
Os Jogos Olímpicos

   Olá garotada!
   Saudades de vocês!!!
  Como não podemos fazer atividades juntos, vamos
nos aprofundar um pouquinho na história dos Jogos
Olímpicos para nos animar e sonhar com o próximo?
 Sabemos que é um tema que vocês costumam
gostar...

      Os jogos olímpicos tiveram origem antes do nascimento de Cristo (776
A. C.), na Grécia Antiga e eram realizados na cidade de Olímpia. Eles
aconteciam de 4 em 4 anos e somente os homens podiam competir.
      As mulheres eram proibidas de participar e de assistir aos jogos e, se
fizessem isso, eram condenadas à morte.
       As únicas mulheres que podiam assistir aos jogos eram as sacerdotisas
porque eram consideradas “mensageiras dos deuses”. Elas levavam boa
sorte aos competidores e tinham a função de coroar os vencedores.



      Naquela época, as modalidades esportivas eram apenas as corridas (o
competidor vestia uma armadura pesada e devia percorrer 190 metros),
lutas, provas atléticas e hípicas (com cavalos) e o pentlato, que era a prova
nobre. O competidor participava de cinco esportes: o salto, o lançamento
de disco, o lançamento de dardo, uma prova de corrida e luta.
    Os vencedores recebiam coroas feitas com ramos de oliveiras, uma
árvore muito comum naquela região, que produz a azeitona.
      Muitos séculos se passaram sem que os jogos fossem realizados, até
que um francês, o Barão de Coubertin, que se chamava Pierre de Frédy,
resolveu trazer os jogos de volta. Ele achava que a prática do esporte
devia ser estimulada.
      A primeira edição dos Jogos Olímpicos na Era Moderna aconteceu em
Atenas, capital da Grécia. Nove modalidades esportivas foram disputadas:
atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, halterofilismo, luta, natação, tênis e
tiro.
     Somente atletas homens participaram. As mulheres só puderam assistir.
No entanto, no dia seguinte à prova da maratona, a grega Stamati Revithi
realizou o mesmo percurso fora do estádio em que ocorreu a prova para os
homens, a fim de mostrar que a mulher também podia competir. Fez um
tempo melhor que o de muitos homens. Ela não conseguiu que sua corrida
fosse válida, mas foi o início para o movimento da participação das
mulheres nos Jogos Olímpicos.



     O Brasil teve a sua primeira participação nos Jogos em 1920,
realizados na Antuérpia (Bélgica). Eram 21 atletas e Guilherme
Paranaense conquistou a primeira medalha olímpica de ouro para o Brasil,
no tiro esportivo.
      A primeira mulher brasileira a participar dos Jogos Olímpicos foi a
nadadora Maria Lenk, em 1932 (Los Angeles).
Por causa das guerras mundiais, os Jogos Olímpicos foram suspensos
durante algum tempo.
      Agora, em 2020, os Jogos também foram suspensos por causa da
pandemia. Eles aconteceriam em julho, na cidade de Tóquio, no Japão e
foram remarcados para 2021, provavelmente entre 23 de julho e 8 de
agosto.
          É de autoria do Barão de Coubertin a frase famosa:

O mais importante

não é vencer, mas

participar!


