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A abertura dos jogos:
Costuma-se dizer que o Rio de Janeiro é uma espécie de espelho do Brasil, o lugar onde
se concentram todos os seus estereótipos (praia, natureza, samba, carnaval e alegria) e
mazelas (pobreza, crise econômica, violência, abuso policial, trânsito e serviços
precários). Esse foi o palco dos jogos olímpicos, que tiveram uma grande repercussão
por causa de atrasos em obras ou obras que não estavam prontas e foram entregas como
a vila olímpica, e também por causa do lixo nos locais de competições. Também houve
uma repercussão positiva pois ocorreu um grande destaque de assuntos importantes que
serviram para conscientizar pois tudo isso estava sendo transmitido para o mundo todo.

Meio ambiente:
A abertura dos jogos olímpicos teve como principal tema o aquecimento global
e o cuidado necessário para proteger o planeta. Cuidados que muitas das vezes
são esquecidos e acabaram chamando a atenção em um evento tão grande
como as olimpíadas. Esses pequenos atos e ações tiveram uma grande
repercussão, apesar de existirem grandes problemas em relação ao lixo nas
praias e em alguns lugares onde haveriam competições.

Periferias:
Na abertura foi possível ver a transformação da cidade com o surgimento de
áreas mais pobres e desfavorecidas, e também teve como objetivo mostrar a
diversidade musical e cultural que teve origem muitas das vezes em lugares
onde a população é de maioria pobre.

Diversidades:
Na abertura foi possível ver grandes diversidades, não apenas religiosa ou musical mais
sim em relação a tudo pois o país e o mundo são palcos onde o espetáculo é formado
por essas diversidades, e isso faz com que cada indivíduo tenha a consciência de que o
mundo está em constante mudança e que a cada dia que passa surgem novas opiniões
novos costumes e que não é preciso existir a intolerância.

A importância ?
Os jogos fizeram com que o Brasil fosse o centro das atenções, claro que por
motivos positivos e principalmente negativos. Muitas coisas que eram para
estarem prontas foram entregues na ultima hora, o lixo acumulado em lugares
de competições também foi um desses motivos. O Brasil passa por uma
situação precária tanto no quesito saúde, quanto na política ou educação, e por
um tempo onde tudo e todos se preocupavam com o quadro de medalhas ou a
posição do seu país na corrida, o país continuava com esses mesmos problemas,
não acabou simplesmente pelo fato de que o país foi sede, pelo contrário isso
tudo foi uma distração para que ninguém enxergasse a situação de milhares de
cidadãos que lutam por melhorias, que todo o dia sofrem por causa da falta de
recursos, sofrem pela falta de um governo, sofrem pela falta de segurança. Cada
um tem uma visão diferente mais se realmente os olhos forem abertos todos
enxergariam muito além de uma simples abertura ou de uma competição.
Infelizmente a triste realidade desse país não pode ser ofuscada, e nem deixada
e esquecida por causa desses momentos.

