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                 Jogos Olímpicos 

          Um evento grandioso, realizado a cada quatro anos desde sua 

criação, os Jogos Olímpicos simbolizam a unificação de diferentes raças, 

cores e etnias. Todos os povos unidos pela paixão ao esporte, este é o 

significado da bandeira símbolo dos jogos, criada pelo francês Pierre de 

Frédy, composta por cinco arcos entrelaçados, cada qual representando 

um continente. 

          Segundo a mitologia Grega, os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia 

Antiga aproximadamente no ano de 2500 a.C., em homenagem à Zeus, 

através de seu filho Hércules, que plantou as folhas usadas na fabricação da coroa utilizadas pelos vencedores. 

Mas os primeiros registros encontrados sobre os jogos são de 776 a.C., onde atletas de diferentes cidades-

estados da Grécia deixavam seus conflitos de lado, para a participarem das disputas. 

          Após um grande temporal arrasar com a sede dos jogos, a única prova que se concretizou no ano de 776 

a.C, foi a corrida. O cozinheiro Coroebus de Elis concluiu a distância de 192,27 metros e foi o primeiro atleta a 

vencer em Olímpia, cidade que originou o nome da competição. 

           A partir de então, ficou acertado que as Olimpíadas aconteceriam durante os meses de Julho e Agosto, 

no período de cinco dias. Com o passar dos anos, aumentou-se o número de modalidades esportivas, chegando a 

dez no século V a.C. 

           Os nomes dos esportes praticados na época eram bem peculiares, porém em sua execução, alguns são 

muito similares dos atuais. O primeiro deles é drómos, a corrida. O atleta chegava a percorrer uma distância de 

190 metros, vestido com armaduras. A corrida das bigas consistia em um carro puxado por dois cavalos, que 

também poderiam ser quatro, conhecida como quadrigas. Muito parecido ao nosso pentatlo, o péntathon era a 

junção de cinco modalidades: salto, corrida, arremesso de disco, lançamento de dardo e luta. Nesses 

confrontos diretos existiam a palé, semelhante a luta greco-romana, o pýgme, equivalente ao boxe e o mais 

cruel dentre os outros, o pancrácio, uma junção das duas modalidades de luta, onde era permitido cotoveladas, 

cabeçadas até mesmo torções. 

           Participavam das competições cidadãos gregos livres, que não haviam cometido nenhum tipo de crime. As 

mulheres eram impedidas até mesmo de assistirem aos jogos, exceto as sacerdotisas de Dêmetra. Todavia 

criaram uma competição própria para elas, realizada anteriormente a dos homens na mesma cidade sede, era 

conhecida como Heraea, nome dado em homenagem a esposa de Zeus, Hera. 

           As Olimpíadas foram interrompidas após os romanos invadirem a Grécia no século II. O imperador 

Teodósio I baniu tradições gregas e proibiu venerações aos deuses. Com isso em 393 d.C. ocorreu a última 

versão dos jogos na Era Antiga com 293 edições. 

          Somente depois de muitos séculos o historiador e pedagogo francês Pierre de Frédy, que ficou 

conhecido como Barão de Coubertin, resgatou a memória dos jogos. Em um primeiro momento, no ano de 1892, o 

aristocrata expôs um projeto ressuscitando as Olimpíadas, algo que não fez muito sucesso. No entanto, dois 

anos mais tarde, nas dependências da universidade Sorbonne, em Paris, com representantes de 13 países, os 

gregos afirmaram um acordo em que sediariam em Atenas o retorno dos Jogos Olímpicos. 
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         Cobertin não só fez ressurgir as tradições gregas, como o ritual de acender a tocha olímpica, mas o 

espírito esportivo. Iniciou-se as Olimpíadas da Era Moderna, no ano de 1896, com a participação de 13 países, 

com modalidades de atletismo,luta livre, esgrima, halterofilismo, ciclismo, ginástica, tênis e natação. Apesar de 

o evento sofrer interrupções durante as duas grandes guerras mundiais, os Jogos Olímpicos continuam a ser o 

evento de maior importância no mundo dos esportes. 

 

                                 Qual a importância dos Jogos Olímpicos 
      

     Os Jogos Olímpicos são importantes principalmente por despertarem o interesse da população pelas 

práticas esportivas. O hábito de praticar um esporte com regularidade traz inúmeros benefícios tanto para o 

corpo quanto para a mente, além disso, passa uma mensagem de união entre as nações mesmo que elas compitam 

entre si, há um espírito de fraternidade entre os atletas. 

 

                           Jogos Olímpicos de 2021 
 

     As Olimpíadas 2021 deveriam ter acontecido no ano passado. No entanto, isso não aconteceu por conta da 

pandemia da Covid-19. A edição 2021 dos Jogos Olímpicos está prevista para acontecer entre os dias 23 de 

julho e 08 de agosto. A Paralimpíada deve ocorrer de 24 de agosto a 5 de setembro. Os dois eventos 

acontecerão em Tóquio, no Japão. 

Olimpíadas de Tóquio 2021:Todas as modalidades que farão parte dos próximos jogos 

Confira, a seguir, uma lista com todas as modalidades das Olimpíadas de Tóquio 2021 e as características de 

cada uma. 

 

1. Basquete 

A primeira vez que o basquetebol figurou nas Olimpíadas valendo medalha foi em 1936, em Berlim. 

Nas modalidades masculina e feminina, os Estados Unidos são os maiores vencedores do basquete mundial. 

2. Basquete 3 x 3 

A modalidade, variação do tradicional basquete 5 x 5, fará a estreia nos Jogos Olímpicos em Tóquio. 

3. Tiro com arco 

Modalidade introduzida nas Olimpíadas de Seul, em 1988, tem os sul-coreanos como potência hegemônica - eles 

conquistaram todos os ouros nos jogos do Rio de Janeiro, em 2016. 

4. Ginástica artística 

Uma modalidade muito tradicional, presente desde a primeira versão dos Jogos Olímpicos modernos, em 1896. 

No masculino, os melhores ginastas são de Japão, China e Rússia. Entre as mulheres, destacam-se Estados 

Unidos, Rússia e China. 

5. Nado artístico 

A tradição da modalidade vem do nado ornamental e ballets aquáticos, comuns no fim do século 19. 

O esporte estreou nas Olimpíadas em 1984, em Los Angeles, e tem Estados Unidos e Canadá como maiores 

vencedores historicamente. 

6. Atletismo 

O esporte é dividido em várias categorias e sempre esteve presente nos Jogos Olímpicos modernos. 

Nas provas curtas, americanos e atletas dos países caribenhos costumam dominar. Nas de longa distância, os 

africanos são os mais fortes. 

7. Badminton 

Esporte olímpico desde os jogos de Barcelona, em 1992, o badminton - uma mistura de tênis com vôlei, em que a 

bola é uma peteca - é dominado pelos chineses. 

8. Baseball e softball 

Em português, beisebol e softbol. 

O baseball era um esporte de demonstração no começo do século 20, passando a valer medalha em 1992.  

Depois de 2008, deixou de ser um esporte olímpico, mas voltará a ser em Tóquio 

Cuba é o país com mais medalhas de ouro na modalidade. Softball é um esporte irmão. 
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9. Vôlei de praia 

A estreia do vôlei de praia como esporte olímpico foi em 1992, em Barcelona.  

Os países mais fortes na categoria são Brasil e Estados Unidos. 

10.Boxe 

Boxe é uma das modalidades das Olimpíadas desde 1904, quando os jogos foram disputados em St. Louis.Assim 

como no baseball, Cuba e Estados Unidos são os dominantes da categoria. 

11. Canoagem Slalom 

É uma modalidade em que o canoísta deve completar um percurso em corredeira no menor tempo possível. 

Sua estreia olímpica aconteceu em Munique, em 1972, e os europeus República Tcheca, Alemanha, França, 

Eslováquia, Eslovênia e Grã-Bretanha são favoritos. 

12. Canoagem velocidade (sprint) 

Essa categoria é realizada em água plana, em baterias de várias distâncias.  

Antes de se tornar uma das modalidades das Olimpíadas, em 1936, a canoagem sprint foi um esporte de 

demonstração. 

Nesse esporte, há vários países com bons resultados, como Alemanha, Grã-Bretanha e Brasil. 

13. Ciclismo BMX corrida 

Diferente do freestyle, aqui, o objetivo é chegar na frente dos adversários ao percorrer uma pista.  

A primeira competição a nível olímpico ocorreu em Pequim, 2008.  

Estados Unidos, Colômbia e Austrália são três dos países mais tradicionais na modalidade. 

14. Ciclismo BMX Freestyle 

Nessa modalidade, os competidores têm duas oportunidades para mostrar suas manobras em 60 segundos. 

A categoria vai estrear como esporte olímpico em Tóquio.  

Os favoritos à medalhas vêm da Austrália, Venezuela, Japão, Estados Unidos e Inglaterra. 

15. Ciclismo - mountain bike 

Os participantes percorrem entre quatro a seis quilômetros em trilha.  

Tornou-se uma das modalidades das olimpíadas em 1996, em Atlanta.  

Há muitos competidores com chances de medalhas, boa parte deles de nacionalidades europeias. 

16. Ciclismo de estrada 

Essa modalidade existe desde os primeiros Jogos Olímpicos, em 1896.  

Em 2021, será a primeira vez que o ponto de partida e de chegada dos ciclistas serão diferentes 

(tradicionalmente, era um circuito). 

Os países europeus são os mais fortes na modalidade, mas, nos últimos anos, a Colômbia tem apresentado 

ciclistas de destaque, inclusive o último campeão do Tour de France. 

17. Ciclismo de pista 

Nessa modalidade, os ciclistas competem em uma pista fechada.  

Também é disputada desde 1896.  

Nas últimas Olimpíadas, os britânicos têm faturado a maior parte das medalhas. 

18. Saltos ornamentais 

O esporte em que os competidores fazem acrobacias ao saltar em uma piscina se tornou uma das modalidades 

das Olimpíadas em 1904.  

Estados Unidos são a potência hegemônica, mas, desde 1984, os chineses têm disputado no mesmo nível. 

19. Hipismo 

Modalidade que estreou nas Olimpíadas em 1900, envolve competições individuais e em time.  

Entre as nações favoritas, estão Suécia, França, Estados Unidos e Grã-Bretanha. 

20. Esgrima 

Esporte olímpico desde a fundação das Olimpíadas modernas, a esgrima tem participantes fortes de todos os 

continentes, o que a torna uma das modalidades mais difíceis de prever o resultado. 

21. Futebol 

Nas Olimpíadas, o esporte que é reconhecido como o mais popular do planeta é disputado por jogadores com até 

23 anos de idade.  

O futebol é jogado nas Olimpíadas desde 1900 e tem o Brasil como um dos países favoritos à medalha de ouro. 
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22. Golfe 

O golfe figurou como uma das modalidades das Olimpíadas de 1900 e 1904, depois deixou de ser esporte 

olímpico, voltando a ser em 2016. 

Os americanos são os maiores vencedores na categoria masculina, enquanto as competidoras da Coreia do Sul 

são as favoritas no feminino. 

23. Handebol 

Originalmente jogado ao ar livre, o handebol se tornou esporte olímpico em 1936, nas Olimpíadas de Berlim. 

Entre os homens, apenas uma vez um país não europeu ganhou ouro: a Coreia do Sul, que já faturou seis 

medalhas no feminino. 

24. Hóquei na grama 

Como estamos falando dos Jogos Olímpicos de verão, o hóquei é jogado na grama, não no gelo.  

Tornou-se esporte olímpico em 1908 e tem a Índia como principal equipe no cenário global. 

25. Judô 

A arte marcial de origem japonesa tornou-se esporte olímpico em 1964, e é uma das modalidades das 

Olimpíadas que mais garantem medalhas para o Brasil. 

26. Karatê 

Em 2021, veremos pela primeira vez o karatê como esporte olímpico.  

Apesar de ser uma modalidade tradicional japonesa, os campeonatos mundiais costumam ter vencedores de 

várias nacionalidades. 

27. Maratona aquática 

A estreia como uma das modalidades das Olimpíadas ocorreu em Pequim, em 2008.  

A competição ocorre em local ao ar livre.  

É um esporte em que atletas de vários países têm chances de medalha. 

28. Pentatlo moderno 

É uma modalidade curiosa, pois agrega hipismo, esgrima, natação, corrida e tiro em uma única competição.  

Esporte olímpico desde os jogos de Estocolmo, em 1912, o pentatlo moderno tem Hungria e Suécia entre os 

países mais fortes. 

29. Ginástica rítmica 

Esporte olímpico desde 1984, a ginástica rítmica é há muito tempo uma modalidade liderada pela Rússia. 

30. Remo 

O remo estreou como esporte olímpico nos jogos de Paris, em 1900.  

Atualmente, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Alemanha, Austrália e Estados Unidos estão entre os países mais 

fortes na modalidade. 

31. Rugby 

As disputas do rugby valeram medalha olímpica em 1900, 1908 e 1924.  

Depois de muito tempo, voltou a ser um esporte olímpico em 2016, em um formato com sete jogadores em cada 

time - a modalidade mais jogada é com 15. 

Assim como no futebol, há vários países com seleções fortes.  

Nova Zelândia costuma impor muito medo aos adversários, mas África do Sul, Grã-Bretanha e França também 

têm times fortes. 

32. Vela 

Desde as Olimpíadas de 1900, só em 1904 os Jogos Olímpicos não tiveram competições de vela.  

Europeus da Grã-Bretanha, Espanha, França e Noruega são fortes, mas Estados Unidos, Austrália e Nova 

Zelândia têm se destacado também. 

33. Tiro 

Desde os primeiros Jogos Olímpicos nesta versão moderna, em 1896, apenas em duas ocasiões não houve 

competição de tiro.  

Os maiores medalhistas são Estados Unidos, China e Coreia do Sul. 

34. Skate 

Um esporte urbano bem mais recente que a maioria das outras modalidades das olimpíadas, o skate fará sua 

estreia nos jogos de Tóquio. 

Os donos da casa estão particularmente esperançosos, já que Aori Nishimura é uma das favoritas a levar 

medalha na categoria feminina, e Yuto Horigome no masculino. 
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35. Escalada 

É mais um esporte que vai estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio.  

Japão, Alemanha, Grã-Bretanha e Eslovênia têm boas chances de medalha nesta modalidade. 

36. Surfe 

Outro esporte a estrear como modalidade das olimpíadas é o surfe.  

A maior potência historicamente no esporte são os Estados Unidos, mas, recentemente, os brasileiros têm 

faturado muitas conquistas. 

37. Natação 

A primeira vez que uma piscina foi utilizada para a competição de natação nas Olimpíadas foi em 1908, em 

Londres.  

Vários países têm chances de medalha, inclusive os donos da casa. 

38. Tênis de mesa 

A estreia do tênis de mesa como esporte olímpico ocorreu em 1988, nos jogos de Seul.  

É uma das modalidades das olimpíadas com a maior supremacia de um país, a China. 

39. Taekwondo 

A arte marcial apareceu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1988, no país em que nasceu, a Coreia do 

Sul.  

Valendo medalha, a estreia foi em Sydney, no ano de 2000.  

Coreanos são os favoritos nesta modalidade. 

40. Tênis 

Este é um esporte que estava nas primeiras Olimpíadas modernas, mas depois de 1924 foi removido dos Jogos 

Olímpicos, retornando em 1988. 

Entre os homens, os principais atletas do mundo no tênis são o suíço Roger Federer, o sérvio Novak Djokovic e 

o espanhol Rafael Nadal.  

Resta saber se todos participarão das Olimpíadas de Tóquio. 

41. Ginástica de trampolim 

Tornou-se uma das modalidades das Olimpíadas em 2000, nos jogos de Sydney.  

Até aqui, os países que mais conquistaram medalhas na categoria são China e Canadá. 

42. Triatlo 

O esporte, que combina natação, ciclismo e maratona, tornou-se uma modalidade olímpica em 2000.  

É outra categoria em que há vários países com chance de medalha. 

43. Vôlei 

Em 1964, Tóquio também sediou as Olimpíadas - e foi naquele ano que o voleibol se tornou um esporte olímpico.  

É uma das maiores esperanças de medalha para o Brasil, tradicionalmente muito forte na categoria. 

44. Polo aquático 

Espécie de handebol na água, o polo aquático apareceu ainda nas Olimpíadas de Paris, em 1900.  

É um esporte em que países do leste europeu, como Hungria, Sérvia e Croácia são muito competitivos. 

45. Halterofilismo 

O levantamento de peso está presente desde as Olimpíadas de 1896, em Atenas.  

China e países do antigo bloco soviético têm grande tradição na conquista de medalhas nesta modalidade. 

46. Luta 

A modalidade é disputada em duas categorias: luta greco-romana, presente desde as primeiras Olimpíadas, e 

luta livre, esporte olímpico desde 1904.  

Atletas russos são os mais vencedores, seguidos por lutadores dos Estados Unidos, Japão, Geórgia e Turquia. 
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