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País com área menor do que o estado do Ama-
zonas, a Mongólia conquistou, nesta quinta-feira,
o seu primeiro ouro nos Jogos Olímpicos de Pe-
quim, com o judoca meio-pesado Tuvshinbayar
Naidan. Até as 18h de ontem (horário de Brasília),
a nação situada entre a China e a Rússia ocupa-
va a 18a posição no quadro geral de medalhas. As-
sim como o país asiático, Azerbaijão, Tailândia e
Índia contavam, cada um deles, com um título
olímpico. Enquanto isso, o Brasil seguia com a
contagem de ouros zerada e figurava em 38O com
“apenas” quatro bronzes no total.

Sete dias após a espetacular cerimônia de
abertura da Olimpíada, alguns integrantes da de-
legação brasileira já fizeram as malas e voltaram
para casa. De mãos vazias. É o caso do judoca
gaúcho João Derly, que não rendeu mais do que
uma grande polêmica com seu algoz, o português
Pedro Dias. Ainda nos tatames, Tiago Camilo era
apontado como ouro certo e está retornando ao
país com um bronze. De positivo, somente o ines-

perado bronze de Ketleyn Qua-
dros, já que o de Leandro Guilhei-
ro era previsto. 

Para o ex-judoca Aurélio Mi-
guel, o fato de nenhum dos três
campeões mundiais (Derly, Cami-
lo e Luciano Corrêa, eliminado na
primeira luta) terem confirmado o
título em Pequim é natural. “Às
vezes, não é o dia. É do esporte.
Não tem fracasso nenhum. Ninguém ganha ou
perde na véspera”, afirma. Com a autoridade de
campeão olímpico em Seul-1988, Miguel classifi-
cou a campanha do judô como “ótima”. E vai
além: “Prefiro as três medalhas de bronze do que
se só um atleta tivesse ganhado o ouro”. 

Superar a Mongólia no quadro de medalhas,
no entanto, não é uma missão impossível para o
Brasil. Nem tudo estará perdido enquanto o país
contar com alguns dos melhores do mundo em
modalidades como o futebol, ginástica e vôlei, por

exemplo. Da geração de ouro de
Barcelona-1992, o hoje técnico
Giovane Gávio ainda considera a
seleção de Bernardinho favorita
ao ouro. “O ambiente da equipe
sem dúvida não é o mais sereno.
Vejo o time mais frágil do que em
outros momentos, mas ele ainda é
muito competitivo. Não pode ter
virado da água para o vinho em

um mês”, destaca. Para ele, a seleção feminina es-
tá em um bom momento e também pode vencer.

E que ninguém se iluda com as 161 medalhas
obtidas pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos do
ano passado. Em nível olímpico, elas são quase –
para não dizer totalmente – inexpressivas. “As
pessoas têm que entender que Pan é Pan e Olim-
píada é Olimpíada”, explica Miguel, que acredita
ser apenas uma questão de tempo a conquista do
primeiro ouro olímpico. “Eu não tenho dúvida de
que ele vem, sempre alguém traz”, prevê.

Quando é
que vem
o ouro
do Brasil?

As campanhas recentes
Ano Ouro Prata Bronze
2004 5 2 3
2000 0 6 6
1996 3 3 9
1992 2 1 -
1988 1 2 3

Eles já têm ouro
■ AZERBAIJÃO
O judoca Elnur Mammadli conquistou o
ouro no leve (categoria do brasileiro
Leandro Guilheiro). Rovshan Bayramov
e Vitaliy Rahimov, da luta greco-roma-
na, foram prata. Já Movlud Miraliyev,
judoca do meio-pesado, foi bronze.
■ ESLOVÁQUIA
O país tem um ouro de Michal Martikan,
da canoagem, e uma prata de Zuzana
Stefecekova, do tiro esportivo.
■ MONGÓLIA
Além do ouro do judoca Tuvshinbayar
Naidan, os mongóis também ganharam
uma prata com a atleta Gundegmaa
Otryad, no tiro esportivo.
■ ÍNDIA
O país tem uma medalha: o ouro de
Abhinav Bindra, no tiro esportivo.
■ TAILÂNDIA
Prapawadee Jaroenrattanatarakoon,
dona do maior nome dos Jogos, ficou
com a medalha de ouro na categoria até
53 kg do levantamento de peso.


