
EXTRA CLASSE  Novembro 2015

Confira a agenda cultural completa e informações
em ecarta.org.br ou 51. 4009.2971.

O
utro dia, ao passar por uma bandeira nacional – nacional do Bra-

sil, pois tem bandeira nacional de todas as nacionalidades – pen-

durada ao alcance da mão, resolvi conferir suspeita recente. Com 

o cuidado que a situação pedia e o respeito que o lindo pendão merece, 

segurei-a perto dos olhos e rapidamente examinei os quatro lados da bai-

nha da bandeira. Tudo normal. Quer dizer, não havia nenhuma etiqueta 

Olimpíadas e Paralimpíadas plantaram no meu cérebro a cada cerimônia 

de entrega de medalhas e subidas nos pódios. Nas trocentas vezes que 

-

que devem ser sempre militares a içar as bandeiras, se as Olimpíadas e 

Paralimpíadas são eventos civis? 

Vai ver, no fundo, no fundo, as Olimpíadas e Paralimpíadas seriam 

faturamento planetário dos jogos olímpicos e paralímpicos (patrocínios, 

bilheterias, direitos de transmissão). Talvez haja acordo implícito entre as 

autoridades que cedem os campos de batalha a cada quatro anos: olha, a 

garotada vem competir, ok, mas na hora das premiações o público tem que 

saber quem manda de verdade.

Não sei o que pensam atletas e paratletas, treinadores e treinadoras, 

federações e confederações, os comitês nacionais e o comitê internacional, 

mas eu acho o seguinte: é pura prepotência. A meninada vem com garra e 

gana, um exército que se digladia por centímetros e milésimos de tempo, e 

aí, na hora do pódio, surgem soldados de diferentes corporações e tomam 

conta do show. Oito militares que, com seus passos sincronizados, condu-

zem a bandeira até o mastro e então a erguem solenemente.

Depois de questionar a presença militar nesse evento civil, vem outra ques-

tão: por que os jovens, selecionados por méritos passados ou presentes, não 

podem eles mesmos conduzir a  cerimônia?  Será que temem que a garotada 

vá falhar nesse cerimonial? Ou sou só eu que estranho essa interferência do 

Todo esse aparato militaresco com a bandeira durante os jogos é exa-

gero exclusivista. O cidadão também é dono da bandeira. E, respeito por 

outros tantos recintos (governamentais ou não) onde reinam, juntas, a ban-

deira e a corrupção.
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VINHO Porto Alegre

O vinho nas grandes navegações
6/10 | 19h30 | Inscrição: R$ 35,00

Conceitos de Terroir 
24/10 | 19h30 | Inscrição: R$ 35,00

Cachoeira do Sul | 19h | Casa de Cultura Paulo S. V. da Cunha
25/10 – Letramento na educação infantil
               Ministrante: Léla Mayer

Capão da Canoa | 17h30 | Câmara Municipal de Vereadores
26/10 – A música na Educação infantil – uma abordagem sobre o essencial         
              Ministrante: Marcelo Delacroix

Porto Alegre | 19h | Sala de eventos do Sinpro/RS
27/10 – Alfabetização de crianças com Síndrome de Down
              Ministrante: Ângela Coronel da Rosa

Inscrição gratuitaCONVERSA DE PROFESSOR

Cachoeirinha | 14h | Cesuca (Rua Silvério Manoel da Silva, 160)
7 e 14/10 – Palestras sobre Doação de Órgãos e Tecidos
                     Ministrantes: Kelen Machado, Dagoberto Rocha

Inscrição gratuitaCULTURA DOADORA
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EXPOSIÇÃO Porto Alegre

The Dance Party: a cultura 
das pistas de dança como 
forma de arte

Até 13/11 | Visitação
Artistas: John Cage, Déh Dullius, Leyland 
Kirby, Mark Leckey, Giovanni Mad, Alexandre 
Navarro Moreira, Leigh Orpaz, Luiz Roque, 
Katja Ruge

SHOWS
Porto Alegre | 18h | entrada franca

Eixo | Músicas do Mundo
1/10 – Quinteto de Sopros, com Viktoria Tatour, Siarhei Faminou, 
Samuel Rodrigues de Oliveira, Artur Elias Carneiro e Israel Oliveira

13/10 | 19h | entrada franca
Trio à Brasiliana, com Carolina Braga, 
Rafael Marques e Adriano Flesch

ESPECIAL

15/10 | 17h | entrada franca
Show infantil – Gelson Oliveira apresenta 
O Ônibus do Sobe e Desce

22/10 – Recital de Catarina 
Domenici e James Correa.

Ilustração: Sica


