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OS JOGOS OLÍMPICOS NO BRASIL 

De tradição milenar, os Jogos Olímpicos chegam ao Brasil nesse ano, e como esse evento reúne 

pessoas do mundo inteiro, é importante saber falar sobre os esportes em inglês. Dessa forma, 

você aproveita melhor não apenas as competições como também as novas amizades com os 

gringos. 

Nesse guia, ensinaremos algumas palavras sobre a cerimônia, os esportes mais famosos dos 

Jogos e expressões de comemoração para você se unir com a galera e celebrar de maneira 

divertida e descontraída.
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A CERIMÔNIA DE ABERTURA
 

A palavra “ceremony” (cerimônia), na sua origem, significa ritual religioso, respeitoso, ou seja, 

algo pontual que comemorava um fato importante durante um determinado período de tempo.

 

Por isso mesmo a “opening ceremony” (cerimônia de abertura) dos Jogos Olímpicos é um dos 

momentos mais importantes do evento. Todas as equipes estão reunidas para confraternizar 

com shows da “host nation” 

(nação anfitriã) junto com 

“fireworks” (fogos de artícios), 

“choreography” (coreografia), 

“speeches” (discursos), e o 

“delegations parade” (desfile das 

delegações), conhecido também 

como “Parade of Nations”, em 

que os países competidores, 

com suas respectivas “flags” 

(bandeiras), se apresentam para o 

público.

Dentro da cerimônia de abertura, 

temos a chegada da “olympic 

torch” (tocha olímpica), que após 

passar por diversas cidades, chega 

ao local do evento e é colocada no 

“olympic pyre” (pira olímpica), e lá 

fica acesa até o fim do evento.
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OS ESPORTES OLÍMPICOS

Os Olympic Games (Jogos Olímpicos) são tão grandes que seria necessário mais do que 

um guia para falar sobre as dezenas de esportes que estão inclusos no evento. É claro que 

pensamos nisso e fizemos um glossário sobre o assunto para você conferir depois. Você 

também pode dar uma olhada no site oficial do evento, que tem versões em português e em 

inglês (dica para treinar seu aprendizado!).

Vamos destacar aqui os esportes que despertam mais interesse no público do nosso país: judo 

(judô), swimming (natação), artistic gymnastics (ginástica artística), volleyball (voleibol), e 

athletics (atletismo).

http://www.englishtown.com.br
http://www.portal2016ef.com.br/glossario
https://www.rio2016.com/en


0800 605 4646
www.englishtown.com.br5

JUDO

 

O judô é um esporte que, apesar das práticas de conflito corporal, envolve a mente e 

a disciplina e controle do corpo. As técnicas de self-defense (defesa pessoal) são tão 

importantes quanto o attack (ataque) durante o combat (combate). Disputado em cima de um 

tatami (tatame), a competição começa com os esportistas bowing (saudando) um ao outro 

numa demonstração de respeito. 

Nesse esporte, para vencer é necessário immobilize (imobilizar) o adversário por ao menos 20 

segundos, ou então, knock down (derrubar) o oponente fazendo com que ele caia de costas, 

ou ainda, fazer com que o lutador da outra equipe desista durante uma armlock (chave de 

braço) ou stranglehold (estrangulamento), por exemplo.

Também é possível ganhar a competição sem essas estratégias, aí a vitória acontece com a 

contagem de pontos das técnicas usadas.
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SWIMMING

 

Um dos esportes mais amados do mundo, nos Jogos Olímpicos, a natação é em geral 

disputada em swimming pools (piscinas) com 50 metros wide (de comprimento), 25 metros 

large (de largura), e 3 metros deep (de profundidade), onde o swimmer (nadador) pode 

competir em quatro estilos de nado diferentes: freestyle (nado livre), backstroke (nado de 

costas), breaststroke (nado peito) e butterfly (nado borboleta). 

O “freestyle” não define qual estilo o nadador deve usar, apesar de os atletas preferirem o front 

crawl (nado crawl de frente), já que esse é o que possibilita maior velocidade no nado. Além 

da prova individual, há também a relay race (prova de revezamento) com quatro atletas de 

cada equipe realizando uma parte da prova, além da prova de medley (medley), que reúne os 

quatros estilos de natação em uma só competição.
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ARTISTIC GYMNASTICS

 

É preciso muita habilidade e precisão nas provas da ginástica artística já que controlar o corpo 

em determinados apparatus (aparelhos) pode ser tricky (complicado). Strength (força), 

flexibility (flexibilidade), e balance (equilíbrio) são os três pilares nessa competição.

Os aparelhos são divididos de acordo com o gênero do atleta: os homens competem nas 

provas de horizontal bar (barra fixa), pommel horse (cavalo com alças), parallel bars (barras 

paralelas), e rings (argolas), enquanto as mulheres disputam nas provas de balance beam 

(trave de equilíbrio) e uneven bars (barras assimétricas). Já as provas de floor (solo) e vault 

(salto) são para ambos os sexos.

Antes de começar uma prova, os atletas utilizam chalk (giz) para proteger as mãos e garantir 

stability (estabilidade) durante as competições.
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VOLLEYBALL

 

Único esporte em equipe dessa lista, o voleibol é um jogo que envolve attacking (ataque) e 

defending (defesa). A ideia do jogo é fazer com que a bola passe por cima da net (rede) sem 

tocá-la e atinja o chão da opponent court (quadra do adversário).

O primeiro movimento é o serve ou service (saque) da bola, e a partir daí temos o pass ou 

assist (passe), attack ou cut (ataque ou cortada) e o block (bloqueio). Um ace é um saque 

que resulta diretamente em um ponto e um missile é quando a bola vai para fora da quadra 

após um saque. Para ganhar o jogo é necessário ganhar o maior número de sets e vencer a 

match (partida). Se for necessário um set a mais para desempatar o jogo, esse set é chamado 

de tie-break.
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ATHLETICS

 

Assim como a ginástica artística, o atletismo é um esporte que inclui diversos tipos de provas. 

São 24 atividades de corrida e 16 atividades de campo, como throwing (arremesso) e jumping 

(salto). Todas as modalidades exigem força e velocidade, seja para chegar na finishing line 

(linha de chegada) ou para alcançar a maior distance (distância).

Dentre as provas, temos a flat race (corrida rasa), relay race (corrida de revezamento), 

hurdles race (corrida com barreiras), steeplechase (corrida com obstáculos), long jump 

(salto em distância), triple jump (salto triplo), high jump (salto em altura), pole vault (salto com 

vara), shot put (arremesso de peso), hammer throw (arremesso de martelo), discus throw 

(arremesso de disco), e javelin throw (arremesso de dardo). Grande parte dessas provas são 

divididas em rounds (turnos) baseados no número de atletas.

http://www.englishtown.com.br


0800 605 4646
www.englishtown.com.br10

COMEMORANDO OS JOGOS

 

O mais divertido nos Jogos Olímpicos é a integração entre as equipes e as torcidas do mundo 

todo. Veja agora algumas palavras e expressões que você pode usar para falar sobre placar, 

vitórias e comemorações.

Road win – Vitória fora de casa.

Crushing victory – Vitória esmagadora.

“Congratulations!” – Parabéns!

“Wow! He came from behind to win!” – “Nossa! Ele virou 

o jogo e ganhou!”

“They did the best that they could.” – “Eles fizeram o 

melhor que puderam.”

“Wow! He broke the Olympic record!” – “Uau! Ele bateu o 

recorde olímpico!”

“Great game!” – “Ótimo jogo!”

“We got it!” – “Conseguimos!”

“Let’s make a toast to the...” – “Vamos brindar a…”

“Cheers!” – “Viva!” (usada quando se faz um brinde)

“Let’s throw a party!” – “Vamos fazer uma festa!”
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AGORA É HORA DA SUA JOGADA!

Você já aprendeu alguns termos importantes para falar sobre determinados esportes, então 

que tal aprender muito mais do que isso?! Verbos, expressões, vocabulário de diversas 

áreas, tudo isso você encontra nos cursos da maior escola de inglês online do mundo.

Na EF Englishtown, os alunos têm aulas de conversação em grupo com professores nativos 

disponíveis todos os dias, no melhor horário para eles, sem agendar. É muita prática com a 

flexibilidade que você precisa.

Conheça a Englishtown.
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