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O Brasil e os Jogos Olímpicos 

 

 Em agosto deste ano, a cidade do Rio de Janeiro, conhecida 

mundialmente como a “Cidade Maravilhosa”, será a sede de um grande evento 

que reunirá atletas de mais de 200 países em busca de um único objetivo: ter 

pendurada em seu pescoço uma medalha olímpica e mostrar ao mundo o fruto 

de sua dedicação ao esporte. 

 Cada atleta, sendo ele da nação mais próxima ou da nação mais 

distante, das Olimpíadas ou das Paralimpíadas, traz consigo o desejo de ser 

um orgulho para seu país. Sabemos que, para participar desse grande evento, 

foram anos de treinamentos e muitas dificuldades enfrentadas, mas o desejo 

de competir e buscar uma medalha, seja ela de outro, prata ou bronze, foi 

maior e não desistiram. 

 Desde crianças, na escola, aprendemos o quanto o esporte é importante 

em nossas vidas, não somente para nossa saúde, mas também para nossa 

convivência com as outras pessoas. Assim é o espírito olímpico, pois através 

do esporte, aprendemos a ver os obstáculos impostos pela vida como mais 

alguns desafios, aprendemos a respeitar as pessoas e aprendemos a sermos 

honestos, porque nem sempre seremos os vencedores, mas temos que ter em 

mente que quando perdemos, podemos nos recuperar, olhar para frente e 

seguir adiante. 

 A Olimpíada, este ano, será palco de uma mistura de culturas, raças e 

idiomas que deixará um clima mais alegre no ar. Veremos, misturadas ao verde  

e amarelo da bandeira brasileira, novas cores vindas de diversas partes do 

mundo, mostrando que, através do esporte, podemos cultivar a paz e a boa 

convivência entre os mais variados povos. 

 Assim, que nesta Olimpíada, haja competitividade entre os atletas que 

almejam o lugar mais alto no pódio, mas que prevaleça o espírito olímpico e 

sobretudo que este seja o evento que mostre para os países que atualmente 

estão em guerra, que é mais importante cultivar o diálogo e a tolerância e viver 

em paz. 

 

Aluna: Mauren Cristine Gava 
Idade: 14 anos 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser 
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