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    Com a contribuição da nossa redatora Albertina Magalhães na

edição do IOM deste mês, ficamos a compreender melhor as

adversidades que envolvem os Jogos deste ano, mostrando a sua

relevância para o mundo atual e no panorama internacional.

    Este mês de Julho é marcado pelos primeiros Jogos Olímpicos

de Verão ímpares, que tiveram início dia 23 em Tóquio, Japão,

devido a um primeiro adiamento dos mesmos, devido à pandemia

de Covid-19. Existe uma longa tradição da prática de Olimpíadas,

que remonta à Antiguidade, e apesar de atualmente já se ter

percorrido um grande caminho em vários ramos deste evento, ao

nível, da envolvência de mais participantes de diferentes géneros

e nacionalidades e da integração de novos desportos, a verdade é

que um conjunto de controvérsias abalou esta 32⁰ edição dos

Jogos. 
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    Em 776 a.C., realizou-se na Grécia Antiga a primeira edição

dos jogos olímpicos, que se repetiam a cada quatro anos.

Organizados em homenagem aos deuses gregos, os jogos

olímpicos reuniam todas as cidades-estados gregas num

evento comum, procurando harmonizar as relações entre as

mesmas e reforçar a importância do “corpo são, mente sã”.

Apenas homens livres que falassem a língua grega podiam

participar no evento, competindo em provas de corrida, provas

de luta, provas equestres e provas de pentatlo. 

J U L Y  I S S U E  2021

Breve História dos Jogos
Olímpicos 
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   Com a conquista da Grécia antiga pelos

Romanos, em 146 a.C., os jogos olímpicos

começaram a ser negligenciados. Com o

surgimento e a propagação do catolicismo no

Império Romano, não fazia sentido manter um

evento com origens politeístas, tendo os Jogos

desaparecido completamente por volta do ano

400 d.C. 

     A partir do final do século XVIII, várias iniciativas

tentaram reanimar o espírito olímpico, mas foi

apenas em 1890 que o Barão Pierre de Coubertin

criou o Comité Olímpico Internacional, com o

objetivo de relançar os Jogos Olímpicos numa

lógica de rotatividade internacional e retomando

os quatro anos de diferença entre cada edição. O

regresso dos Jogos Olímpicos deu-se oficialmente

em 1896, em Atenas, contando com 14 países e 241

atletas. A 32ª edição dos Jogos Olímpicos, prevista

inicialmente para o verão de 2020, decorre em

Tóquio entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021.
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    Os Jogos Olímpicos de Tóquio deveriam se ter realizado

no verão de 2020. No entanto, considerando o número de

infetados e mortos por COVID-19 na altura, a

impossibilidade de vacinar os atletas antes da competição e

as limitações de viagem, levaram vários países a ameaçar

boicotar o evento caso este não fosse adiado para o verão

de 2021. Consequentemente, Tóquio 2020 tornou-se a

primeira edição de sempre dos jogos a ser adiada (sendo

que as edições correspondentes aos períodos das Grandes

Guerras Mundiais foram canceladas sem reposição).   

   Mesmo com o adiamento, por conta da crise pandémica,

esta edição não conta com a participação da Coreia do

Norte e da Guiné, que justificam a sua ausência com a

preocupação pela saúde dos seus atletas e pelo surgimento

e propagação de novas variantes. Já o Samoa, que registou

o seu primeiro caso de COVID-19 apenas em novembro de

2020, permitiu apenas a participação dos atletas que não

residiam em território nacional. 

Surpresas da Organização
de Tóquio 2020 
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   O adiamento da 32ª edição parece ser apenas o primeiro de

uma série de eventos negativos que ameaçaram a organização

de Tóquio 2020. Em fevereiro, Yoshiro Mori, ex-primeiro

ministro japonês que chefiava o Comité organizador, renunciou

ao cargo após comentários sexistas da sua parte terem

gerado uma onda de indignação. No mês seguinte, o diretor

criativo das cerimónias de abertura e encerramento foi

forçado a renunciar, após sugerir que uma atriz e comediante

japonesa se fantasiasse de porco para o evento. Na própria

semana de início dos jogos olímpicos, Keigo Oyamada, músico

japonês que compôs um dos temas da cerimónia de abertura,

foi acusado de praticar bullying contra crianças com

deficiência mental quando era adolescente, o que resultou em

mais uma demissão do Comité organizador. Finalmente, a

poucas horas da abertura oficial dos Jogos, Kentaro

Kobayashi, um dos diretores criativos da cerimónia de

abertura, foi demitido depois de serem tornadas públicas

piadas antissemitas feitas pelo próprio em 1998.

JULY ISSUE 2021 www.pacta.neri.pt    |    04



    Mas nem tudo são más notícias! Os Jogos Olímpicos de

Tóquio 2020 fazem história ao serem a edição mais

equilibrada em termos de género, com 49% de atletas

femininas e 51% de atletas masculinos, bem como por

contarem com a primeira atleta transgénero da história

dos Jogos. Para além disso, 4 desportos estreiam-se nas

competições olímpicas, nomeadamente a escalada, o

skate, o surf e o karaté. 12 anos depois, também o Basebol

e o Softball recuperam o rótulo olímpico em Tóquio.
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    A empresa britânica Soul Cap enviou um pedido de

certificação de toucas especiais para cabelo afro à

Federação Internacional de Natação. As toucas, mais

adequadas para competidores negros com dreadlocks,

tranças e cabelos encaracolados, não foram permitidas nos

Jogos Olímpicos de 2020 por não seguirem a forma natural

da cabeça. A natação é historicamente um desporto para

brancos: só em 1988 um homem negro foi consagrado

campeão olímpico nesta modalidade, enquanto a primeira

mulher negra a conquistar a medalha de ouro foi Simone

Manuel, no Rio 2016. Assim, esta decisão não só coloca em

desvantagem as/os atletas com cabelos mais espessos na

própria competição, como envia uma mensagem de

desincentivo às crianças da comunidade negra, que já se

sentem muitas vezes desencorajadas a continuar a prática

da natação exatamente por causa do seu cabelo.
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Controvérsias desta edição

Vetada a touca de natação para cabelo afro



 Exclusões Involuntárias dos Jogos
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    Em Tóquio 2020, a pandemia tem um impacto

direto na competição, ameaçando a participação de

atletas que testem positivo ao COVID-19 e a garantia

da qualidade organizacional do evento caso se

verifique um número considerável de infetados

pertencentes ao staff. À data da finalização deste

artigo, 264 pessoas ligadas diretamente aos Jogos

testaram positivo à COVID-19, entre as quais 27

atletas que ficaram impedidos de competir. Menos

expectável foi o afastamento de Christine Mboma e

Beatrice Masilingi dos 400m femininos, já que as

atletas namibianas apresentavam níveis de

testosterona naturais superiores aos permitidos.

Surpreendentemente, ambas tiveram a oportunidade

de participar nos 200m femininos, prova em que esta

controversa medida não se aplica.
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Solidariedade Internacional

    Fethi Nourine, judoca argelino, desistiu

dos jogos olímpicos depois do sorteio da

categoria -73kg ter ditado que devia

confrontar o israelita Tohar Butbul na

segunda ronda da competição. Segundo

o atleta e o treinar, esta atitude surge

em solidariedade com o povo palestino e

foi apoiada pela população argelina, que

se recusa a normalizar as relações com

Israel. Para a Federação Internacional do

Judo, a desistência do atleta está em

total oposição à filosofia do Judo, que se

baseia na não discriminação e na

promoção da solidariedade como

princípio fundamental. 
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    Os equipamentos femininos são, quer pelos regulamentos

das próprias competições, quer tradicionalmente, marcados

pela nudez, pela elegância e pela sensualidade. Numa tentativa

de mitigar a sexualização das mulheres na Ginástica Artística,

a delegação alemã optou por um fato completo na

qualificação para a final da modalidade em Tóquio 2020. A

decisão de não mostrar grande parte das pernas, como

habitual, foi tomada pelas próprias ginastas (Sarah Voss,

Pauline Schäfer, Elisabeth Seitz e Kim Bui), que decidiram

valorizar o conforto. A Federação Internacional de Ginástica

não se opõe à utilização de fatos completos, sendo que estes

já foram inclusive usados por outras delegações por razões

religiosas, mas a Alemanha é revolucionária ao ter como

principal objetivo travar a sexualização da modalidade.

Sexualização das mulheres nos Jogos Olímpicos
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Divergências entre atletas e os

países de origem

    Julius Ssekitoleko, atleta ugandês de

20 anos, encontrava-se no Japão

desde o final de junho a treinar para os

Jogos Olímpicos. Contudo, antes do

início oficial do evento, o atleta

abandou o hotel sem avisar e, segundo

um bihete que terá deixado no seu

quarto, fugiu da cidade olímpica para

evitar o regresso ao seu país de origem

e procurar uma vida melhor no Japão.

O atleta foi encontrado alguns dias

depois e deverá regressar ao Uganda,

onde as consequências da sua fuga

serão discutidas pelas autoridades

locais.
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    Mais recentemente, a atleta Krystina Tsimanouskaya foi expulsa

da competição pelas autoridades desportivas da Bielorrússia,

resultado do seu criticismo à delegação. A atleta participou nos

100m femininos a 30 de julho e estava prevista a sua participação

nos 200m femininos a 2 de agosto e nos 4x400m no dia 5. Depois

de partilhar no seu Instagram que alguns membros da delegação

foram considerados inelegíveis para competir nos Jogos por não

terem sido submetidos a uma quantidade suficiente de testes de

dopagem, a atleta criticou os treinadores por negligenciarem a

sua situação e a obrigarem a competir em mais uma prova. Como

resultado, a 1 de agosto de 2021, Krystina Tsimanouskaya foi

expulsa de quaisquer competições pelas autoridades bielorussas,

que tentaram fazê-la regressar ao país de origem sem o seu

consentimento. Todavia, a atleta procurou proteção da polícia no

aeroporto e pede agora apoio ao Comité Olímpico, declarando que

não pretende voltar à Bielorrússia. 



A não aceitação da touca de natação para cabelo afro por

parte da Federação Internacional de Natação, bem como a

exclusão das atletas namibianas, comprovam que os

eventos mainstreams estão orientados para uma certa

população, ignorando as diferenças e as necessidades dos

restantes grupos étnicos e raciais. Já o pedido da Soul Cap,

demonstra uma preocupação crescente em tornar o

desporto, e a sociedade, mais inclusivos. 

A desistência do judoca argelino demonstra como a

situação em Israel/Palestina não ficou solucionada em maio,

quando subitamente os meios de comunicação social

deixaram de cobrir essa problemática

Os Jogos Olímpicos são o reflexo da nossa sociedade, e as

controvérsias desta edição são exemplo disso:
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Considerações finais
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A atitude das ginastas alemãs

alerta-nos para uma situação

recorrente na nossa sociedade, e

no desporto em particular, na qual

as mulheres são objetificadas e o

seu mérito é desvalorizado. 

Os problemas entre os atletas e os

seus países de origem alertam para

as desigualdades económicas a nível

mundial e para situações políticas

desfavoráveis que se fazem sentir

na Europa e no Mundo
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Between the Rock and a Hard
Place: the history of the
diplomatic relations of Venezuela
with Washington and Moscow

JULHO 20, 2021

Último episódio
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