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1 APRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA 

 

Prezados delegados,  

Sejam muito bem-vindos ao X Congresso Olímpico a ser realizado em Varna, 

Bulgária, entre os dias 1 e 4 de outubro de 1973! O recente ataque aos Jogos 

Olímpicos de Munique de 1972 levantou a atenção da sociedade civil, da comunidade 

internacional e do Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) acerca 

de nova ameaça emergente em âmbito internacional: o terrorismo transnacional. 

Dessa maneira, o Presidente do COI convida os senhores ao debate de potenciais 

cursos de ação a serem tomados em relação ao problema de modo a proteger não só 

os princípios fundamentais do Movimento Olímpico, como também a plena realização 

dos jogos no futuro. Ao decorrer deste guia de estudos, os senhores serão 

apresentados de maneira mais aprofundada à proposta de trabalho. Sem mais 

delongas, vamos à apresentação da mesa diretora. 

 

 Pedro Rocha – Diretor do Comitê  

Meu nome é Pedro Rocha, sou o diretor deste comitê e representarei o 

Presidente do COI à mesa. Tenho 21 anos e estou cursando o último período do 

Curso de Relações Internacionais da PUC-Minas. No decorrer de minha graduação 

procurei sempre me envolver nos projetos de extensão do Departamento. Dentre 

estes, o MINIONU. Projeto do qual sempre estive muito próximo, sendo voluntário em 

sua edição número 15 e diretor assistente na 16ª edição. Estou à disposição dos 

senhores para toda e qualquer dúvida relacionada ao Comitê, ao MINIONU ou ao 

curso de Relações Internacionais. Os senhores sintam-se convidados a 

acompanharem nossos trabalhos, postagens, fotos e dicas importantes sobre o 

andamento do comitê no 18º MINIONU no blog, na nossa pagina no Facebook e via 

email1. Em caso de qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato!   

Até Breve! 

 

 Marcela Barros – Diretora Assistente 

Meu nome é Marcela Barros tenho 18 anos e estarei cursando o terceiro 

período de Relações Internacionais durante o MINIONU. Na 18ª edição serei diretora 

assistente e vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional. Participei pela primeira 

vez do MINIONU durante o ensino médio como delegada, o que foi decisivo para a 

minha escolha do curso e de carreira. 

                                                           
1 18minionuCOI@gmail.com 

https://minionupucmg.wordpress.com/category/coi-1973/
https://www.facebook.com/COI1973/
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Ano passado tive a oportunidade de trabalhar como voluntária do 17º MINIONU 

no comitê de imprensa, Primal Times que me proporcionou um maior conhecimento 

sobre a parte técnica do evento e o trabalho em equipe. Ao voltar este ano como 

diretora assistente espero poder auxiliar no crescimento pessoal dos delegados, assim 

como obtive durante os anos simulando e durante o envolvimento no projeto. 

 

Samara Cristina – Diretora Assistente 

Meu nome é Samara Cristina tenho 19 anos e estarei cursando o quarto 

período de Relações Internacionais na PUC Minas e serei Diretora Assistente e vice-

presidente do COI. Minha história no curso está muito ligada ao MINIONU, faço 

Relações Internacionais porque me apaixonou quando estive em uma simulação, 

desde o momento que entrei na sala de meu comitê, já sabia que era aquilo que eu 

queria fazer o resto da vida e ter como profissão. 

Participei no projeto como delegada, e após entrar para o curso, no ano 

passado, fui voluntária. Agora, como diretora assistente, espero ter um novo olhar 

sobre o projeto, tendo grandes expectativas para o comitê, principalmente sendo um 

comitê histórico, esperando que possamos entender juntos o que aconteceu no 

passado e tirar uma lição dele, apreciar e estudar o contexto em que vamos simular 

para que possamos crescer vendo o que aconteceu buscando por um presente e 

futuro melhores 

 

Hernane Carvalho – Diretor Assistente. 

Meu nome é Hernane Carvalho tenho 18 anos e estarei cursando o quarto 

período de Relações Internacionais durante o evento do MINIONU. Embora não tenha 

tido muito contato com simulações no ensino médio, ao iniciar o curso de Relações 

Internacionais na PUC Minas tive a chance de ser voluntário de comitê e, por ter 

gostado e aproveitado muito, decidi assumir a posição de Diretor Assistente e vice-

presidente do COI este ano. Desta forma, espero que os dias do MINIONU possam 

ser tão impactantes para vocês, delegados, quanto foi para mim, na última edição.  
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

2.1 Histórico das Olimpíadas 

 

2.1.1 A Era Clássica 

 

Os Jogos Olímpicos antigos eram como um festival, sendo a primeira edição 

datada em 776 a.C. haviam locais específicos, que se assemelhavam a arenas, 

espalhados por diversas cidades na Grécia Antiga onde aconteciam os chamados 

espetáculos esportivos, e envolta desses locais, os espectadores armavam suas 

tendas e ali permaneciam durante os cinco dias de Jogos Olímpicos. Além de toda 

essa cultura festiva e de entretenimento, os Jogos também eram uma espécie de ritual 

religioso em honra aos deuses gregos, onde um de seus objetivos era a propagação 

da cultura helênica (TODT, 2007). 

Um outro objetivo, e o maior deles, estava ligado ao fato que durante a 

festividade havia trégua no período de guerras, essa tradição era chamada de 

“Ekecheiria”, que traduzida significa trégua (RUBIO apud LICHT, 2009). A política da 

Trégua foi um acordo entre reis que garantia que durante o período dos Jogos 

Olímpicos, os guerreiros, atletas, artistas e suas famílias teriam o direito de viajar em 

paz e segurança para participar das festividades dos Jogos (INTERNATIONAL 

OLYMPIC COMMITTEE, 2017).   

Os festivais dos Jogos Olímpicos atingiram seu auge no ano 556 a.C., após 

essa data, a intervenção de estrangeiros começou a deturpar a essência dos Jogos 

Gregos, houveram fraudes em competições, vitórias que foram obtidas por suborno, e 

o cunho religioso começou a se tornar um impedimento para a realização dos 

mesmos. O imperador romano Teodósio I proibiu a execução dos Jogos por 

possuírem caráter pagão, e em 426 d.C., Teodósio II ordenou que fossem destruídos 

todos os templos e locais de realização dos Jogos, e então o fim estava decretado 

(LICTH, 2009). 

 

2.1.2 A Era Moderna 

 

A edição de 1896 foi uma idealização de Pierre de Coubertin, francês nascido 

em 1863 e que dedicou muito de sua vida ao esporte em seu país e que propôs a 

restauração dos Jogos Olímpicos. De acordo com as ideias de Pierre, os Jogos seriam 

de quatro em quatro anos, assim como ocorria na Grécia Antiga, e seria sediado pelas 

principais cidades do mundo. Além disso, foi Coubertin quem criou o Comitê Olímpico 
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Internacional e escalou Demetrius Vikelas como primeiro presidente da organização 

desportiva, como uma forma de favorecimento aos gregos, para que as Olimpíadas 

pudessem ser realizadas em seu país. (COLLI, 2004) 

        Assim, as Olimpíadas Modernas se iniciaram no ano de 1896, e foram 

realizadas na cidade de Atenas, na Grécia, pois a cidade é considerada o berço das 

Olimpíadas, logo, nada mais simbólico que os Jogos Olímpicos da Era Moderna 

fossem realizados na própria cidade. Então, foi em 06 de abril de 1896 que ocorreu a 

abertura das Olimpíadas para um público de 70.000 espectadores, e a frase marcante 

do dia foi dita pelo Rei Jorge I: “declaro aberto os Primeiros Jogos Internacionais de 

Atenas, que celebram as primeiras Olimpíadas da Era Moderna”. (COLLI, 2004) 

        Nesta primeira edição, 14 países participaram das Olimpíadas, sobretudo os 

europeus, os Estados Unidos e curiosamente o Chile, como único país da América do 

Sul a fazer parte do evento. Embora a maioria dos países não tenha custeado os 

atletas para competirem na Grécia, os clubes e sociedades esportivas, além dos 

próprios torcedores custearam os atletas. (COLLI, 2004) 

        As Olimpíadas de 1896 ocorreram com grande êxito, na cerimônia de 

encerramento, o próprio Rei Jorge I entregou as medalhas de prata e bronze aos dois 

primeiros colocados de cada esporte (uma vez que ainda não existia a medalha de 

ouro) e Jorge pediu, em seu discurso, que todas as próximas Olimpíadas fossem 

realizadas em Atenas. Após o fim dos Jogos, Pierre de Coubertin assume a 

presidência do Comitê Olímpico Internacional e declara que a próxima Olimpíada 

ocorreria em Paris, França. (COLLI, 2004) 

        Então, no ano de 1900, as Olimpíadas foram sediadas na capital francesa, e 

não obtiveram muito sucesso quanto à edição passada, de 1896. O “fracasso” ocorreu 

em grande medida pelo não apoio do governo francês para a organização e 

preparação da cidade para receber o evento. Assim, Pierre aceitou que a realização 

das Olimpíadas de 1900 fosse feita como parte de outro evento, a Exposição 

Universal. (COLLI, 2004) 

        Isso implicou em diversas mudanças estruturais dos Jogos Olímpicos e que, 

desta forma, contribuíram para que o evento não ocorresse com tanto êxito quanto 

esperado. O nome dos Jogos, inclusive, sofreu alterações e passou a ser chamado de 

“Concursos Internacionais de Exercícios Físicos e Esportes” e os alguns esportes 

foram retirados do programa esportivo e acrescidos, sem contar que em 1900 os 

Jogos não contaram com as cerimônias de abertura e encerramento. (COLLI, 2004) 

        Para contribuir para o fracasso das Olimpíadas de 1900, a organização foi 

insuficiente para atender aos atletas em seus esportes, a exemplo das corridas que 

foram disputadas em pistas esburacadas, e da Natação que mal contava com uma 
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piscina, e, portanto, foi disputada no Rio Sena, onde a correnteza era violenta. (COLLI, 

2004) 

        Adiando um pouco nossa linha do tempo, falaremos agora sobre as Olimpíadas 

de 1912, que foram realizadas em Estocolmo, Suécia. A escolha da cidade foi apenas 

em 1909, mas os Jogos de Estocolmo foram considerados um dos mais bem 

organizados até o momento. Várias dificuldades foram encontradas na preparação do 

evento em 1912, a se considerar a tensão na qual se encontrava o Sistema 

Internacional na época, sobretudo entre as potências europeias, que em pouco tempo 

entrariam em um conflito de dimensões nunca vistas antes, a I Guerra Mundial. 

(COLLI, 2004) 

        Algumas medidas importantes foram adotadas nesta edição do Jogos, a 

exemplo da cronometragem eletrônica, que proporcionou maior precisão e segurança 

para esportes como Atletismo. Além disso, ao fim destes Jogos, o Comitê Olímpico 

Internacional adotou uma regulamentação que limitava os poderes do Comitê 

Organizador do país que sediava as Olimpíadas, uma vez que Coubertin era favorável 

a um programa esportivo único para todas as Olimpíadas e, para isso, não poderia 

acontecer do país sede recusar a ocorrências de determinados esportes, como houve 

com os suecos, que proibiram o Boxe, em 1912, graças a uma lei local. (COLLI, 2004) 

        Em 1916, os Jogos Olímpicos deveriam ter acontecido na cidade de Berlim, na 

Alemanha, porém o clima político não permitiu a ocorrência do evento, tendo sido 

cancelado devido à I Guerra Mundial. Os Jogos de 1920 foram, então, os primeiros 

Jogos após o fim da I Guerra Mundial, que terminou em 1918. Essa edição ocorreu na 

cidade de Antuérpia, na Bélgica. (COLLI, 2004) 

        A escolha da cidade ocorreu somente um ano antes do evento, pois não sabia 

se quando a guerra iria ter um fim. Então, a organização da Olimpíada teve de ser 

extremamente rápida, o que culminou em instalações simples, porém havia o Estádio 

Olímpico, ainda que com pouca capacidade para receber os espectadores. (COLLI, 

2004) 

        Algumas considerações sobre as Olimpíadas da Antuérpia de 1920 são 

importantes, como a primeira participação brasileira nos Jogos Olímpicos da Era 

Moderna e a separação das delegações esportivas da Austrália e da Nova Zelândia, 

que competiam como uma só delegação até então. Além disso, a forma encontrada de 

“penalizar” os países perdedores da I Guerra Mundial partiu de Coubertin, ao 

aconselhar o Comitê Organizador a não convidar os atletas da Alemanha, Hungria, 

Polônia, Áustria, Bulgária, Romênia, Turquia e a Rússia, que se encontrava em uma 

guerra civil. (COLLI, 2004) 
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        Abordaremos agora um pouco sobre as Olimpíadas que antecederam e que 

sucederam a II Guerra Mundial. A princípio, os Jogos de 1936 tinham como cidade-

sede favorita Barcelona, porém Berlim acabou sendo a cidade escolhida, devido à 

guerra civil em que se encontrava a Espanha. (COLLI, 2004) 

        Dois anos após a escolha da cidade de Berlim, Hitler assume o poder da 

Alemanha. Muitos países planejavam boicotar os Jogos de 1936, devido ao regime 

nazista, porém Hitler prometeu não fazer propagandas políticas durante a realização 

das Olimpíadas (inclusive escolheu até um filho de judeu para comandar o comitê 

organizador). As Olimpíadas de Berlim tiveram um grande êxito, fruto de um 

investimento gigantesco de Hitler, que ao mesmo tempo se preparava para um 

confronto com outras potências. (COLLI, 2004) 

        Os Jogos de 1936 disfarçaram a intolerância em que a Alemanha vivia sob o 

controle de Hitler. Medidas como a remoção de painéis antissemitas e a não aplicação 

de leis homofóbicas para turistas foram utilizadas para transmitir uma imagem de 

Alemanha tolerante com as diferenças e que vivia sob um regime pacífico. Apesar do 

êxito quanto à organização e preparação das instalações, não demorou muito após o 

fim dos Jogos Olímpicos de 1936 para que Hitler ordenasse a volta da perseguição 

aos judeus, e todas as demais atrocidades cometidas por seu governo. (COLLI, 2004) 

        Os próximos Jogos Olímpicos tiveram Tóquio e Londres como cidades-sede, 

porém o evento foi cancelado em ambas as cidades devido à II Guerra Mundial, que 

estava em curso no período de 1939 à 1945, impedindo assim, os Jogos em 1940 e 

1944 respectivamente. Em 1945, assume o novo presidente do COI, Sigfrid Edstöem, 

e sua primeira medida foi tornar Londres a cidade-sede dos Jogos de 1948, que se 

configurou com um desafio ao Comitê Organizador, uma vez que a cidade estava 

devastada após o fim da Guerra. (COLLI, 2004) 

        Após 12 anos, as Olimpíadas retornaram com êxito em 1948. Dentre os 

derrotados da Segunda Guerra Mundial, somente a Itália participou. A União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, embora convidada, não aceitou participar do evento 

e impediu a participação de Bulgária e Romênia. Letônia, Estônia. Ademais o Estado 

de Israel, recém-criado, não possuía Comitê Olímpico Nacional e não foi convidada 

pelo COI (COLLI, 2004) 

Os jogos de Helsinque na Finlândia, 1852, e Melbourne na Austrália, 1856, 

foram marcados pelo clima político da Guerra Fria. Em Helsinque, pela primeira vez 

desde 1912 atletas da URSS, antigo Império Russo, se fazem presentes na 

competição. Protagonistas, acabam terminando em segundo lugar geral no quadro de 

medalhas, atrás somente da delegação estadunidense. Por sua vez, os jogos de 

Melbourne, realizados em conjuntura de Crise do Canal do Suez e invasão soviética à 
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Hungria, são marcados pelo abandono do COI pela China e consequente não 

participação do país na competição e pelo fato de que pela primeira vez a delegação 

da URSS triunfa no quadro geral de medalhas (VASCONCELLOS, 2011). 

Em relação aos Jogos de Roma, 1960, e Tóquio, 1964, destaque a evolução 

em dimensão e em estrutura dos jogos. Quanto ao primeiro, pela primeira vez as 

Olímpiadas transformam-se em um espetáculo a ser transmitido mundialmente e conta 

com cobertura televisa a diversos países. Em relação a Tóquio, se ressalta os imensos 

esforços do Japão em demonstrar ao mundo sua nova roupagem. O país investiu 

cerca de U$ 2 bilhões para a realização dos jogos e recebeu o número recordo de 

mais de 5 mil atletas e cerca de 95 países (VASCONCELLOS, 2011). 

Enfim, ao contrário da euforia de Roma e Tóquio, os Jogos Olímpicos 

realizados no México em 1968 e na Alemanha em 1972 são marcados por diversos 

problemas. No que tange ao México, destaca-se a participação de mais de 100 

delegações e um número de cerca de 6 mil atletas. Entretanto, os jogos foram 

marcados por diversas falhas organizacionais e pelos protestos que fervilham na 

Cidade do México. É preciso ainda destacar o conturbado contexto internacional. Os 

EUA envolviam-se cada vez mais no Vietnã, a URSS invadia a Tchecoslováquia e 

estudantes franceses tomavam as ruas de Paris. Em relação a 1972, é preciso 

destacar o atentado perpetrado pelo grupo Setembro Negro e a postulação do risco do 

terrorismo transnacional ao Movimento Olímpico. Pela primeira vez na história os 

jogos foram paralisados por cerca de 36 horas e foi discutida a possibilidade de seu 

adiamento (VASCONCELLOS, 2011). 

  

2.1.3 As Olímpiadas de 1972  

 

O Setembro Negro foi uma organização militar palestina criada em 1970 muito 

devido à Guerra dos Seis Dias, no ano de 1967, quando Israel venceu os Estados 

árabes e conquistou territórios como as Colinas de Golã, a península de Sinai, a faixa 

de Gaza, a Cisjordânia, além de Jerusalém oriental. Após a guerra, também conhecida 

como terceiro conflito árabe-israelense, teve como suas principais repercussões o 

conhecimento, ou pelo menos o entendimento, da causa palestina para os assuntos 

internacionais. Na imagem abaixo pode-se perceber que a Guerra dos Seis Dias 

permitiu que o Estado de Israel assumisse o controle de uma área quase cinco vezes 

maior que seu território original, determinado pela Organização das Nações Unidas, 

em 1948 (CARVALHO, 2014). 

O grupo Setembro Negro, então, tem sua origem muito ligado a esta guerra, 

uma vez que o terrorismo se tornou uma forma de tornar a causa palestina 



10 
 

reconhecida pelo mundo todo. O Setembro Negro tem este nome devido ao 

acontecimento no mês de setembro de 1970 em que o Exército da Jordânia atacou 

milhares de guerrilheiros que pertenciam à OLP (Organização para Libertação da 

Palestina), por ordem do Rei Hussein, que encerrou 10 dias de operações, com um 

montante entre 10 a 25 mil mortos. O motivo que levou à operação teria acontecido a 

partir do momento em que os campos de refugiados palestinos que estavam 

instalados nos territórios jordanianos estavam comprometendo a soberania do 

monarca e, assim, foram atacados com artilharia pesada (CARVALHO, 2014). 

O Setembro Negro promoveu vários atentados terroristas desde sua criação no 

início da década de 1970. Os atentados que tiveram maior repercussão internacional 

foram o assassinato do Primeiro Ministro da Jordânia no Egito, em 1971, a sabotagem 

de uma usina elétrica na antiga Alemanha Ocidental e de uma fábrica de gás 

holandesa, ambos em 1972. Outros ataques conhecidos são o sequestro de um avião 

belga com destino à capital israelense e a morte de diplomatas devido a um ataque à 

embaixada saudita no Sudão, também no início da década de 1970. A principal 

“motivação” para tais ataques era de fazer justiça ao povo palestino. Além desses, o 

grupo ficou mais conhecido após o massacre promovido durante os Jogos Olímpicos 

de Munique, na Alemanha Ocidental, em 5 de setembro de 1972. O atentado consistiu 

no sequestro e assassinato de 11 atletas israelenses, além de um policial alemão, que 

estavam hospedados na Vila Olímpica (CARVALHO, 2014). 

O assassinato do Primeiro Ministro da Jordânia, em 1971, foi o acontecimento 

que trouxe à tona o caráter terrorista praticado pela organização do Setembro Negro. 

Na saída de um hotel em Cairo, Egito, quatro homens assassinaram o Primeiro 

Ministro jordaniano Wasfi al-Tal. A causa central do assassinato se deve ao fato de al-

Tal ter sido ministro da defesa da Jordânia durante o surgimento do grupo terrorista e 

desempenhou um papel importante no que tange às repressões dirigidas ao Setembro 

Negro (CARVALHO, 2014). 

Voltando nossa visão às Olimpíadas de 1972, na Alemanha Ocidental, o evento 

tinha a principio, a promoção da paz nos Jogos, a começar pelo local escolhido para 

sua realização, visto que foram os primeiros jogos no país desde o fim do regime 

nazista. Além disso, a participação da delegação de Israel assumiu um papel de 

reaproximação geopolítica entre os dois países, após o Holocausto que dizimou mais 

de 6 milhões de judeus em território alemão durante a Segunda Guerra Mundial 

(CARVALHO, 2014). 

Porém, os Jogos Olímpicos de 1972 não ficaram marcados na história pela 

promoção da paz mundial, pelo contrário, o cenário serviu de palco para o maior 

atentado em Olimpíadas e foi promovido pela Organização Setembro Negro No dia 5 
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de setembro, oito terroristas palestinos disfarçados de atletas invadiram a Vila 

Olímpica e se dirigiram aos dormitórios, onde assassinaram, de imediato, duas 

pessoas, e sequestraram nove. Após fazerem estes de refém, solicitaram helicópteros 

para um aeroporto próximo, onde liberariam os reféns. Contudo, ao chegarem ao 

aeroporto, logo perceberam uma emboscada que foi planejada pela polícia alemã, 

uma vez que o governo israelense se recusou à negociar com os terroristas 

palestinos. Ao perceberem a emboscada, assassinaram todos os nove atletas, alguns 

fuzilados e outros mortos devido a uma granada que havia sido jogada dentro de um 

dos helicópteros, pelos terroristas. O plano inicial era liberar os reféns em troca da 

libertação de 234 presos palestinos que estavam em cadeias israelenses 

(CARVALHO, 2014; FERNANDES, 2012). 

Após o atentado, houve certa pressão popular para que os Jogos fossem 

interrompidos e encerrados, por motivo de luto às vítimas do atentado. Entretanto, o 

então presidente do Comitê Olímpico Internacional, Avery Brundage, estabeleceu que 

os jogos devessem continuar, com uma suspensão de apenas 34 horas. O atentado 

terrorista causou grande repercussão internacional. Após o acontecimento, o governo 

da Alemanha Ocidental decidiu pela não acusação de seus atos no dia do atentado 

que, devido à certa má coordenação da operação de resgate, levou ao assassinato de 

todos os reféns israelenses. (BONIS, 2012) 

A Organização Setembro Negro teve sua rede de terrorismo desmantelada a 

partir de 1972, por ordem da ministra israelense Golda Meir, por meio de uma 

operação chamada “Cólera de Deus”. Tal operação se deu por meio do intermédio do 

serviço de inteligência israelense, o Mossad, que iniciou uma operação militar secreta 

com o objetivo de eliminar os líderes do grupo terrorista. A operação ordenada por 

Meir foi responsável pela morte de terroristas palestinos em países como Itália, 

França, Líbano, dentre outros, em um período de tempo ainda não encerrado. 

(FERNANDES, 2012) 

Além disso, a própria Organização pela Libertação da Palestina (OLP), após os 

vários atentados do Setembro Negro, objetivou o fim do grupo, pois tais atentados 

estavam causando imagens negativas aos demais grupos que apoiavam a causa 

palestina, o que prejudicava o movimento. Entretanto, embora reduzido, o grupo 

permanece vivo até os dias de hoje e se encontra nas listas de organizações 

consideradas terroristas pela União Europeia. (FERNANDES, 2012) 

 Logo após a descoberta do que estava acontecendo dentro da cidade olímpica, 

os jogos foram suspensos, ate então, por tempo indeterminado. Essa foi a primeira 

vez que uma edição dos jogos olímpicos da era moderna e suspensa (GALLAGHER, 

2002). A decisão inicial era de manter os jogos, mas, depois de um forte apelo e uma 
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ainda mais forte pressão popular, o COI decidiu suspender momentaneamente os 

jogos (GALLAGHER, 2002).  

 Depois que o fim do ataque foi reconhecido pela policia alemão, todos se 

reuniram no estádio de futebol West Germany para um momento de luto que contou 

com a presença de mais de 80,000 espectadores e 3.000 atletas (ELLIS, 1972). 

Durante o memorial, o entao presidente do COI, Avery Brundage, quase não 

mencionou o ataque que acabara de acorrer e a morte de todos os atletas envolvidos. 

O tema principal era a forca do COI como agente pacificador, colocando nações lado a 

lado ate nos momentos mais complicados (ELLIS, 1972).  

 O presidente do comitê regional de Munique, Willi Daume, se posicionou 

favorável a interrupção e suspensão do resto dos jogos, mas, Avery Brundage e outros 

membros do COI decidiram pela continuação dos jogos, alegando a necessidade da 

continuidade para mostrar a forca do comitê e como ele seria capaz de unir ainda mais 

os povos. Ao lado de Brundage, estava o Governo de Israel, apoiando a continuidade 

e o chefe da delegação de Israel em missão Shmuel Lalkin. (GALLAGHER, 2002).  

 Mesmo com a notícia de que os jogos continuariam, algumas delegações 

optaram por abandonar os jogos. Mark Spitz, um nadador americano e judeu foi 

retirado dos jogos por ser um possível alvo de um novo ataque. A delegação egípcia 

se retirou dos jogos por medo de sofrer represálias e foi seguida pelas delegações 

Filipina e Argelina, que saíram dos jogos por não acreditarem existir segurança para a 

continuação do evento. Alguns atletas se retiraram voluntariamente dos jogos, sendo 

contrários as decisões tomadas por suas delegações, como foi o caso de atletas 

holandeses e noruegueses (GALLAGHER, 2002). 

 

2.2 O Olimpismo e a Trégua Olímpica 

 

Criado ainda na época inicial dos Jogos Olímpicos, os da Antiguidade, e 

retomados por Pierre de Coubertin, o conceito de olimpismo serve como base para a 

criação de uma filosofia olímpica a ser seguida pelos atletas e demais partidários do 

movimento olímpico. Os principais fundamentos do Olimpismo trazem como princípio a 

união entre povos e o estímulo à competição saudável, por meio da paz, e do fair-play 

de modo a estreitar as diferenças etno-culturais (OLYMPIC COMMITTEE CHARTER, 

1972).   

Nesse ambiente harmônico visado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) é 

retomado o conceito de Trégua Olímpica, muito utilizado nos Jogos Olímpicos da 

Antiguidade, os quais costumavam ocorrer durante período de guerras, era então 

estabelecido um período de paz entre os povos para que as competições pudessem 
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ser realizadas. Apesar disso tal conceito nem sempre se fez presente ao longo da 

criação do COI e os Jogos Olímpicos da Era Moderna, de modo que durante o período 

das Grandes Guerras os Jogos não ocorreram (INTERNATIONAL OLYMPIC 

COMMITEE, 2017).  

Dessa forma, há uma estreita ligação entre os conceitos de olimpismo e trégua 

Olímpica os quais tentam ser amplamente introduzidos ao longo das discussões do 

COI, procurando garantir um ambiente saudável para as competições e a ampliação 

do esporte no mundo (OLYMPIC COMMITTEE CHARTER, 1972).  

 

2.3 Terrorismo e Megaeventos esportivos 

  

 Aqui, entende-se o fenômeno do terrorismo como um ato político perpetrado 

por um ator ou grupo de atores em ordem a consecução de determinados fins 

essencialmente políticos. Isto é, com base em Lutz & Lutz (2007), pode-se conceituar 

o terrorismo como o uso ou a ameaça do uso da força por um grupo político 

organizado em direção a público inocente da sociedade civil de modo a causar pânico 

ou terror generalizado e, como consequência, gerar vantagem (leverage) ou 

visibilidade para seus objetivos políticos. O comunicado do grupo Setembro Negro 

após atentado aos Jogos Olímpicos de Munique é chave para a compreensão do 

fenômeno nos termos propostos. Assim, como para o início das discussões do risco 

apresentado pelo terrorismo a plena realização de megaeventos esportivos. Segue 

: 

na nossa avaliação, e tendo em vista os resultados atingidos, 
realizamos uma das maiores realizações de um grupo de comando 
Palestino. Uma bomba na Casa Branca, uma mina no Vaticano, a 
morte de Mao Tse-tung ou um terremoto em Paris, não teriam ecoado 
tanto na consciência de todos os homens do mundo como ecoou a 
operação em Munique. As Olímpiadas chamam o interesse e a 
atenção mais do que qualquer coisa no mundo inteiro. A escolha 
pelas Olimpíadas, pelo ponto de vista puramente propagandístico, 
teve sucesso de 100%. Foi como se tivéssemos pintado o nome da 
Palestina em uma montanha que pode ser vista nos quatro cantos da 
Terra (DERSHOWITZ apud TOOHEY; TAYLOR, 2008, p. 459-460). 

 

 Megaeventos esportivos podem ser conceituados como eventos de larga 

escala, realizados em um período curto e bem estabelecido período de tempo em 

países ou cidades sede que promovem mudanças infra estruturais temporárias (e 

quem sabe, permanentes), atraem grande atenção midiática, tem impacto para além 

das escalas local e nacional e possuem atividade voltada para práticas esportivas. 

Como exemplo de eventos dessa natureza podem ser identificados tanto a Copa do 

Mundo FIFA, quanto os Jogos Olímpicos (ROCHA et al, 2012). 
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 Como destaca Jennings (2011), por sua dimensão, em ordem a plena 

realização os organizadores de Megaeventos devem lidar com diversos tipos de risco 

e responder antecipadamente a sua ameaça potencial. Por exemplo, desastres 

naturais, guerra, desordem pública, doenças, terrorismo, etc. De acordo com o autor, o 

terrorismo deve ser entendido como de característica externa e transnacional. Isto é, é 

externo na medida em que apesar de grupos políticos se utilizarem dos Megaeventos 

como plataforma para ação, o ato em si é independente a eles. Além disso, é 

transnacional visto que ele não é exclusivo de um país ou cidade sede. Não 

importando onde o Megaevento será realizado, a organização deve leva-lo em conta 

(JENNINGS, 2011; ROCHA et al, 2012). 

 Como destaca Rocha et al (2012), as características intrínsecas a 

megaeventos os fundamentam como plataforma atrativa para a realização dos 

atentados por grupos políticos. Isto é, Megaeventos proporcionam “certas facilidades 

logísticas para operacionalização dos atentados”, dificultam a “identificação de 

potenciais terroristas”, possibilitam “inúmeras rotas de escape ao redor dos complexos 

esportivos” e na medida em que são de larga escala, “atingem diretamente e/ou 

indiretamente bilhões de pessoas” e reúnem em um só lugar “atletas, espectadores e 

organizadores de diferentes nacionalidades” (ROCHA et al, 2012, p.104). O que 

garante a visibilidade e espetacularidade objetivada pelos grupos políticos que adotam 

o terrorismo como curso de ação. 

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL (COI) 

 

O COI (Comitê Olímpico Internacional) é uma organização não-governamental 

e o mais alto órgão relacionado aos Jogos Olímpicos, fundado em 1894 por Pierre de 

Coubertin, que nomeou uma comissão cujo os primeiros e principais objetivos eram 

criar um Movimento Internacional e organizar os Jogos de Atenas em 1896. Seria 

então elemento fundante do COI, o dever de proteger e propagar o Movimento 

Olímpico (COLLI, 2004). O que, em última instância, significa 

 

 contribuir para a construção de um mundo melhor e mais pacífico a 
através da educação de jovens pela prática do esporte sem 
discriminações e em espírito de amizade, solidariedade e  fair play 
(INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 2017).  

 

 Os Jogos Olímpicos modernos passaram por diferentes conjunturas no âmbito 

internacional. Logo nas primeiras décadas de sua existência, eclodem as duas 

grandes guerras mundiais e as disputas políticas em âmbito sistêmico acabam por 
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representar um primeiro grande desafio ao Movimento Olímpico. Destaque para o fato 

de por 12 anos, entre as Olimpíadas de Berlin, 1936, e as olímpiadas de Londres, 

1948, os Jogos Olímpicos não foram realizados. Bom, de qualquer maneira, após a 

resolução dos conflitos e o surgimento de uma nova ordem mundial bipolar, os jogos 

voltam a acontecer e se expandem nas edições seguintes. Destaque deve ser dado a 

Roma, 1960, e Tóquio, 1964. Todavia, o ataque perpetrado pelo grupo Setembro 

Negro durante os jogos de Munique em 1972 levanta a atenção da sociedade civil, da 

comunidade internacional e do COI para uma nova ameaça emergente em âmbito 

sistêmico: o terrorismo transnacional. O terrorismo, acredita-se, põe em xeque não 

somente os princípios basilares do Movimento Olímpico e a Trégua Olímpica, como 

também a própria realização concreta dos Jogos (VASCONCELLOS, 2011).  

 Dessa maneira, o Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional 

convida as Confederações Olímpicas Nacionais (CONs) e demais representações ao 

debate do problema em âmbito do X Congresso Olímpico a ser realizado no ano de 

1973 entre 1 e 4 de outubro na cidade de Varna, Bulgária. As conversas deverão ser 

norteadas de forma a discussão de possíveis cursos de ação a serem tomados dentro 

do escopo do COI, de modo a não só resguardar o Movimento Olímpico e os 

princípios do olimpismo, como prevenir o risco representado pelo terrorismo às futuras 

edições dos Jogos Olímpicos. 

3.1. A Estrutura do COI 

 

O COI é composto por um Conselho Executivo que foi fundado em 1921, 

composto pelo presidente do COI, quatro vice-presidentes e dez membros que são 

eleitos nas sessões por voto secreto e cumprem mandatos de quatro anos. Cabe ao 

conselho a maioria das funções para o funcionamento e andamento do COI, como por 

exemplo: gerir financeiramente, administração geral do COI, fiscalização dos Comitês 

Olímpicos Nacionais (CONs), apresentar propostas de alterações na Carta Olímpica, 

aceitação de processos de candidatura de sedes e estabelece a agenda das sessões 

(INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 2017).  

É composto também, pelos Comitês Olímpicos Nacionais, que são os 

representantes do COI nos Estados, é importante ressaltar que o COI não trabalha 

com representações estatais, é ele que se faz representado nos Estados, os membros 

do COI de cada delegação/comitê são “embaixadores” do Comitê Olímpico 

Internacional dentro do seu Estado. Os CONs são os responsáveis por disseminar o 

Movimento Olímpico em seus Estados, garantir que os atletas sejam mandados para 

as olimpíadas. (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 2017). 
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Todos estes Comitês Olímpicos Nacionais fazem parte de uma associação 

chamada de Associação de Comitês Olímpicos Nacionais (ACON), que se 

desenvolvem em cinco associações: Associação de Comitês Olímpicos Nacionais da 

África, Organização Desportiva Pan-Americana, Conselho Olímpico da Ásia, Comitês 

Olímpicos Europeus e Comitês Olímpicos Nacionais da Oceania. O principal objetivo 

da ACON é garantir que as regras postuladas pelo Comitê Olímpico Internacional 

estão sendo seguidas dentro de cada Comitê Olímpico Nacional, garantindo a 

permanência do mesmo no sistema COI (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 

2017). 

As Federações Esportivas Internacionais (FEIs) são as responsáveis por 

coordenar as modalidades olímpicas pelo mundo, cada FEI é responsável por 

fiscalizar e manter as regras dos Esportes que estão sobre sua jurisdição de acordo 

com a Carta Olímpica, a elas também é permitido darem pareceres sobre as cidades 

sedes e alterações na Carta. É dividida em duas Federações que correspondem as 

modalidades de verão e inverno (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, 2017). 

As sessões do COI são o órgão supremo do mesmo, que acontecem pelo 

menos uma vez ao ano num período de dois a três dias, onde todos os membros são 

reunidos, compara-se a sessão a um parlamento. As sessões são comparadas a um 

parlamento pois os membros são como os parlamentares que devem fiscalizar os 

CONs de acordo com a lei suprema que está documentada, chamada de Carta 

Olímpica, além de aprovarem e desaprovarem “leis” que devem ser retiradas ou 

acrescidas na Carta, também votam em seus presidentes por meio de eleições 

secretas. Durante as sessões é possível serem pedidas e feitas alterações da Carta 

Olímpica essas alterações geralmente são leis, princípios ou regras dos Jogos que 

podem ser acrescidas ou retiradas da própria Carta por meio de votação dos membros 

e pareceres das FEIs. São nas sessões onde acontecem as eleições da cidade sede, 

eleição do Conselho executivo e do presidente, e é nas sessões que ocorrem também 

a admissão de novos NOCs e FEIs. Os membros possuem um voto, as decisões são 

tomadas por maioria qualificada (dois terços) presente nas sessões, a escolha da sede 

é feita em rodadas onde se a primeira não for por unanimidade, as próximas são feitas 

por eliminação, e a cidade que obtém maioria qualificada é eleita (INTERNATIONAL 

OLYPIC COMMITEE, 2017).  

Além das sessões, podem as discussões dentro do COI podem ter lugar dentro 

das Comissões e dos Congressos Olímpicos, ambos de natureza consultiva.  Por um 

lado, as Comissões permanentes ou ad hoc são criadas pelo Presidente e pelo 

Conselho Executivo do COI. O Presidente e o Conselho estabelecem os termos de 

referência a serem debatidos, seus membros e sua dissolução quando do 
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cumprimento do mandato estipulado. Como exemplos de comissões, pode-se citar a 

Comissão de Ética, de Nomeações, da Solidariedade Olímpica, Médica, dentre outras. 

Por outro lado, o Congresso Olímpico é responsável por reunir sob a convocação do 

Presidente as partes constitutivas do Comitê Olímpico, FEIs, CONs, organizações 

reconhecidas pelo COI, assim como atletas e/ou personalidades convidadas. O 

Congresso Olímpico é organizado em local e data fixados pela Sessão do COI e a 

ordem dos trabalhos é sempre determinada pelo Conselho Executivo 

(INTERNATIONAL OLYPIC COMMITEE, 2017). 

 

4 POSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

4.1 Comitê Olímpico Nacional da Alemanha Ocidental 

 

O Comitê Olímpico Nacional Alemão foi reconhecido em 1895, porém após a 

Segunda Grande Guerra a Alemanha se vê dividida e por consequência seus comitês 

acabam por se dividir também. Em 1950, o COI, reconhece a separação do NOC 

alemão, e a Alemanha Ocidental passa a ser o Comitê Olímpico Nacional para a 

Alemanha Ocidental. Quando candidata a sede das olímpiadas de 1972, a Alemanha 

tem em suas mãos uma chance de redenção pelos Jogos de 1936 (Berlim), que foi 

utilizado para expandir e promover o sentimento nazista, ao menos na visão dos 

líderes do movimento (COLLI, 2004).  

Em 1966, a cidade de Munique (Alemanha Ocidental) é escolhida para ser a 

sede dos Jogos Olímpicos de 1972. Após a eleição de Munique como sede, o país 

começa a lidar com o terror, com o grupo chamado RAF (Fração do Exército 

Vermelho) que começa a atuam em 1968 na cidade de Frankfurt e depois os ataques 

se intensificaram (DEUTSCHE WELLE, 2007) 

Porém apesar dos atentados do RAF, os organizadores dos Jogos de Munique 

pretendiam que aqueles fossem os jogos da paz, em meio a um pós-Guerra turbulento 

e a um novo tipo de guerra que estava em vigor, a Guerra Fria, como consequência o 

policiamento no evento foi classificado como fraco, onde os policiais eram portadores 

de apenas de meios de comunicação e lanternas, nenhuma arma (BONIS, Gabriel, 

CARTA CAPITAL, 2012).  

Consequentemente, o Comitê Olímpico Nacional para Alemanha Ocidental 

(NOK) deve se posicionar nas discussões de forma a afirmar que estava preparado 

pra receber os Jogos, e defender a escolha do policiamento menos ofensivo devido ao 

desejo de ser lembrado como os Jogos da paz, além de ter um posicionamento 
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favorável ao Estado de Israel mediante ao ataque em Munique. O NOK deverá seguir 

uma linha de discurso pautada na paz nos Jogos, enfatizando a importância da 

segurança para que em eventos futuros não ocorra o mesmo problema sofrido na 

cidade de Munique.  

 

4.2 Comitê Olímpico Canadense 

 

O Comitê Olímpico Canadense (COC) foi criado em 1904 e desde então os 

canadenses tem sido enviados a todos os Jogos Olímpicos realizados, o único cujo a 

participação do comitê não ocorreu foi o de 1896, o primeiro, na medida em que não 

havia ainda sido fundado. No ano de 1904, o Canadá chegou perto de estar entre os 

três grandes vencedores, ocupando o 4º lugar no quadro de medalhas (COLLI, 2004).  

O Canadá passa por momentos de instabilidade pois o grupo chamado Frente 

de Libertação do Quebec, que é reconhecido como um grupo terrorista paramilitar que 

lutam para que o Quebec fosse reconhecido como um Estado Soberano, estão em 

constante reivindicação sobre o território agindo de forma a espalhar o terror no início 

dos anos 60 e se mantiveram ativos durante toda década e vem diminuindo seus atos. 

(PINKER, 2013) 

Embora criado em 1904, o COC só foi reconhecido pelo COI em 1907, ele é 

que se responsabiliza pela seleção das cidades canadenses que são apresentadas 

nas assembleias do COI para candidatura à cidade sede de edições de Verão ou 

Inverno, assim como qualquer outro Comitê Olímpico Nacional. Dessa forma o COC 

foi o responsável por candidatar Montreal para ser a sede da próxima edição dos 

Jogos Olímpicos, por esse motivo, o Comitê Olímpico Canadense tem extrema 

relevância nas discussões, pois é na edição dos Jogos em Montreal que os pareceres 

feitos nesse Congresso devem ser aplicados, se adotados pelo COI.  

Como consequência da instabilidade em seu território, o COC deverá se 

posicionar de forma a discutir ao máximo sua segurança para que mesmo com esse 

grupo ativo, isso não coloque os Jogos e o Movimento Olímpico em perigo. O maior 

desafio do Canadá nesse congresso é não medir esforços para que Montreal não abra 

espaços para ser uma nova Munique em 1972. 

 

4.3 Comitê Olímpico dos Estados Unidos da América 

 

Após a criação do Comitê Olímpico Internacional, no ano de 1894, os Estados 

Unidos sentiram a necessidade de organizar um comitê esportivo para poder já enviar 

seus atletas para competirem na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era 
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Moderna, em 1896. O comitê criado por James Edward Sullivan e William Milligan 

Sloane inicialmente não tinha um nome oficial e somente em 1921 que sua concepção 

oficial ocorreu, com o nome de American Olympic Association e apenas em 1961, 

início da década passada, que a designação USOC (United States Olympic 

Committee) foi adotada (UNITED STATES OLYMPIC COMMITTEE, 2017). 

Os Estados Unidos já sediaram duas vezes, até então, os Jogos Olímpicos. A 

primeira vez foi em 1904, em Saint Louis e a segunda vez em Los Angeles, 1932. Em 

1901 houve a escolha da cidade sede dos Jogos de 1904, sendo Chicago a eleita. 

Entretanto, a pedido do então presidente estadunidense, Theodore Roosevelt, houve 

uma mudança para que Saint Louis pudesse ser a cidade sede, muito devido à 

comemoração dos 100 anos de anexação aos Estados Unidos (COLLI, 2004).  

Em Los Angeles, 1932, viu-se uma grande produção em termos de 

infraestrutura para as competições e de preparação para recepção dos atletas, ainda 

que o país estivesse passando por uma grave crise econômica fruto da quebra da 

bolsa de Nova York, em 1929. Por este motivo, os EUA durante toda discussão devem 

se posicionar de forma a defender que a infraestrutura dos Jogos Olímpicos deve ser 

prioridade indispensável e arcada completamente pelas cidades sedes mesmo que em 

tempos de crise, de forma que os atletas e visitantes não sejam prejudicados.  

Os Estados Unidos estão entre os países que mais sofrem atentados 

terroristas desde 1970 (VASCONCELLOS, 2017). Algumas organizações terroristas 

destacam-se como a Ku Klux Klan, que possuiu ativos ainda no país, a maioria dos 

atentados acontece por motivos de reivindicações de cunho político, social ou 

econômico por toda a extensão do território norte americano. Por sofrer tanto com 

esse tipo de ato terrorista, nas discussões o Comitê Olímpico dos Estados Unidos 

deve se posicionar de forma a repudiar qualquer tipo de atitude que proteja e faça 

apologia ao terrorismo, o USOC possivelmente facilitara a aprovação de pareceres de 

políticas de segurança que tornem os Jogos menos passiveis de atentados terroristas 

que vão conta o Movimento Olímpico.  

 

4.4. Comitê Olímpico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

 

No ano de 1950 o comitê organizador das Olimpíadas de Helsinki enviou um 

convite formal aos atletas da URSS para que pudessem competir pelo país 

formalmente, embora desde o pós Segunda Guerra, os soviéticos já vinham 

competindo nos Jogos mesmo que sem uma delegação reconhecida pelo COI. No ano 
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de 1951, em uma sessão do COI, é reconhecido o COURSS onde faz a sua primeira 

aparição oficial em Helsinki 1952. (COMITÊ OLÍMPICO DA RÚSSIA, 2017) 

Apesar de ser um comitê recém reconhecido e relativamente novo, em relação 

aos outros que foram criados junto ou pouco tempo depois de reestabelecida as 

Olímpiadas, os soviéticos logo em sua primeira aparição conseguiram o segundo lugar 

no quadro de medalhas, totalizando 71 medalhas, começando assim, a se tornar uma 

potência esportiva. (COMITÊ OLÍMPICO DA RÚSSIA, 2017) 

Após passar pela revolução russa, em 1922 se constitui a União Soviética, a 

partir desse momento o governo russo assume seu caráter socialista. No território 

russo as ameaças de terrorismo são quase inexistentes, apenas alguns levantes 

contra o regime socialista vigente, mas sempre controlado ao extremo pelo Estado 

para que não se tornasse um problema maior e futuro no Estados Russo 

(HOBSBAWM, 1995).  

No contexto atual, a Guerra Fria, o COURSS, vem representando não somente 

seu Estado, mas também o bloco socialista que é um dos lados dessa nova guerra. 

Dessa forma, nos debates, a o comitê da União soviética deve direcionar-se a propor 

algumas soluções para controle e segurança, visto que em seu território, os levantes 

terroristas são extremamente raros. O maior desafio do comitê soviético é estar 

disposto a cooperar com os outros países e deixar as ideologias de lado para que o 

Olimpismo e o Movimento Olímpico não sejam mais prejudicados por falta de acordo 

entre comitês de diferentes Estados. 

4.5. O Comitê Olímpico de Israel 

 

Um dos principais destaques dos Jogos Olímpicos de 1972, pelo ataque sofrido 

a sua delegação, e pela não interrupção dos Jogos foi o Comitê Olímpico de Israel. A 

delegação israelense busca a ampliação da segurança, tanto para seus atletas quanto 

para sua população, para isso busca agir de duas maneiras, a primeira consiste em 

atuar por meio do banimento de possíveis delegações que se posicionem favoráveis a 

causa palestina e por meio do desenvolvimento das questões de segurança em 

relação a grandes eventos esportivos por meio da intermediação do COI (KLEIN, 

2005). 

A segunda consiste na ação paralela do governo israelense, liderado por Golda 

Meir autoriza a ação do Mossad de forma a encontrar os envolvidos no Atentado de 

Munique, e os demais apoiadores do grupo terrorista estendendo sua ação a 

Organização da Liberação da Palestina OLP. Tal operação foi nomeada como Cólera 

de Deus, e iniciou-se em 1972 alguns meses depois dos ataques e tinha como 
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principal objetivo identificar e evitar que novos ataques fossem realizados contra o 

Estado Israelense, aliado a neutralização de todos que organizaram o ataque de 

Munique poderiam vir a planejar novas ofensivas (KLEIN, 2005).  
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES 

 

Na tabela a seguir cada representação do comitê é classificada quanto ao nível 

de demanda que será exigido do delegado, numa escala de 1 a 3. Notem que não se 

trata de uma classificação de importância ou nível de dificuldade, mas do quanto 

cada representação será demandada a participar dos debates neste comitê. 

Esperamos que essa relação sirva para auxiliar as delegações na alocação de seus 

membros, priorizando a participação de delegados mais experientes nos comitês em 

que a representação do colégio for mais demandada. 

 

Legenda 

 

Representações pontualmente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 

Representações medianamente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 

Representações frequentemente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 

Comitê Olímpico Nacional da República 
Islâmica do Afeganistão  

Comitê Olímpico Nacional Albanês  

Comitê Olímpico da Alemanha Ocidental  

Comitê Olímpico da Alemanha Oriental  

Antilhas Neerlandesas  

Comitê Olímpico da Arábia Saudita  



25 
 

Comitê Olímpico e Esportivo Argelino  

Comitê Olímpico Argentino  

Comitê Olímpico Australiano Inc.  

Comitê Olímpico Austríaco  

Comitê Olímpico das Bahamas  

Associação Olímpica de Barbados Inc.  

Comitê Olímpico Interfederal belga  

Associação Olímpica das Bermudas  

Comitê Olímpico Boliviano  

Comitê Olímpico do Brasil  

Comitê Olímpico Búlgaro  

Comitê Olímpico Nacional dos Camarões  

Comitê Olímpico Nacional do Camboja  

Comitê Olímpico Canadense  

Comitê Olímpico e Esportivo do Chade  

Comitê Olímpico do Chile  

Conselho Olímpico Nacional de Cingapura  



26 
 

Comitê Olímpico Colombiano  

Comitê Olímpico Nacional Congolês  

Comitê Esportivo e Olímpico da Coréia  

Comité Olímpico da República Popular 
Democrática da Coreia  

Comitê Olímpico Nacional da Costa do 
Marfim  

Comitê Olímpico Nacional da Costa Rica  

Comitê Olímpico Cubano  

Comitê Olímpico Nacional e Confederação 
Esportiva da Dinamarca  

Comitê Olímpico Egípcio  

Comitê Olímpico de El Salvador  

Comitê Olímpico do Equador  

Comitê Olímpico dos Estados Unidos  

Comitê Olímpico Espanhol  

Comitê Olímpico Etíope  

Comitê Olímpico Filipino  

Comitê Olímpico Finlandês  

Comitê Nacional Olímpico e Esportivo 
Francês  
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Comitê Olímpico do Gabão  

Comitê Olímpico de Gana  

Associação Olímpica Britânica  

Comitê Olímpico Helênico  

Comitê Olímpico da Guatemala  

Comitê Olímpico e Esportivo da Romênia 
  

Comitê Olímpico Nacional San Marino  

Comitê Olímpico Nacional do Senegal  

Comitê Olímpico Sírio  

Comitê Olímpico Somali  

Associação dos Jogos Olímpicos e da 
Comunidade da Suazilândia  

Comitê Olímpico do Sudão  

Comitê Olímpico Sueco  

Associação Olímpica Suíça  

Comitê Olímpico do Suriname  

Comitê Olímpico Nacional da Tailândia  

Comitê Olímpico Venezuelano  
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Comitê Olímpico do Vietnã  

Associação Olímpica da Guiana  

Comissão Nacional Olímpica e Esportiva 
da Guiné  

Comitê Olímpico Haitiano  

Federação de Esportes e Comitê Olímpico 
de Hong Kong, China  

Comitê Olímpico Húngaro  

Associação Olímpica Indiana  

Comitê Olímpico da Indonésia  

Comitê Olímpico Nacional da República 
Islâmica do Irã  

Conselho Olímpico da Irlanda  

Associação Nacional Olímpica e Esportiva 
da Islândia  

Comitê Olímpico de Israel  

Comitê Olímpico Italiano  

Comitê Olímpico da Iugoslávia  

Associação Olímpica da Jamaica  

Comitê Olímpico Japonês  

Comitê Olímpico do Kuwait  



29 
 

Comitê Olímpico Nacional do Lesoto  

Comitê Olímpico Libanês  

Comitê Olímpico Nacional da Libéria  

Comitê Olímpico da Líbia  

Comité Olímpico do Liechtenstein  

Comitê Olímpico e Esportivo de 
Luxemburgo  

Comitê Olímpico Malagache  

Conselho Olímpico da Malásia 
  

Comitê Olímpico Nacional do Mali 
  

Comitê Olímpico Nacional Marroquino  

Comitê Olímpico Mexicano  

Comitê Olímpico Monegasque  

Comitê Olímpico Nacional da Mongólia  

Comitê Olímpico da Nova Zelândia Inc.  

Comitê Olímpico do Nepal  

Comitê Olímpico da Nicarágua  

Comitê Nacional Olímpico e Esportivo do 
Níger  
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Comitê Olímpico da Nigéria Inc.  

Comitê Olímpico e Paralímpico Norueguês 
e Confederação de Esportes  

Comitê Olímpico Paraguaio  

Comitê Olímpico Holandês  

Comitê Olímpico do Panamá  

Associação Olímpica do Paquistão  

Comitê Olímpico Peruano  

Comité Olímpico Polaco  

Comitê Olímpico de Porto Rico  

Comitê Olímpico de Portugal  

Comitê Olímpico Nacional do Quênia  

Comitê Olímpico Dominicano  

Comitê Olímpico de Taiwan  

Comitê Olímpico da Tanzânia  

Comitê Olímpico da Tchecoslováquia  

Comitê Olímpico Nacional do Togo  

Comitê Olímpico de Trinidad e Tobago  
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Comitê Olímpico da Tunísia  

Comitê Olímpico Turco  

Comité Olímpico de Uganda  

Comitê Olímpico da União Soviética  

Comitê Olímpico Uruguaio  

Comitê Olímpico Nacional da Zâmbia  

Comitê Olímpico Chinês  
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