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As competições dos Jogos Olímpicos de 2020, realizadas em 
Tóquio em 2021, proporcionaram um respiro para a população 
mundial, que enfrenta a maior crise sanitária da história. 
Foi tempo de vibrar diante das performances e vitórias, 
liberando adrenalina com motivos reais para celebrar.  

Além das disputas, os atletas deram um show à parte na 
defesa de causas extremamente relevantes para a sociedade. 
Isso porque a Regra 50.2 da Carta Olímpica foi revista pelo COI 
(Comitê Olímpico Internacional). Antes, o texto afirmava que, 
para preservar a neutralidade dos jogos, nenhuma manifestação 
política, religiosa ou racial seria permitida. Contudo, a pauta 
ganhou força, principalmente após o esporte ter sido tomado 
por protestos em 2020, em apoio ao movimento Black Lives 
Matter (Vidas Negras Importam).

A nova diretriz deu aval para os competidores se posicionarem, 
desde que fizessem isso no início das partidas. Também 
estava permitido expressar opiniões em entrevistas individuais 
e coletivas, mas com uma condição: as declarações não 
poderiam ser direcionadas, direta ou indiretamente, a países, 
organizações ou pessoas. 

A CAUSE recapitulou alguns lances importantes do período, 
sempre de olho no comportamento de marcas na intersecção 
com as demandas apresentadas dentro e fora das arenas, tendo 
em vista ainda a aproximação dos Jogos Paralímpicos, que 
iniciam no dia 24 de agosto e adotam a mesma norma.

 Vale o replay!   

O QUE
AS MARCAS
TÊM A VER
COM ISSO? 
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PÓDIO 
BRASILEIRO

CAUSA
Debate etário

no esporte

CAUSA
Resiliência da mulher

preta e periférica 

CAUSA
Moradia digna

para todos
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Rayssa Leal,  
13 anos

Prata no 
Street Skate

Rebeca Andrade,
22 anos

Ouro e Prata
na Ginástica

Abner Teixeira,
24 anos

Bronze no Boxe



“ESSA MEDALHA
  NÃO É SÓ MINHA”

- REBECA ANDRADE

Rebeca Andrade, 22, ginasta da periferia de Guarulhos 

(SP), mostrou a que veio quando performou ao som 

de “Baile de Favela”. E, não por acaso, deu um baile 

de talento, consagrando-se como o maior nome da 

história da ginástica artística no Brasil, com duas 

medalhas: uma prata na modalidade individual geral 

feminina e um ouro no salto.

Rebeca não anda só e fez questão de exaltar o papel 

das atletas que abriram caminhos para ela, como a 

gaúcha Daiane dos Santos, 38, que foi às lágrimas ao 

comentar a vitória inédita para nosso país. “Durante 

muito tempo, disseram que as pessoas negras não 

podiam fazer alguns esportes, e a gente vê hoje a 

primeira medalha, de uma menina negra. Tem uma 

representatividade muito grande atrás de tudo isso”, 

destacou Daiane em transmissão da Rede Globo. 
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“É SÓ FAZER O QUE AMA 
  E SE DIVERTIR”

- RAYSSA LEAL

Esporte estreante nos Jogos Olímpicos, o skate trouxe 

muitas alegrias para o Brasil. Uma delas veio com 

o carisma, o desempenho e a prata conquistada por 

Rayssa Leal, 13, a Fadinha do Skate. Apesar da pouca 

idade, ela, que é nascida em Imperatriz (MA), 

treina desde os seis anos, quando ganhou o mimo

de aniversário.

A adolescente contribui para o debate etário no 

esporte, considerando, também, que representa o 

pódio mais jovem das Olimpíadas. É um ambiente 

competitivo, mas Rayssa estava acompanhada pelo 

treinador e pela mãe – um cuidado específico na idade 

dela, além do uso de capacete, orientação dispensada 

às adultas. Questionada por jornalistas sobre ser uma 

atleta tão nova, ela pareceu encarar com leveza:

“É só fazer o que ama e se divertir”.
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“A MEDALHA VAI
 MUDAR A NOSSA VIDA”

- ABNER TEIXEIRA

O pugilista Abner Teixeira, 24, teve uma grande 

conquista nos Jogos Olímpicos. Não chegou à 

final, já que foi derrotado na semifinal pelo cubano 

Julia Ia Cruz. No entanto, garantiu o bronze, que o 

aproximou de um grande sonho: dar uma casa à 

mãe. A aspiração do atleta faz coro a uma demanda 

de milhares de brasileiros por moradia digna – que, 

apesar de ser um direito, é realidade para poucos. 

Atravessado por uma série de desigualdades, Abner 

teve acesso, na adolescência, ao projeto social Boxe: 

Uma Luz para o Futuro, em Sorocaba (SP). 

Ele precisava caminhar seis quilômetros para chegar 

aos treinos. E caminhou com o mínimo, mas chegou 

longe, precisamente em Tóquio. 

Hoje, o atleta aspira a outros títulos. E nós, daqui, 

torcemos por ele, sobretudo por patrocínios que 

viabilizem a continuação dessa merecida trajetória.  

5



CAUSA A CAUSA

Vôlei de praia feminino: à direita, a egípcia Doaa  
Elghobashy usa hijab e calça em respeito à sua religião.
À esquerda, a alemã Kira Walkenhorst veste biquíni.

Foto: Lucy Nicholson/Reuters



ANTIRRACISMO
         E
SAÚDE MENTAL

     OSAKA ABRE CAMINHOS
Logo no início dos jogos, notamos uma tendência à quebra 
de paradigmas com a tenista Naomi Osaka acendendo a 
pira olímpica. A atleta, de 23 anos, filha de mãe japonesa e 
pai haitiano, foi a primeira japonesa a conquistar um Grand 
Slam de tênis. Ela usa a projeção de sua voz para destacar 
questões sociais, como as desigualdades racial e de gênero e 
a saúde mental.

    PAULINHO EXALTA
MATRIZES AFRICANAS
O atacante da seleção brasileira masculina de futebol 
Paulinho, 33, já na primeira partida, fez questão de saudar 
Exu, orixá que representa a abertura de caminhos nos cultos 
das religiões de matriz africana, constantemente atacadas 
pelo racismo religioso no Brasil. As homenagens seguiram 
durante sua participação nos jogos, seladas por uma carta 
na qual ele revisita sua trajetória, que é atravessada por 
futebol, espiritualidade e ativismo:   

“Quero que essa corrente de luta contra a discriminação siga se 
alongando. Não interessa a crença. Cada um pode manifestar sua 
fé do jeito que bem entender. O que defendo, como uma pessoa que 
tem voz, é que eu não posso me dar o direito de permanecer calado. 
De não me posicionar diante de preconceitos e negligências.”

     BILES: UMA PAUSA
PARA A SAÚDE MENTAL 
Favorita absoluta na ginástica artística feminina, a norte-
americana Simone Biles, 24, levantou a bandeira da saúde 
mental ao declarar abertamente que estava se sentindo 
pressionada e insegura para as competições. A atleta, 
portanto, se ausentou de provas finais para se restabelecer, 
e retornou à arena após alguns dias. Ainda assim, garantiu 
duas medalhas: uma de bronze (na competição individual da 
trave) e uma de prata (na competição geral por equipes). 

Com sua atitude, Biles pautou a discussão sobre como o 
mundo esportivo lida com a desistência e com traumas que 
vão além do físico. Ela deixou claro que cabe aos esportistas 
entender e respeitar os seus limites. 

Atenção, marcas, esta causa é URGENTE! 

A saúde mental ganhou atenção de todos os campos da 
sociedade nos últimos tempos, posto que problemas 
emocionais aumentaram na pandemia. Engajadas com a 
causa, muitas organizações estão criando departamentos 
para lidar com o tema, contratando consultorias 
especializadas no assunto para auxiliá-las a montar um 
plano de ação, ou até mesmo desenvolvendo projetos 
exclusivos para atuar com essa temática. É o caso do 
Instituto Cactus, que promove iniciativas no setor da saúde 
mental, com foco em mulheres e adolescentes.

Paulinho, jogador da seleção brasileira, faz saudação a Oxóssi. 

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
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ORGULHO
LGBTQIA+

     RECORDE HISTÓRICO
Estas foram as Olimpíadas com o maior número de 
atletas LGBTQIA+ de toda a história. No total, foram 
162 competidores autodeclarados, entre gays, lésbicas, 
bissexuais, pessoas trans, queer e não-binárias.

     SÓ CLOSE CERTO!
Douglas Souza, 25, hitou ao falar abertamente sobre 
orientação sexual, mas não se limitou ao tema. O jogador se 
destacou com vídeos e memes divertidos nas redes sociais, 
além de apresentar um ótimo desempenho junto à seleção 
brasileira masculina de vôlei, sem medo de ser feliz.  

    ELU É OURO!
Outro destaque foi Quinn, 26, atleta da seleção feminina de 
futebol do Canadá, que se define como pessoa não-binária. 
Quando subiu ao pódio para a condecoração de 1º lugar, 
conquistado por sua equipe, narradores e comentaristas 
usaram pronome neutro: “Elu é ouro!”

     ORGULHO TRANS
E teve ainda a levantadora de peso neozelandesa Laurel 
Hubbard, 43, que fez história ao se tornar a primeira atleta 
transgênero olímpica. Vale lembrar que, desde 2015, o COI 
permite participação de pessoas trans, desde que os níveis 
de testosterona sejam controlados. A causa é extremamente 
relevante e deixa claro que os esportes podem e devem
ser inclusivos. 

Laurel Hubbard foi a 1ª mulher trans a disputar as Olimpíadas

Foto: Instagram @thequinny5 / Reprodução
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EQUIDADE
DE GÊNERO 

     UM LONGO CAMINHO
PELA FRENTE 
Os Jogos de Tóquio tiveram quase 49% de participação 
feminina: de acordo com o COI, foram 11.090 mulheres, o 
maior número já registrado nas competições. Contudo, a 
equidade de gênero ainda é um projeto de longo prazo, com 
várias barreiras a serem superadas. Vejamos algumas delas: 

     MÃE E ATLETA, SIM. 
POR QUE NÃO? 
Ao conquistar o bronze nos 400 metros rasos, a velocista 
norte-americana Allyson Felix, 35, tornou-se a maior 
medalhista do atletismo mundial. Porém, ela teve que 
enfrentar alguns obstáculos antes disso. Em novembro de 
2018, tornou-se mãe da menina Camryn. Sete meses depois, 
acusou a Nike de penalizar atletas que entravam em licença-
maternidade. Em um texto publicado no The New York 
Times, ela revelou ter recebido um contrato com valores
70% menores. 

Feita a denúncia, a esportista rompeu com a marca. Mas 
sua voz foi ouvida: em 2019, a Nike anunciou uma nova 
política contratual, comprometendo-se a acolher atletas que 
decidissem ser mães. O episódio transformou Felix em um 
símbolo pelo direito de maternar.

     CONTRA  
A HIPERSEXUALIZAÇÃO  
A equipe alemã feminina de ginástica artística optou por 
usar macacões de corpo inteiro. O movimento, liderado por 
Sarah Voss, 21, foi um protesto para promover a liberdade de 
escolha e encorajar as mulheres a vestirem o que as deixa 
confortáveis, evitando, também, a hipersexualização. 

A dupla egípcia do vôlei de praia formada por Doaa 
Elghobashy, 19, e Nada Meawad, 18, fez coro à tendência e 
jogou com o corpo todo coberto. Elghobashy, inclusive, optou 
por usar também um hijab, o véu muçulmano, dispensado 
por sua companheira de quadra.

Essas adaptações foram possíveis porque, nos últimos anos, 
o esporte foi abalado por casos generalizados de abuso 
sexual e físico, o que levou à criação de novos protocolos de 
segurança para proteger atletas. No entanto, as alterações 
não se estendem a todas as modalidades.

Por exemplo, no campeonato europeu de handebol de areia 
feminino, a equipe da Noruega foi punida em 1.500 euros por 
se recusar a usar biquínis como uniforme. A regra determina 
trajes curtos para mulheres e calções para homens. 

Alguém aí ouviu falar em igualdade? Pois é…   

A velocista norte-americana Allyson Felix se transformou 
em um símbolo pelo direito de exercer a maternidade. 

Foto: Oprah Daily
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Marta Silva posa para a campanha  
Go Equal, por equidade nos esportes.  

Foto: goequal

FALTA DE
INVESTIMENTO 
NO ESPORTE

    “A GENTE TEM QUE PARAR 
DE COBRAR O QUE NUNCA 
FOI INVESTIDO”
Nossa capitã Marta Silva, 35, levantou, mais uma vez, 
a bola de uma pauta inflamada no esporte, após a seleção 
brasileira feminina de futebol ser eliminada nas quartas
de final. “A nova geração não pode pagar por uma 
desclassificação. A gente precisa parar de cobrar tanto o que 
nunca foi investido antigamente”, disparou.

Não é de hoje que atletas apontam para o abismo salarial 
entre o futebol masculino e o feminino. Marta, inclusive, 
sendo a maior artilheira das Copas do Mundo (entre homens 
e mulheres), disputou os jogos sem patrocínio. Sim, ela tem 
recebido propostas, mas segue sem marca parceira desde 
2018, pois acredita que nenhum valor oferecido é condizente 
com sua carreira e seu legado. 

     TEM MAIS GENTE
NESSA FILA... 
Apesar de serem patrocinados hoje, os surfistas Ítalo 
Ferreira e Silvana Lima tiveram inícios igualmente 
desafiadores. Ele começou a surfar numa tampa de isopor. 
Ela, em uma tábua de madeira.

As coincidências apontam, sobretudo, para a falta de 
investimento no esporte em nosso país. E os dados 
confirmam: dos 309 atletas que foram a Tóquio, 42% não 
têm nenhum patrocínio; 19% vivem com menos de R$ 2 
mil de auxílio; 7% vivem com menos de R$ 1 mil de auxílio; 
13% fizeram vaquinha para ir aos jogos; 10% nem sequer 
vivem do esporte que praticam (15% desses são motoristas 
de aplicativo)*. Está aí uma excelente oportunidade para 
as marcas investirem em talentos, de modo que trajetórias 
exitosas sejam viabilizadas no porvir.    

*Fonte: GE   
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A arremessadora norte-americana Raven Sanders, 25, 
atleta negra e homossexual, desafiou a organização dos 
Jogos Olímpicos quando cruzou os braços acima da cabeça 
ao receber a medalha de prata. “O cruzamento onde todas 
as pessoas oprimidas se encontram”, explicou.

O episódio deixou o COI em uma saia justa, pois, apesar 
de autorizados no início das partidas, os protestos 
eram proibidos nas cerimônias de pódio. Por enquanto, 
oficialmente, a entidade afirmou que eventual sanção 
teria de ser aplicada pelo comitê dos Estados Unidos, que 
já rejeitou a possibilidade. Com isso, o Comitê Olímpico 
Internacional afirmou que segue em conversas para tomar 
uma decisão sobre punir ou não a atleta.

Em tempo: é importante observar que Sanders carrega 
consigo a intersecção de várias causas. Após ganhar a 
medalha, ela declarou que esperava continuar a inspirar 
e motivar a comunidade LGBTQIA+, os afro-americanos, 
os negros em todo o mundo e aqueles que lutam contra 
questões de saúde mental. Nesse ponto, a atleta fazia 
referência a problemas graves que já enfrentou, como fortes 
crises de depressão, que quase a fizeram tirar a própria 
vida. Essa fase, aparentemente, foi superada por tratamento 
psicológico e dedicação saudável ao esporte.  

VALE A CAUSA, COI?

Foto: International Olympic Committee (IOC)



MENÇÕES
HONROSAS 

     UM BRONZE  
QUE VALE OURO!
O brasileiro Alison Brendom dos Santos, 21, conquistou  
o bronze nos 400 metros com barreiras. De brinde,  
ainda deu um show, com direito a dancinha de funk  
na sua prova de estreia. 

Apesar do carisma, Alison carrega consigo marcas de um 
acidente doméstico com óleo quente aos 10 meses de idade. 
As cicatrizes fizeram dele um garoto tímido na infância, 
mas, por meio do esporte, superou as adversidades, e como! 
Além do pódio olímpico, que quebrou o jejum do Brasil 
na modalidade, ele quer agora novos desafios: “Vou ser 
referência”, afirmou.

     PROTESTO 
PELO AZERBAIJÃO
Cinco ginastas do Azerbaijão se apresentaram de preto
para chamar a atenção do mundo à crise humanitária vivida 
no país. Só no último ano, foram 2 mil mortos em confronto 
territorial entre Azerbaijão e Armênia.

     CAUSA CLIMÁTICA
Talvez você não tenha reparado no levantador David 
Katoatau, 37, mas a causa que ele defendeu merece atenção 
de todos. Na arena olímpica, o atleta fez uma série 
de dancinhas, que serviram de chamariz para um assunto 
bem mais sério.

David é de Kiribati, uma ilha com cerca de 100 mil habitantes 
que fica no Oceano Pacífico. Por conta do aquecimento 
global, o nível do mar vem subindo anualmente. Estudos 
mostram que, em algumas décadas, a ilha desaparecerá, 
e os moradores terão de buscar um novo lugar para viver. 
David, inclusive, admitiu que não sonhava com medalhas: 
sua prioridade era jogar luz sobre a grave situação 
de Kiribati.

     REFUGIADOS
Depois da estreia nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de 
Janeiro, os times olímpico e paralímpico de refugiados 
aumentaram a presença em Tóquio 2021. Desta vez, foram 
29 atletas olímpicos e seis paralímpicos, competindo em 12 
modalidades, e uma delegação maior que a de 2016, quando 
estiveram no Rio dez atletas olímpicos e dois paralímpicos.

De acordo com a Agência da Organização das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur), existem mais de 26 milhões de 
refugiados no mundo. Todos eles carregam consigo uma 
história de privação, separação ou exílio. As competições, 
portanto, têm papel fundamental  de visibilizar essa causa 
para o mundo.Alison dos Santos quebrou o jejum do Brasil com  

medalha de bronze nos 400 metros com barreiras.

Foto: Gaspar Nóbrega/COB/Direitos Reservados
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Ana Marcela Cunha garantiu 
o ouro na maratona aquática.

Ana Marcela - Foto: Jonne Roriz/COB

MEDALHISTAS 
BRASILEIROS:

O Brasil fez a melhor campanha da história do país  
em Olimpíadas. Ganhamos 21 medalhas: sete de ouro,  
seis de prata e oito de bronze.

     MEDALHA DE OURO
     Ana Marcela Cunha – maratona aquática

     Isaquias Queiroz – canoagem de velocidade C1 1000m

     Ítalo Ferreira – surfe
[Motivação: “Diz amém que o ouro vem”]
     Herbert Conceição – boxe, categoria peso médio 
[Reiteramos: “Ele merece pra c…”]
     Martine Grael e Kahena Kunze – vela

     Rebeca Andrade – ginástica artística, salto 

     Time de futebol masculino

     MEDALHA DE PRATA
     Kelvin Hoefler – skate street

     Pedro Barros – skate park

     Rayssa Leal – skate street 

     Rebeca Andrade – ginástica artística, individual geral 

     Beatriz Ferreira – boxe, categoria peso leve

     Time de vôlei feminino

     MEDALHA DE BRONZE
     Abner Teixeira – boxe, categoria peso pesado 

     Alison dos Santos – atletismo, 400 metros com barreiras

     Bruno Fratus – natação, 50 metros livre  
[Do clássico: “Os caras é grande, mas nóis é ruim”]
     Daniel Cargnin – judô, categoria peso-meio-leve (até 66kg)

     Fernando Scheffer – natação, 200 metros livre 

     Luisa Stefani e Laura Pigossi – tênis de dupla 

     Mayra Aguiar – judô, categoria meio-pesado (até 78kg) 

     Thiago Braz – atletismo, salto com vara
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Foto: Dylan Alcott/Getty

VEM AÍ AS
PARALIMPÍADAS 

Durante os Jogos de Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional 
propôs uma nova forma de pensar as disputas a partir 
do lema Citius, Altius, Fortius – Communiter (Mais rápido, 
mais alto, mais forte – juntos). Ficou evidente que 
a solidariedade e a união do esporte devem estar acima 
do aspecto competitivo.
 
Considerando as adversidades que atravessam as trajetórias 
de atletas até a chegada a um evento esportivo mundial, 
parece muito mais saudável que a cooperação supere 
as rivalidades. Esperamos, portanto, que esse espírito 
ultrapasse barreiras, possibilitando, no futuro, uma conexão 
maior também entre Olimpíadas e Paralimpíadas.

Essa aproximação dos jogos foi, inclusive, sugerida pelo 
professor e pesquisador de educação inclusiva Rodrigo 
Hübner Mendes, em 2016. À época, ele apresentou o projeto 
“One Flame” (Uma chama), cuja ideia é manter a chama 
acesa no período entre os dois jogos como um símbolo 
de união humana.

As Paralimpíadas de Tóquio têm início no dia 24 de 
agosto. Certamente, teremos muitas vitórias e causas – 
interseccionais com as demandas de PCDs (pessoas com 
deficiência) – para observar e levar ao debate público. 
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PARIS 2024:
O QUE ESPERAR?

O COI tem investido em esportes que são estilos de vida. 
Um dos mais esperados é breaking (ou break dance), 
elemento da cultura Hip-Hop originado nos Estados Unidos 
e disseminado pelo mundo todo. Já se fala em chances de 
medalha para o Brasil, pois temos alguns dos melhores 
b.boys e b.girls, com destaque em vários campeonatos 
mundiais.
 
As novidades são muitas, e a cidade luz já está preparando 
uma infraestrutura para se transformar num parque 
olímpico – com direito a competições nos principais 
pontos turísticos. O Comitê Organizador de Paris 2024 se 
compromete a realizar os jogos com responsabilidade 
ambiental, com menos gastos e de forma inclusiva. 

Vem, Paris 2024! 

Ainda temos três anos adiante, mas as expectativas para os 
Jogos de Paris 2024 só fazem aumentar. Pudera: a estimativa 
é de que a pandemia tenha sido totalmente controlada, e que 
o público possa, enfim, voltar às arquibancadas. 

Serão as Olimpíadas mais ecológicas da história, em 
consonância com as discussões mundiais sobre mudanças 
climáticas (bem como com o próprio Acordo de Paris). 
Carbono neutro é uma premissa para o evento, e nem a 
fumaça da tocha vai ficar de fora das compensações. A 
cidade ainda fez uma promessa de despoluir o rio Sena para 
a prática de esportes aquáticos.  

Será, também, a primeira edição com vagas iguais em 
gênero: metade para homens e metade para mulheres, em 
todas as posições, inclusive na organização.

https://brasil.un.org/pt-br/node/88191
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ENTRE EM CONTATO
causeaqui@ cause.net.br
www.cause.net.br
+55 11 93308 0868 (whatsapp)

clique para acessar nosso site.

@oficialcause @causebrasil @causebrasil 

A CAUSE É UMA CONSULTORIA FOCADA NA GESTÃO 
DE CAUSAS, VIA ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO, 

ENGAJAMENTO E ADVOCACY. 
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