PREFEITURAS RECEBERÃO EQUIPE DO IFA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA
DO PROJETO FAES
Após dois fins de semana de capacitação, os municípios de Santa Luz, Valente,
São Domingos, Conceição do Coité e Biritinga passarão oficialmente a fazer parte
do Projeto FAES - Fazendo Acontecer o Esporte no Semiárido a partir dos dias 19
e 20 de setembro. Durante estes dois dias ocorrerá a cerimônia de abertura e
entrega dos materiais esportivos em evento que contará com a presença dos
prefeitos e das secretarias de educação. O Projeto FAES á uma parceria do IFA –
Instituto Fazer Acontecer com as prefeituras locais e será aplicado nas zonas
urbanas e rurais de cada um dos municípios participantes.
Já presente nas cidades de Araci, Barrocas, Serrinha e Teofilândia, o FAES entra
na sua segunda fase dando prosseguimento ao processo de expansão, que
seguirá durante os próximos anos com o objetivo de atender 18 cidades do
semiárido baiano já a partir do próximo ano. Com esta ação, os municípios passam
a integrar o programa da rede Street Football World, presente em mais de 60
países e que já atendeu a mais de 750 mil jovens em todo o mundo utilizando uma
metodologia chamada Futebol3.
O nome Futebol3 provém do fato de que o jogo é dividido em três tempos e conta
com regras diferentes do esporte convencional. No primeiro tempo os jovens
definem as regras, o segundo tempo é o jogo propriamente dito e no terceiro
tempo há um debate sobre a aplicação das regras no campo de jogo. O placar final
é a soma dos gols marcados com os pontos obtidos de acordo com a fórmula de
jogo estabelecida no primeiro tempo. Apesar da nomenclatura, esta metodologia
pode ser aplicada a qualquer esporte e não há a presença de árbitros para que os
jovens desenvolvam a habilidade da negociação. A ideia é acabar com a
competitividade, fazendo com que os dois times joguem juntos em prol de um
mesmo objetivo.
Esta metodologia, que atua como uma forma de oposição ao esporte de alto
rendimento, utiliza o esporte educativo como ferramenta de inclusão social. O
Instituto Fazer Acontecer, única instituição credenciada a utilizar o Futebol3 na
Bahia, atua como agente de transformação das políticas públicas na região do
semiárido, visando sempre a disseminação de conceitos como solidariedade,
respeito, honestidade e cooperação entre os jovens participantes.
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