball State University e a 
Queens University of Charlotte.

A seleção foi realizada em três 
partes: um questionário online, 
uma dinâmica de grupo e uma en-
trevista via skype com os professo-
res Americanos. Confesso que fica-
va apreensiva, conferindo a caixa 
de entrada a cada segundo. O dia 
do embarque estava cada vez mais 
perto e a ansiedade só aumentava. 
Só percebi o tamanho da minha 
animação quando avistei o Pão de 
Açúcar pela janela do avião. Final-
mente havíamos chegado na cida-
de maravilhosa! 

O clima já estava diferente 
mesmo dentro do aeroporto. Es-
pírito olímpico estampado nas 
placas traduzidas em diferentes 
línguas, “gringos” por todos os 
lados, funcionários sorridentes e 
prestativos, wi-fi funcionando e 
polícia assustadoramente armada. 
Para minha surpresa, ao chegar no 
hostel fomos recebidos com um 
caloroso “Oi! Bom dia”, com um 
sotaque carregado dos estudantes 

americanos - todos sentados con-
fortavelmente pelo chão da sala, já 
se sentindo em casa. 

Como Rio field producers, nos-
sa contribuição começou com al-
gumas semanas de antecedência, 
alinhando as pautas com os alunos 
e coordenadores por skype e mar-
cando entrevistas. Durante a se-
mana, acompanhamos os grupos 
em campo para filmagens buscan-
do incorporá-los na cultura Brasi-
leira, além de quebrar as barreiras 
da língua e aconselhá-los em ques-
tões de segurança. 

Uma semana pode parecer 
pouco tempo mas foi o suficiente 
para dar início a novas amizades, 
visitar o parque olímpico, explo-
rar culturas diferentes, conhecer 
as famosas areias de Copacabana 
– dessa vez por uma perspectiva 
diferente, vista da arquibancada 
da arena de vôlei de praia – e me 
apaixonar novamente pela profis-
são que escolhi, saindo da minha 
zona de conforto e sonhando em 
um dia ter a minha credencial de 
jornalista no pescoço.

Paula Del Trejo

Uma mackenzista nas Olimpíadas
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Elias Duarte sobe o 
morro de Santa Marta, 
na zona sul do Rio de 
Janeiro, ao menos três 
vezes por dia. “É segu-

ro entrar sozinho, mas vocês po-
dem se perder porque as ruas são 
muito estreitas aí dentro”, enfati-
zou sorridente enquanto apontava 
para as coloridas casas sobrepos-
tas com o Cristo Redentor como 
plano de fundo. 

Duarte vive em Santa Marta 
há 30 anos. Ele é um entre os 
três guias contratados pela pre-
feitura do Rio para apresentar 
a comunidade e responder as 
dúvidas dos turistas. Todo o di-
nheiro arrecado com o tour, de 
acordo com ele, é direcionado 
para projetos sociais.

Junto a outros três estudantes 
de jornalismo americanos, tive 
alguns segundos para decidir se 
a produção de nosso documen-

tário sobre os impactos sociais e 
econômicos das Olimpíadas do 
Rio se limitaria ao reflexo pre-
conceituoso de fora da realidade 
daquela comunidade ou ao con-
tato direto com seus moradores. 

O jornalismo foi mais forte do 
que qualquer anseio e optamos 
por ir a campo e entrar na comu-
nidade. Por onde passávamos, 
éramos recebidos com um misto 
de sorrisos e olhares desconfia-
dos. As marcas da pacificação da 
comunidade, ocorrida em mea-
dos de 2007, ainda resistem na 
lembrança de seus moradores. 
“Antes da polícia entrar, tiro-
teios eram frequentes”, explica 
Duarte ao apontar para seu Che-
vrolet ainda perfurado pelas balas 
do confronto entre o tráfico e a po-
lícia pacificadora. 

Desde 2010, Santa Marta não 
vem recebendo nenhum tipo de 
suporte financeiro do governo. 
“Tudo que temos hoje vem de do-
ações, empresas e políticos”, asse-

gura. A única parte que ainda re-
cebe investimento, segundo ele, é 
o bondinho que tem três paradas 
e sobe o morro. Além de servir a 
comunidade, o bondinho virou 
atração turística e propaganda po-
lítica.

Conversar com as pessoas 
da comunidade me fez perceber 
como a vulnerabilidade nos une 
como seres humanos. “Se eu ti-
vesse dinheiro, eu não sairia da 
comunidade porque criamos laços 
afetivos com vizinhos e amigos”, 
enfatiza Dias. Isso também me fez 
perceber como o jornalismo nos 
conecta em uma só língua. Em um 
só anseio: o de dar voz àqueles que 
não têm. Ter feito parte do progra-
ma e, principalmente da produção 
desse minidocumentário, fez-me 
pensar no profissional que quero 
ser no futuro. 

Sair de minha zona de conforto 
e ir a campo me instigou a persu-
adir as qualidades desse profissio-
nal. 

Saindo da zona de conforto

Luis Ottoni

Luis Ottoni, de crachá, com grupo de estudantes no alto da comunidade de Santa Marta

Assim como o Cristo 
e o Pão de Açúcar, a 
favela também é par-
te autêntica do Rio 
de Janeiro e por esse 

motivo, deve ser valorizada. Le-
var até as pessoas a compreensão 
de que elas são parte importante 
do cenário urbano da cidade é que 
motiva André Luiz dos Santos, 27 
anos. Há dez anos ele guia visitan-
tes para conhecer o interior da co-
munidade do Cantagalo, onde vive 
desde que nasceu. 

Cantagalo é, na verdade, um 
conjunto de favelas que abriga 
ainda os morros do Pavão e Pa-
vãozinho. Por estarem num ponto 
alto perto das praias da zona sul, 
a vista que se tem de lá é privile-
giada e contrastante. Durante o 
passeio que tive com André, con-
versamos sobre o que significa ser 
jovem dentro de uma periferia no 
Rio. Mais da metade da população 
que vive ali é negra, tal como ele. 
O rapaz conta que ter a pele escura 
pode fazer a diferença entre você 
ser lido como bandido ou não pela 
polícia, por conta do racismo que 
marginaliza quem mora "na que-
brada".

Poder traçar um paralelo com 
as diferenças de quem vive em 
uma comunidade no Rio e quem 
vive numa comunidade de São 
Paulo foi o mais interessante pra 
mim. Eu moro na região metropo-
litana, no município de Francisco 
Morato, que também é periférico. 
E mesmo sendo negra, morando 
em um local marginalizado, as coi-
sas que aprendi e vi sobre o Canta-
galo foram inesperadas.  

Isso porque, ainda que se tra-
te de dois lugares aparentemente 
similares, cada um tem sua pe-
culiaridade e é muito importante 
que deixemos de pensar nas pes-
soas periféricas como uma grande 

massa uniforme. Agir dessa for-
ma pode desumanizar as relações 
construídas na favela, inferiorizar 
as trajetórias de quem mora numa 
comunidade e negar a essa popu-
lação a possibilidade de formar 
sua própria identidade. Trazer à 
tona as identidades múltiplas que 
constroem uma favela tem o poder 
de criar narrativas mais ricas para 
quem vive nesses locais.

Arte dos Morros
Dentro da favela do Pavão, co-

nheci um grande artista urbano 
chamado Valdir Almeida, 35 anos. 
Ele mora na comunidade desde 
que tinha cinco anos e trabalha 
como pedreiro. Nas horas livres, 
gosta de pintar telas que tem como 
tema central a favela onde vive, 
mas também versam sobre as pe-
culiaridades do povo brasileiro. 

O pintor iniciou seus estudos 

sozinho, aos 12, vendo outros fa-
zerem o mesmo e perguntando 
a eles por onde começar. A par-
tir dai começou a fazer quadros e 
ganhar dinheiro com aqueles que 
conseguia vender.  O mais baca-
na de todo seu trabalho, é que ele 
também move um projeto espe-
cial com as crianças da comuni-
dade. Ele ensina  como desenhar 
e também leva aos museus do Rio 
para incentivá-las a gostar de arte: 
“Através da arte você pode abrir 
outro horizonte pra eles, como pra 
mim também foi assim. Eu vivia 
sem perspectiva do mundo, só fi-
cava em cima do morro e através 
da arte eu fui conhecendo outros 
horizontes, outros lugares, fui fa-
zendo um intercâmbio com outras 
culturas”, diz. Valdir avalia que 
seu papel ali dentro tem o poder 
de inspirar crianças e jovens a tri-
lhar um novo caminho pela arte.

Tão iguais, tão diferentes
O que aprendi visitando a favela do Cantagalo

Foto e texto: Erika Paixão
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A Olímpiada foi um su-
cesso, contrariando 
algumas expectativas.

Muito além de suas 
belezas naturais e pai-

sagens paradisíacas, o Rio de Ja-
neiro se provou a perfeita locação 
para receber um evento de porte 
Olímpico. 

A violência, o zika vírus e obras 
em atraso preocupavam tanto os 
brasileiros quanto os visitantes de 
todo o mundo que vinham para os 
jogos. "A mídia lá fora exaltava o 
zika como se todos nós fossemos 
ser infectados e voltar doentes 
para casa, eu sempre achei isso 
um exagero, em nenhum momen-
to do tempo que passei no Rio me 
senti inseguro", disse Cory Craig, 
estudante americano de jorna-
lismo que esteve no Intercâmbio 
Cultural com alunos do Macken-
zie. Quanto à violência, Cory tam-
bém não se preocupou. "Andei por 
Copacabana e Ipanema quase to-
dos os dias com equipamentos de 

vídeo caros e nada me aconteceu, 
haviam muitos guardas armados 
pelos calçadões".

Já Mallory Weil, também es-
tudante da Ball State, que fica em 
Muncie, Indiana, concorda sobre 
o policiamento: "me senti segura 
com toda a certeza, esperava uma 
confusão mas estava tudo muito 
bem organizado".  

A receptividade brasileira foi 
algo que encantou os estrangei-
ros, tal como a cultura, música 
e gastronomia locais. E foi tanto 
que muitos deles não queriam ir 
embora. A vivacidade e condução 
caótica brasileira surpreendeu. 
"Tinham festas com música e pes-
soas bebendo até nos postos de 
gasolina em dias de semana.  Não 
temos isso nos Estados Unidos" 
disse Cory.

Quanto à experiência de estar 
num país diferente, acompanhan-
do o maior evento esportivo do 
mundo de perto, Mallory diz que  
"amei, em todos os sentidos, conhe-
ci um monte de pessoas incríveis e 
aprendi muito" e ainda ressalta "é 
uma oportunidade extremamente 

A experiência da Ball State University no Rio
Alunos da universidade americana contam suas experiências

interessante estar em um lugar que 
não possui o inglês como língua-
-mãe trabalhando em algo onde a 
comunicação é tão vital".

Os alunos americanos, junta-
mente com os brasileiros, saíam 
pelas ruas do Rio em busca de en-
trevistas e matérias diariamente. 
"Sou muito agradecida aos alunos 
do Mackenzie.  Estavam sempre 
disponíveis para nos ajudar. Não 
teria feito nada sem eles", finaliza 
Weil.

Texto e foto: Daniele Leite

Nessas olimpíadas do 
Rio 2016, não foi só 
o futebol Brasileiro 
que brilhou. Tive-
mos três medalhas 

Brasileiras na ginástica masculina, 
Arthur Zanetti nas argolas ganhou 
prata, e no solo, conquistamos as 
primeiras medalhas olímpicas de 
solo e ainda com dobradinha, Die-
go Hypolito com a prata e Arthur 
Nory com o bronze.

Depois de uma semana intensa 
de trabalho ajudando os alunos de 
Jornalismo da Arizona State Uni-
versity com tradução e comunica-
ção, recebi o email do Rio Media 
Center sobre a coletiva de impren-
sa que teriam com os Ginastas 
medalhistas Brasileiros, Arthur 
Zanetti, Diego Hypolito e Arthur 
Nory. Como uma futura jornalista 

O sucesso da ginástica no Rio 2016
O sentimento dos ginastas após uma grande performance durante as olimpíadas no Brasil.

esportiva e uma gigante fã da gi-
nástica artística, fui conferir com 
a maior emoção esse último mo-
mento de sentimento olímpico, 
antes de voltar a São Paulo.

Da segunda fileira, presenciei 
os atletas falando de suas perfor-
mances, o que é preciso para ser 
um atleta de sucesso, das próxi-
mas gerações da ginástica e suas 
expectativas para as olimpíadas 
de Tokyo 2020. “Acho muito im-
portante você ter ídolos dentro do 
esporte, alguém que você admira 
muito porque você começa daí. 
Meus ídolos eram a Daiane dos 
Santos e o Diego Hypolito.”, ex-
plicou Arthur Nory após pergunta 
sobre o que um futuro atleta pro-
fissional da ginástica precisa.

Os ginastas receberam tam-
bém, perguntas sobre sua partici-
pação nas Forças Armadas, pois 
o fato de prestarem continências 
quando estavam no pódio, causou 

curiosidade aos Brasileiros. 31,2% 
dos atletas Brasileiros nas olimpí-
adas são militares, como Rafaela 
Silva e Mayra Aguiar são da Ma-
rinha, Zanetti e Nory são da Ae-
ronáutica. Apenas Diego não faz 
parte desse projeto, mas confessa 
que gostaria. “Não faço parte por-
que não fui convidado, (...) é óbvio 
que se eu tivesse sido convidado, 
eu faria parte.”, disse Diego.

Após uma hora de respostas 
ainda animadas pelas medalhas, 
os ginásticas tinham que ir, e ter-
minaram dizendo que o trio estará 
presente nas Olimpíadas de Tokyo 
2020 sim, por mais que alguns ve-
ículos de comunicação afirmem o 
contrário. E eu, terminei minha via-
gem com um sentimento de dever 
cumprido e realização de ter escolhi-
do uma profissão tão bonita, e que 
tem a chance de participar de even-
tos em que todos os países se unem 
por um só propósito, o esporte.

Texto e foto: Letícia Pazero
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Distante do cartão 
postal do Rio de Ja-
neiro, uma obra me-
nor que a Vila Olím-
pica tem muito mais 

significado para os moradores da 
comunidade Pavão Pavãozinho.
 Quando cheguei ao Rio de 
Janeiro logo notei as placas dos 
bairros de elite, o Cristo Reden-
tor, lá de cima, como se mandasse 
na cidade, os morros, as casas nos 
morros. Algumas coisas pareciam 
com o divulgado pela mídia, ou-
tras nem tanto. No momento em 
que subi na comunidade Pavão Pa-
vãozinho procurei um rosto triste, 
não encontrei. Me deparei com de-
zenas de sorrisos e uma paz de es-
pírito, foi em meio a esta imagem 
que Gabriel Abreu, 26, criador do 
projeto “Favela Connection” e mo-
rador da comunidade, me apre-
sentou a Zak Paster e seu projeto  
  Zak, norte-americano, 
junto com sua esposa Luisa Pas-
ter, brasileira, abriram uma ONG 

chamada “Community in Action”. 
Em parceria com outras ONGs e 
com Gabriel, reuniram um gru-
po para construir um parque in-
fantil na comunidade Pavão Pa-
vãozinho, durante o período das 
olimpíadas. Zak conta que muitas 
vezes os turistas preferem dedi-
car suas férias a projetos sociais, 
em vez de visitar pontos turísti-
cos ou ir à praia. “Nós gostamos 
de conhecer a comunidade, fa-
zer trabalho voluntário e abrir a 
mente para os outros ajudarem 
o próximo”, Zak também conta 
que com o fim dos jogos olímpi-
cos chegam mais voluntários para 
realizar projetos em outras comu-
nidades. No total a ONG realiza 
trabalho social em cinco: Comple-
xo do Alemão, Vidigal, Rocinha, 
Manguinhos e Pavão Pavãozinho. 
   Com a grande ajuda do 
marceneiro norte-americano, 
Sam Kornhauser, e os voluntáros, 
o parque foi construído em nove 
dias. David Theisens, 17, holandês, 
soube do projeto no último dia de 
trabalho e mesmo assim quis aju-

dar, “Eu nunca tinha entrado na 
favela. Achei legal tudo que eles 
fizeram. Nós pintamos, então o 
lugar ficou mais alegre. As crian-
ças acharam muito legal, pintaram 
as escadas, marcaram o chão com 
suas próprias mãos e pintaram até 
os próprios cabelos”. David que 
sonha morar no Brasil, é pontu-
al ao falar sobre a nossa realida-
de socioeconômica, “Muita gente 
ignora quem está morando aqui. 
Tem muita diferença entre rico 
e pobre aqui no Brasil. É visível. 
Muita gente não sabe direito o que 
está acontecendo aqui dentro”. Já 
Ali Schwarz, 20, norte-americana, 
participou de todo o projeto e sen-
te-se privilegiada, “Eles provavel-
mente fizeram mais por mim do 
que eu por eles, se isso faz sentido. 
Só de eu estar lá e ver tudo, me fez 
pensar diferente, eles são muito 
felizes onde eles estão”.

 

Na subida do 

Fotos e texto: Letícia Parron

Acesse o site communityinaction.org 
para conhecer melhor o projeto de Zak e 
Luisa. 
Redes sociais:  Instagram: volunteerinrio 
Facebook: volunteerinrio 

morro é diferente

Na página anterior, mão de criança mostra a colaboração das crianças da comunidade no trabalho voluntário. Acima, 
imagens do parque infantil foi construído em nove dias. Abaixo, estrangeiros e brasileiros se unem para construir parque 
para as crianças da comunidade
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Em época de grandes 
eventos, o que mais 
agrada os taxistas é sa-
ber que as ruas estarão 
cheias de turistas que-

rendo se locomover pela cidade. 
Mas na Olimpíada de 2016, a con-
corrência com o preço mais baixo 
da Uber não satisfez os motoristas.

Márcio José do Couto Ferreira 
(44), taxista há sete anos na cida-
de do Rio de Janeiro, é um entre 
os milhares de profissionais que 
aguardaram ansiosamente pelo 
maior evento do ano. As linhas de 

metrô restritas, o acesso precário 
aos ônibus, a distância entre os lo-
cais de jogos, e o calor, são motivos 
pelos quais muitos turistas optam 
pelo transporte privado.

Durante a entrevista que ocor-
reu dentro do automóvel, o moto-
rista mostra as ruas da Barra da 
Tijuca e comenta: “muitas mu-
danças foram feitas no trânsito da 
cidade, mas nós, os próprios mo-
radores, ainda não pudemos apro-
veitá-las”. As ruas bloqueadas, a 
construção de novos viadutos, 
entre outras obras de infraestru-
tura, serão, ao final dos jogos, o 
chamado legado olímpico. 

Quando questionado a res-

peito do aumento da clientela 
por conta do maior número de 
turistas na cidade, Márcio deixa 
transparecer sua insatisfação. 
“Estamos numa competição des-
leal com os preços da Uber. Isso 
é covardia”. 

O taxista afirma que ele e seus 
colegas de profissão usam o di-
nheiro que ganham nas corridas 
para sustentar suas respectivas 
famílias, diferentemente do que 
julgam acontecer com quem tra-
balha na empresa concorrente, 
que tem como foco, primordial-
mente, o dinheiro extra. 

A briga entre os dois trans-
portes não se restringe ao Rio de 
Janeiro. Em outros estados do 
país, taxistas também se mani-
festam contra a empresa que não 
teve sua origem regulamentada 
pela prefeitura. Em São Paulo, 
depois de intensas votações, já 
está liberado o uso do aplicativo.

“Na saída dos jogos nós fica-
mos de braços cruzados esperan-
do por cliente, enquanto vemos 
um garotão no seu carro particu-
lar, ganhando dinheiro pra com-
prar a cerveja do final de semana”. 
E reafirma: “Eu preciso disso para 
alimentar os meus filhos, não para 
diversão”. 

Uma disputa olímpica entre táxis e Uber
A competição no Rio de Janeiro não se restringe aos atletas

Texto e fotos: Marina Scherer
Com a colaboração de Tyner Greene

Ao lado, táxi comum em Copacaba-
na. Acima o taxista Marcio José

Durante três semanas, 
18 estudantes de jor-
nalismo e três pro-
fessores da Arizona 
State University ti-

veram a oportunidade de cobrir 
as olimpíadas para o veiculo de 
noticias Cronkite News. Ao fazer 
matérias e histórias, puderam co-
nhecer a cidade maravilhosa e se 
apaixonar pelo Brasil.

Após um processo seletivo que 
envolveu mais de 100 alunos da 
universidade, os escolhidos fize-
ram as malas e embarcaram rumo 
a cidade maravilhosa. O medo e 
ansiedade foram sentimentos co-
muns para os estudantes antes de 
chegar. Segundo Louisa Catheri-

ne,  a segurança e o zika vírus era 
o que mais temia. “Antes de vir, 
houve hesitação da minha famí-
lia e amigos por conta do discur-
so apresentado pela mídia sobre o 
Brasil” explica a estudante. 

No entanto, depois de alguns 
dias o medo havia desaparecido 
e a vontade de aprender a cultu-
ra brasileira se aflorava cada vez 
mais. A comida e a música cativa-
ram os norte americanos, assim 
como o idioma. “Desde que voltei 
pros Estados Unidos, eu continuo 
dizendo “Obrigado”, eu esqueci 
onde eu estava” conta Asia Poole, 
estudante de 23 anos.

Em meio a tantas histórias e 
novos lugares a se conhecer, a 
escolha da pauta se tornou mais 
interessante. Com ênfase na co-
munidade LGBT, Katherine Fitz-

Aos olhos estrangeiros
Estudantes da Arizona State University contam como foi sua experiência no Rio 2016

gerald deu destaque a uma casa, 
localizada no bairro da Lapa, que 
recebeu o apoio da Pride House 
Internacional, organização que dá 
suporte aos atletas da comunida-
de. De acordo com a jornalista, foi 
bem desafiador trabalhar num as-
sunto tão grande mas é um apren-
dizado pra vida. 

Para os brasileiros, foi uma 
surpresa. Com a chegada das 
olimpíadas, o orgulho e o patrio-
tismo tomaram conta do coração. 
No Boulevard Olímpico, espaço 
público que sediava a Casa Brasil 
e a Pira Olímpica, os turistas se 
sentiram seguros e impressiona-
dos com a estrutura do espaço. A 
emoção e energia de assistir um 
jogo no telão com diversos espec-
tadores faz com que a experiência  
fosse ainda mais inesquecível. 

Mar cela Del Nero
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Eles roubaram a cena: 
Os pequenos Especta-
dores 

As Olimpíadas são 
delas: as crianças rou-

baram a cena durante o evento
A Olimpíada Rio 2016 foi um 

sucesso com qualquer tipo de pú-
blico, mas os pequenos são os que 
mais estão se divertindo. "Eu vim 
pra ver futebol", conta o pequeno 
Arthur, de 7 anos. 

Os pais trouxeram as crianças 
para conhecer um evento desse 
porte. "É importante para eles ve-
rem o orgulho que nosso pais está 
dando para nós. E também, para 
entenderem a importância do es-
porte", Leonardo de 31 anos, pai 
do Luan, de 2 anos, e Tales, de 8 
anos. 

Os esportes são diversos e o 
interesse dos pequenos são múl-
tiplos. “Eu quero ver boxe”, conta 

Matheus de 6 anos. Já para So-
phia, 5 anos, o interesse é outro: 
“Eu quero ver as meninas. Na pis-
cina, na ginástica e no futebol. O 
que eu quero é ver as meninas.”

A importância do esporte é 
clara para Maria Eduarda, de 10 
anos. Ela conta que o esporte só 
vem atrás do estudo na escala de 
importâncias da vida. "O esporte é 
a segunda coisa mais importante 
da vida, primeiro é a escola. Todo 
mundo deveria ver os Jogos, é 
muito importante", explica ela. 

Rosane, de 70 anos, veio de 
Goiás e trouxe as netas gêmeas 
Maria Alice e Maria Fernanda, de 
9 anos, para acompanharem os 
jogos. “Sabe lá quando teremos 

outro evento desse aqui no Brasil. 
Achei importante trazer as gême-
as aqui para elas saberem como é 
uma Olimpíada. Coloquei as duas 
no avião e viemos.”, ela conta.  

Os Jogos Olímpicos foram uma 
inovadora experiência desde o pri-
meiro passo até o último. A cidade 
do Rio de Janeiro ficou focada no 
evento. A diversão aconteceu no 
Parque Olímpico, onde estão loca-
lizadas as Arenas Oficiais, na praia 
de Copacabana, local onde está a 
Arena de Vôlei de Praia, os Aros 
Olímpicos e também a MegaSto-
re, loja oficial das Olimpíadas e na 
Escadaria da Lapa, onde os artis-
tas transformaram os degraus em 
uma homenagem aos jogos. 

Fotos e texto Gabriele Salyna

A festa dos pequenos

Estar no Rio de Janei-
ro durante as Olim-
píadas nem sempre é 
sinônimo de assistir 
a um jogo olímpico. 

Além do esquema clássico de as-
sistir aos jogos em um bar, uma 
das opções para as pessoas que 
estavam sem ingressos acompa-
nharem o evento esportivo foi o 
Boulevard Olímpico. 

O Boulevard Olímpico teve 
estrutura parecida com o espaço 
Fifa Fan Fest que foi instalado 
em diversas partes do país du-
rante a Copa do Mundo de 2014, 
também sediada no Brasil. No 

Rio, o palco havia sido montada 
nas areias de Copacabana em um 
espaço similar aos Boulevards, 
com telão para a população as-
sistir as partidas e shows. 

O principal espaço batizado 
de Porto Maravilha, passou a 
funcionar com a abertura dos jo-
gos, no dia 5 e atuava das nove 
da manhã à meia noite, em uma 
área que cobria três quilômetros 
entre a Praça XV, localizada no 
centro, e a Gamboa, na zona por-
tuária. 

Os outros dois pontos foram 
instalados no Parque Madurei-
ra, na Zona Norte e no Centro 
Esportivo Miécimo da Silva, em 
Campo Grande, na Zona Oeste.  

Além de poder acompanhar 

Além do Parque Olímpico 
Boulevard Olímpico foi alternativa para quem não tinha ingresso

Textos e fotos:
Stephanie Ramos

No ia 13 de agosto, durante o 
jogo de basquete masculino entre 
Argentina e Brasil, o Palco Ten-
dências foi tomado por brasilei-
ros e estrangeiros que torciam 
e vibravam em frente ao telão 
como se estivessem de fato den-
tro da própria quadra.  No acir-
rado jogo, que terminou com a 
vitória da Argentina por 111 a 
107 durante a segunda prorro-
gação, até mesmo os morado-

os jogos, quem passou pelos pal-
cos do Boulevard pode assistir 
gratuitamente durante todos os 
dias, mais de 200 shows de artis-
tas como Diogo Nogueira, Nação 
Zumbi, Projota, Preta Gil e Os 
Paralamas do Sucesso.  

Quem passou pelo espaço do 
Porto Maravilha, montado na re-
vitalizada Zona Portuária, ainda 
pode fazer uma refeição em um 
dos seus 16 bares ou 50 food tru-
cks localizados no espaço. Para 
tornar a experiência inesquecí-
vel, o público poderia até se ar-
riscar a pular de bungee jump ou 
ter a vista da cidade dentro de 
um balão há 150 metros do chão, 
além de ver a Pira Olímpica em 
frente à Candelária. 

Minha experiência no Boulevard Porto Maravilha
res de rua se misturavam entre 
a população sentada no chão, 
para assistir a uma olimpía-
da que não parece ter sido feita 
para os próprios.

Após o jogo, houve um peque-
no desentendimento entre um 
pequeno grupo de torcedores, que 
embora rapidamente resolvido 
ilustra um dos principais desafios 
desta olimpíada: a segurança. 
Ao contrário da Fifa Fan Fest, os 

espaços do Boulevard Olímpico, 
especialmente o da região por-
tuária não são cercados, assim 
impossibilitando pontos de blo-
queio para revistar as pessoas, 
como aconteceu na Copa.

Minutos depois da transmis-
são, mesmo com a derrota do 
Brasil, o Palco Encontros era só 
festa, e não poderia ser diferen-
te em uma olimpíada sediada no 
Brasil. 
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Mesmo com crise, 
brasileiros man-
tiveram  um alto 
nível de compras 
na MegaStore.

A crise econômica no Brasil 
está atingindo várias classes so-
ciais, mas ela parece ser esquecida 
durante o período de Olimpíadas: 
cada um dos brasileiros gastaram 
em torno de R$ 500 na popular 
MegaStore.

A MegaStore está localizada na 
praia de Copacabana, Rio de Ja-
neiro, e é a segunda maior loja ofi-
cial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
Os valores dos produtos variam de 
R$ 15 a R$ 9.560. A loja possui em 
torno de cinco mil produtos que 
podem ser escolhidos pelo público 
geral dos Jogos Olímpicos. O lo-
cal é de fácil acesso e qualquer um 
pode entrar e conferir as mercado-
rias da loja. É possível encontrar 

diversos tipos de produtos, mas o 
preferido do público é o Vinícius, 
bicho de pelúcia símbolo dos jo-
gos. "Eu vim especialmente para 
comprar o Vinícius. Cheguei aqui 
e já aproveitei para comprar uma 
caneca, imãs de geladeira e uma 
bolsa", conta Andreza, carioca de 
33 anos.

Para quem é de fora do Rio, as 
lembranças das Olimpíadas não 
são só para quem veio, mas para 
aqueles que ficaram em casa. 
“Comprei coisa para todo mundo. 
Nosso Brasil está fazendo histó-
ria, todo mundo da família merece 
um presente. E quem não quer? 
Já aproveitei e comprei mesmo.”, 
conta Marcelo, de 50 anos, vindo 
do Mato Grosso do Sul.

O público não parece se inco-
modar com a crise. Luíz (46) con-
ta que o importante é se divertir. 
"Não importa o quão caro está, 
Olimpíadas no Brasil é raro. Tem 
que aproveitar ao máximo. Aí, a 

Brasileiros fazem a festa em loja Olímpica

Gabriele Salyna gente compra mesmo. O gasto do 
cartão vem depois, mas a gente 
resolve na volta.". Para Alessandra 
(28), o evento é único, portanto deve 
ser levado para a vida toda. “É algo 
que a gente nunca vai esquecer, en-
tão essas lembranças são coisas que 
vão eternizar nossas memórias so-
bre os Jogos Rio 2016. E se a gente 
tem condição de levar uma coisinha, 
então a gente leva.”, ela afirma.

Para os lojistas, enquanto mais 
gastos melhor. "As pessoas vêm de 
todos os lugares do mundo e es-
tão determinadas a comprar tudo 
que vier pela frente. Para a gente 
é ótimo, porque a gente consegue 
lucrar mais. Quanto mais lucro, 
maior a comissão, então é ótimo.", 
conta João Pedro, 25 anos.

Fica provado que, mesmo com 
a economia não muito favorável, 
para o público brasileiro o impor-
tante é a festa e as recordações 
que dela serão levadas para a vida 
toda.

Desde que fora divul-
gada como sede das 
Olimpíadas de 2016, 
a cidade do Rio de 
Janeiro começou se 

preparando para melhor atender 
os habitantes, os atletas e prin-
cipalmente os estrangeiros que 
vieram ao país para prestigiar o 
esporte e aproveitar o período de 
estadia. 

Para isso, o governo no Rio de 
Janeiro passou a investir na me-
lhoria do sistema de segurança 
através da realização de grandes 
investimentos - que chegaram a 
mais de 300  milhões de reais - e 
com a ajuda de mais de 20 insti-
tuições, a segurança para os Jogos 
Olímpicos foi a maior já realizada 
no Brasil e a maior da história do 
Rio de Janeiro. 

A preparação em grande esca-
la deu-se também pela enorme 
insegurança quanto aos ataques 
terroristas recentes que atingiram 
outras regiões do mundo. É o caso 
dos mais recentes atentados em 
Orlando e na França, na cidade de 
Nice.

Ainda que pouco provável, o 
medo de que algo semelhante 
acontecesse na cidade fez com 
o que o diretor de segurança do 
evento, Luiz Fernando Correa, e 
o diretor-geral de operações do 
comitê Rio 2016, Leonardo Gry-
ner (assim como outros respon-
sáveis pela segurança nacional) 
ampliassem o número de agen-
tes de segurança durante os dias 
de competições.

O (PESI) Plano Estratégico de 
Segurança Integrada foi o res-
ponsável por realizar a ação in-
tegrada das forças armadas que 
foi dividida em três eixos distin-
tos: segurança pública, defesa e 
serviço de inteligência. Para que 

Segurança ganha destaque e vira símbolo

isso fosse concretizado, diversos 
profissionais da área de seguran-
ça ,assim como vários militares 
foram preparados para o serviço.

O resultado mostrou ser posi-
tivo e trouxe boas impressões de 
quem veio a cidade para apreciar 
os jogos. É o caso da turista da 
Cidade do Cabo, Bernadette Bro-
wn, de 42 anos. Chegou ao Rio 
desde o início dos jogos e afirma 
que nunca se sentiu tão segura. 
Em uma conversa informal com 
a vendedora, pude entender um 
pouco sobre a sua opinião sobre a 
segurança do país. Brown destaca 
que ouviu coisas terríveis sobre 
mas afirma não se importar com 
o que as pessoas acham da cidade. 
“ Por que as pessoas estão falando 
para cancelarmos nossa viagem? 
Nós devemos ir.”, brinca ela, em 
inglês. “Nós somos de uma cida-
de grande da Africa do Sul, então 
eu sei como segurar minha bolsa e 
cuidar de mim mesma” finaliza ela 

sorridente.
Além de suspeitas de ataques 

terroristas por parte de brasileiros 
simpatizantes de grupos extremis-
tas islâmicos, a segurança foi am-
pliada devido a casos de vanda-
lismo e roubos que já agravam a 
região do Rio de Janeiro. Sônia 
Maria de Azevedo Ferreira, apo-
sentada, de 72 anos, discorda 
do exagero da mídia em relação 
a violência da cidade. Nascida e 
crescida no Rio, Sônia relata que 
a violência existe em todas os lu-
gares do mundo e que na cidade 
maravilhosa não seria diferente. 
“Eles (responsáveis pela seguran-
ça)  se prepararam bastante mas 
acontecer nada não existe.” desta-
ca ela.

Em relação ao terrorismo, a 
aposentada reforça que “ o povo 
brasileiro não é disso” e reforça 
que sempre acreditou que os in-
vestimentos do governo seriam 
benéficos para o Rio de Janeiro.

Ariene Leite
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Após anos de tentati-
vas frustradas, o surf 
finalmente se tornará 
um esporte olímpi-
co em 2020 na edi-

ção dos jogos em Tokyo, Japão. O 
presidente da ISA (International 
Surfing Association), Fernando 
Aguerre, tentava a inclusão do es-
porte nos jogos a mais de 20 anos.

A ideia de trazer o surf para os 
jogos olímpicos foi muita bem re-
cebida não só pelos atletas profis-
sionais, mas também pelos ama-
dores e apaixonados pelo esporte. 
João Paulo, engenheiro, 30 anos, 
mora em Ipanema no Rio de Ja-
neiro há cinco anos e tem o surf 
como sua rotina. Segundo João, a 
inclusão do esporte mostra a força 
e o crescimento que a modalidade 
vem ganhando ao longo dos anos. 
O sucesso recente de atletas brasi-
leiros no esporte vem chamando 
a atenção do país e dessa forma 

popularizando-o no Brasil.
O maior problema que impe-

dia a entrada do esporte nos jogos 
eram os famosos “lay days”, ou 
seja, os dias em que as condições 
do mar são impróprias para gran-
des ondas e consequentemente 
para a prática do esporte. Soman-
do a essa preocupação, a ideia de 
que muitas vezes as cidades esco-
lhidas para sediar as competições 
ficam longe da costa.

A solução encontrada pela or-
ganização foi a construção de pis-
cinas capazes de reproduzir ondas 
perfeitas para que desse modo 
tudo ocorra como planejado e no 
prazo dos jogos. O indoor surfing 
é algo já praticado em alguns luga-
res do mundo e se diz uma cópia 
fiel do espetáculo da água salgada.

O Brasil foi um dos países que 
mais se animou com a notícia da 
inclusão do esporte, devido ao 
grande número de atletas de alto 
nível que competem no campeona-
to mundial. Nomes como Gabriel 

Surf conquista seu espaço no Olimpo
Modalidade é escolhida e integra as Olimpíadas de 2020 em Tokyo

Gabriel Grigoli Medina, Filipe Toledo e Adriano 
de Souza trazem a ideia de possí-
veis medalhas para o país.

O estudante de intercâmbio e 
surfista alemão, Raphael comen-
tou sobre o famoso fenômeno cha-
mado “Brazilian Storm” e como 
isso pode impactar durante os jo-
gos olímpicos. “ O surf se tornou 
um esporte muito popular aqui e 
o sucesso do Brazilian Storm fez 
com que cada vez mais pessoas 
passassem a praticar o esporte, 
especialmente aqui no Rio de Ja-
neiro. ” Ainda segundo o surfista é 
notável a habilidade dos brasilei-
ros na modalidade. “ O nível das 
crianças aqui é muito maior com-
parado com na Europa. ”, disse.

Os jogos olímpicos também 
podem trazer mudanças para o 
esporte que como tradição não 
premia atletas na terceira coloca-
ção. O reconhecimento conquis-
tado pelo surf é notável e agora se 
consagra de vez se integrando ao 
maior evento esportivo do mundo.


