Olimpíadas

A cada quatro anos, atletas de centenas de países se reúnem num país sede para disputarem um
conjunto de modalidades esportivas. A própria bandeira olímpica representa essa união de povos e
raças, pois é formada por cinco anéis entrelaçados, representando os cinco continentes e suas cores. A
paz, a amizade e o bom relacionamento entre os povos e o espírito olímpico são os princípios dos jogos
olímpicos.

Origem dos Jogos Olímpicos

Foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos. Por volta de 2500 a.C., os gregos já faziam
homenagens aos deuses, principalmente Zeus, com realização de competições. Porém, foi somente em
776 a.C. que ocorreram pela primeira vez os Jogos Olímpicos, de forma organizada e com participação
de atletas de várias cidades-estados.
Atletas das cidades-estados gregas se reuniam na cidade de Olímpia para disputarem diversas
competições esportivas: atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e pentatlo (luta, corrida, salto em
distância, arremesso de dardo e de disco). Os vencedores eram recebidos como heróis em suas cidades
e ganhavam uma coroa de louros.
Além da religiosidade, os gregos buscavam através dos Jogos Olímpicos a paz e a harmonia entre
as cidades que compunham a civilização grega. Mostra também a importância que os gregos davam aos
esportes e a manutenção de um corpo saudável.

Cerimônia de Abertura

A Cerimônia de Abertura é uma das coisas mais importantes desse feito, já que nela se
apresentam os atletas que irão representar seus respectivos países, e se é apresentado os próprios
países. Como também mostra e introduz um pouco da cultura do país que está sediando as Olimpíadas.
Contudo os fatos acima apresentam divergências em relação às outras classes populacionais, já
que é um evento caro para se acompanhar ao vivo e caro para ser produzido, o que sucede o desvio de
verbas que serviriam de benefício para essas classes e o uso da mesma nas Olimpíadas. Isso causa
mais descontentamento da população em relação ao governo.
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Segue abaixo algumas imagens da Cerimônia de Abertura e logo em seguida suas relações com
a sala do Projeto Conexões.

Nesta imagem da abertura pode-se notar a homenagem à natureza em relação às Olimpíadas, já
que a Amazônia fica no Brasil, que é o país sede das Olimpíadas 2016.

Já nesta imagem da sala do Projeto Conexões, é possível notar a crítica feita ao desmatamento
que continua ocorrendo no mundo todo inclusive no Brasil.
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A semelhança entre essas duas imagens é o conhecimento que seus conteúdos possuem. Na
segunda é preciso pôr em prática os conhecimentos citados na primeira imagem para se conseguir fazer
coisas extraordinárias como os efeitos da cerimônia.
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Como é de conhecimento geral, existem famílias que estão em situações críticas a respeito da
vida. E isso causa um grande contraste quando comparado com as Olimpíadas. Como retrata a
seguinte foto:
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A importância dos jogos olímpicos no Brasil
Como visto anteriormente, os jogos ajudam a enaltecer o país em que é sediado. Porém pode
apresentar algumas contradições quando se diz respeito à igualdade populacional.
Quando determinado país é sede de um evento de tão grande importância como os jogos, isso
acaba divulgando e enaltecendo sua cultura, o que é um grande peso para os responsáveis por ele e
requer um grande planejamento antecedendo o mesmo.
E isso é de extrema importância para a parte política do Brasil.
Também existe o enaltecer dos atletas nacionais no mundo a fora, criando grandes possibilidades
de futuro a eles.
Porém seria de enorme ajuda aos mais necessitados se parte do dinheiro utilizado fosse destinado
a moradias e alimentações a eles, e não só para enaltecer tanto o lado bom e rico do país como anda
sendo feito.
Sendo assim, conclui-se que se administrado o dinheiro de forma correta é possível que todos se
beneficiem.
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