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“O Senhor será a tua luz perpétua”. (Isaías 60:20) 
 

JOGOS OLÍMPICOS E SUAS CURIOSIDADES 
 

Os Jogos Olímpicos se originaram em Olímpia (Grécia antiga) De acordo com a mitologia grega, 
os jogos teriam se iniciado na antiga Grécia por volta de 2700 a.C. em homenagem ao deus Zeus, pai 
de Hércules, o idealizador das competições. Naquele período, os jogos eram realizados em 
homenagem aos deuses gregos, sendo que Zeus era o mais homenageado. Além disso, os jogos eram 
realizados com a intenção de promover a amizade e integração entre os povos. 

O primeiro registro de um vencedor dos jogos olímpicos foi o grego Corobeu, que no ano de 776 
a.C., teria vencido a primeira prova de corrida das Olimpíadas, tendo corrido da cidade de Elis até o 
estádio de Olímpia. Esse teria sido, em todo caso, o marco da origem do esporte olímpico conhecido 
como atletismo. 

 
 

O único esporte, até a décima terceira competição, era a corrida. No quinto século antes de Cristo, já 
eram dez modalidades esportivas disputadas: corrida, salto em distância, lançamento de dardo, 
pentatlo, arremesso de disco, pancrácio, boxe, luta, corrida de bigas e corrida de cavalo. 
 
JOGOS DA ERA MODERNA 
Em 6 de abril de 1896 começava em Atenas, na Grécia, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era 
Moderna. O renascimento do espírito olímpico, interrompido no ano 392, deveu-se ao francês Barão de 
Coubertin. 
Considerado o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos têm como objetivo estimular a 
competição sadia entre os povos dos cinco continentes. Como já dizia o Barão de Coubertin “o 
importante não é vencer, mas competir. E com dignidade”. Couberti também foi responsável por 
introduzir o lema “Citius, altius, fortius” que traduzido do latim quer dizer ‘’Mais rápido, mais alto, mais 
forte’’ e por criar os anéis olímpicos. 
O símbolo das olimpíadas é formado por cinco anéis entrelaçados que simbolizam os cinco continentes, 
cada um representado por uma cor: Oceania (verde), Ásia (amarelo), África (preto), Europa (azul) e 
América (vermelho). 
A Chama Olímpica é um dos símbolos dos Jogos Olímpicos, e evoca a lenda de Prometeu que teria 
roubado o fogo de Zeus para o entregar aos mortais. Durante a celebração dos Jogos Olímpicos 
antigos, em Olímpia, mantinha-se aceso um fogo que ardia enquanto durassem as competições. Esta 
tradição foi reintroduzida nos Jogos Olímpicos de Verão de 1928. Nos Jogos Olímpicos de Verão de 
1936, pela primeira vez ocorreu uma estafeta de atletas para transportar uma tocha com a chama, 
desde as ruínas do templo de Hera em Olímpia até ao Estádio Olímpico de Berlim para acender a pira 
olímpica. 
Os 241 atletas de 14 países disputaram provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, 
ciclismo, natação e tênis. 
Na última edição tivemos a participação de 11.303 atletas de 206 com a disputada de 39 modalidades. 
Essa edição aconteceu no 2016 no Brasil 
 
 
 
 
 
 



OS NEGROS NAS OLIMPÍADAS 
Em 1904, na terceira edição dos Jogos Olímpicos, em St. Louis (EUA), foi registrada a presença dos 
primeiros atletas negros: dois zulus semi-selvagens, Lentauw e Yamasani, disputaram a maratona, 
descalços e com chapéu de palha, provocando risos da plateia. Esta Olimpíada foi chamada de “Dias 
Antropológicos”, espécie de Jogos disputados por membros de tribos africanas e índios americanos e 
serviu como argumento para atestar a inferioridade dos negros no esporte, de acordo com uma edição 
da “Enciclopédia Britânica” da época. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passadas pouco mais de três décadas, o argumento cai por terra: o negro Jesse Owens entra para a 
história por “sabotar” a festa nazista na Olimpíada de Berlim, em1936. Owens ganhou quatro medalhas 
de ouro naqueles Jogos e liderou um grupo de negros que dominou as provas de atletismo, um 
resultado cruel para a crença nazista da chamada raça ariana, branca e superior. 
 
Nos Jogos da Cidade do México, em 1968, os americanos Tommie Smith e John Carlos, vencedor e 
terceiro lugar da prova dos 200 m do atletismo, protagonizaram o episódio mais marcante daquela 
Olimpíada. Subiram ao pódio descalços, simbolizando a pobreza dos negros nos EUA, e ergueram os 
punhos durante o hino americano, fazendo a vigorosa saudação do movimento Black Power. Foram 
banidos dos Jogos por ordem do Comitê Olímpico Internacional, por ter usado o esporte como 
manifestação sociopolítica. 
 
Com frequência o termo Olimpíada é usado para nomear o evento dos jogos olímpicos. Tecnicamente, 
olimpíadas corresponde ao período de quatro anos compreendido entre uma edição e outra dos jogos 
olímpicos. 
Os jogos olímpicos ocorrem de quatro em quatro anos e conta com a participação de atletas de quase 
todos os países do mundo. Os vencedores das competições sobem ao pódio e recebem diplomas e 
medalhas, ou seja, para o primeiro colocado, a medalha de ouro, para o segundo a de prata e para o 
terceiro a de bronze. 
A classificação dos países vai acontecendo de acordo com a quantidade de medalhas de ouro obtidas, 
em caso de empate são contadas as de prata, persistindo o empate são contadas as de bronze. Depois, 
segue-se o hastear das bandeiras das nações dos vencedores e ouve-se o hino nacional do 1º 
classificado. 
Recordistas 
Estados Unidos é o país com maior número de medalhas, 2.522, em 2016, sendo 1022 de ouro. O 
Brasil ocupa a 35 posição, com 129 medalhas, sendo 23 de ouro. 
O maior recordista da história dos jogos olimpicos é o nadador norte-americano Michael Phelps, com 23 
medalhas de ouro, 3 pratas e 2 bronzes. Jå a mulher com mais medalhas é a ginasta ucraniana Larissa 
Latynia. Ao todo são 13, sendo 9 de ouro, 5 de prata e4 de bronze. 
No brasil os recordistas masculinos em olimpíadas são Robert Scheidt que tem dois ouros, duas pratas 
e um bronze e Torben Grael, também da vela, tem o mesmo número de pódios de seu companheiro de 
modalidade, mas são dois ouros, uma prata e dois bronzes,todos na vela. Já no feminino Hélia Souza, a 
Fofão, tem em seu curriculo um ouro e dois bronzes no voleibol. 
Curiosidades das Olimpíadas 
1908, em Londres: nesse ano, os atletas passaram a entrar de forma organizada na cerimônia de 
abertura. Essa também foi a olimpiada mais longa da história, de 27 de abril a 31 de outubro; 
1913: a bandeira olimpica é criada pelo Barão de Coubertin;  



1920, em Antuérpia, na Bélgica: a bandeira é hasteada pela primeira vez; com 72 anos, Oscar Swahn é 
o atleta que ganhou uma medalha com mais idade na história das olimpiadas. 
- Guilherme Paranaense, atleta do tiro, conquista a primeira medalha de ouro do Brasil. 
1928, Amsterdā, na Holanda: o fogo olimpico é usado pela primeira vez; Até hoje, a tocha olímpica 
modema é acesa no local onde se encontrava o templo de Hera. A primeira pira olímpica foi acesa em 
Amsterd em 1928. O revezamento da tocha, com a participação de diversas pessoas, surgiu em Berlim 
em 1936 
A primeira viagem de avião da chama olimpica ocorreu em 1952, nos jogos de Helsinque. 1932, Los 
Angeles, Estados Unidos: o hino dos países dos atletas vencedores começou a ser tocado no momento 
da entrega das medalhas; nessa edição também tivemos a primeira mulher brasileira a participar de 
uma Olimpíada, 
a nadadora Maria Lenk. 
1948, em Londres: as provas de natação passaram a ser realizadas em piscinas 
1964, em Tóquio: as olimpiadas passaram a ser transmitidas via satélite pela televisāo 
1976, em Montreal: o Canadá é o único país-sede que não gan hou medalhas de ouro. 1984 em Los 
Angeles: Cambaleante, Gabrielle Andersen insistiu em terminar o percurso, apesar do desespero dos 
paramédicos, que temiam que ela sofresse algum colapso. E foi quase tropeçando que a fundista suiça 
cruzou a linha de chegada, em 370 lugar, tornando- se um símbolo do verdadeiro espírito olimpico em 
uma prova histórica.  
2004 em Atenas: Vanderlei Cordeiro maratonista brasileiro abriu do pelotão e correu sozinho, disputa 
por mais de uma hora e abrindo cada vez mais vantagem sobre os demais corredores. 
Na altura do km 35, a pouco mais de sete quilômetros da chegada no estádio Panathinaiko, quando 
ainda tinha cerca de 25 a 30s de diferença cerca de 150 m - sobre os demais corredores e a medalha 
de ouro parecia eventualmente ganha, ele foi atacado no meio da rua por um espectador, o ex-padre 
irlandēs Comelius Horan, que o jogou fora da pista. Ajudado por um espectador grego, Polyvios 
Kossivas, a se desvencilhar do agressor, voltou à prova ainda na liderança, mantendo ainda a metade 
da vantagem que tinha. Entretanto, o inesperado e O susto da agressão sofrida tiraram a concentração 
do atleta que não conseguiu mantero mesmo ritmo em que corria, sendo ultrapassado nos quilômetros 
finais pelo italiano Baldini e pelo norte-americano Meb Keflezighi, mas mesmo assim conseguindo ficar 
com a medalha de bronze, apenas 15s na frente do quarto colocado, Jon Brown, da Grā-Bretanha. 
 2016 no Brasil. Uma curiosidade é que, depois de muitos anos, o Rugby e o Golfe voltaram ao quadro 
de esportes.  
O evento esportivo começou a ser realizado em 1924 como "Semana Internacional dos Desportos de 
Inverno". Dois anos depois, ganhou o status de Jogos Olímpicos. 
2021( 2020) em Tóquio. Os jogos de 2020 foram adiados devido a pandemia do COVID-19 para 2021. 
Existem várias dúvidas acerca dos jogos. 
 
Dúvidas para nosso debate: 
Terá público? 
A tocha olímpica vai ser revezada? 
Os jogos podem ser adiados novamente? 
Qual o custo do adiamento dos Jogos? 
Os atletas serão vacinados contra a covid? 
 
Modalidades esportivas dos Jogos Olímpicos Moderno 
1. Basquete 
A primeira vez que o basquetebol figurou nas Olimpíadas valendo medalha foi em 1936, em Berlim. 
2. Basquete 3 x 3 
A modalidade, variação do tradicional basquete 5 x 5, fará a estreia nos Jogos Olímpicos em Tóquio. 
3. Tiro com arco 
Modalidade introduzida nas Olimpíadas de Seul, em 1988, tem os sul-coreanos como potência 
hegemônica - eles conquistaram todos os ouros nos jogos do Rio de Janeiro, em 2016. 
4. Ginástica artística 
Uma modalidade muito tradicional, presente desde a primeira versão dos Jogos Olímpicos modernos, 
em 1896. 
5. Nado artístico 
A tradição da modalidade vem do nado ornamental e ballets aquáticos, comuns no fim do século 19. 
6. Atletismo 
O esporte é dividido em várias categorias e sempre esteve presente nos Jogos Olímpicos modernos. 
7. Badminton 



Esporte olímpico desde os jogos de Barcelona, em 1992, o badminton - uma mistura de tênis com vôlei, 
em que a bola é uma peteca - é dominado pelos chineses. 
8. Baseball e softball 
Em português, beisebol e softbol. 
O baseball era um esporte de demonstração no começo do século 20, passando a valer medalha em 
1992.  
Depois de 2008, deixou de ser um esporte olímpico, mas voltará a ser em Tóquio 
Cuba é o país com mais medalhas de ouro na modalidade. Softball é um esporte irmão. 
 
9. Vôlei de praia 
A estreia do vôlei de praia como esporte olímpico foi em 1992, em Barcelona. 
 

10. Boxe 

 

 
Boxe é uma das modalidades das Olimpíadas desde 1904, quando os jogos foram disputados em St. 
Louis. 
Assim como no baseball, Cuba e Estados Unidos são os dominantes da categoria. 
 
11. Canoagem Slalom 
É uma modalidade em que o canoísta deve completar um percurso em corredeira no menor tempo 
possível. 
12. Canoagem velocidade (sprint) 
Essa categoria é realizada em água plana, em baterias de várias distâncias.  
Antes de se tornar uma das modalidades das Olimpíadas, em 1936, a canoagem sprint foi um esporte 
de demonstração. 
13. Ciclismo BMX corrida 
Diferente do freestyle, aqui, o objetivo é chegar na frente dos adversários ao percorrer uma pista. 
14. Ciclismo BMX Freestyle 
Nessa modalidade, os competidores têm duas oportunidades para mostrar suas manobras em 60 
segundos. 
15. Ciclismo - mountain bike 
Os participantes percorrem entre quatro a seis quilômetros em trilha.  
Tornou-se uma das modalidades das olimpíadas em 1996, em Atlanta.  
16. Ciclismo de estrada 
Essa modalidade existe desde os primeiros Jogos Olímpicos, em 1896. 
17. Ciclismo de pista 
Nessa modalidade, os ciclistas competem em uma pista fechada. 
Também é disputada desde 1896. 
18. Saltos ornamentais 
O esporte em que os competidores fazem acrobacias ao saltar em uma piscina se tornou uma das 
modalidades das Olimpíadas em 1904. 
19. Hipismo 
Modalidade que estreou nas Olimpíadas em 1900, envolve competições individuais e em time. 
20. Esgrima 



 
Esporte olímpico desde a fundação das Olimpíadas modernas, a esgrima tem participantes fortes de 
todos os continentes, o que a torna uma das modalidades mais difíceis de prever o resultado. 
 
 
21. Futebol 
Nas Olimpíadas, o esporte que é reconhecido como o mais popular do planeta é o nas Olimpíadas 
desde 1900 e tem o Brasil como um dos países favoritos à medalha de ouro. 
22. Golfe 
O golfe figurou como uma das modalidades das Olimpíadas de 1900 e 1904, depois deixou de ser 
esporte olímpico, voltando a ser em 2016. 
23. Handebol 
Originalmente jogado ao ar livre, o handebol se tornou esporte olímpico em 1936, nas Olimpíadas de 
Berlim.  
24. Hóquei na grama 
Como estamos falando dos Jogos Olímpicos de verão, o hóquei é jogado na grama, não no gelo. 
25. Judô 
A arte marcial de origem japonesa tornou-se esporte olímpico em 1964, e é uma das modalidades das 
Olimpíadas que mais garantem medalhas para o Brasil. 
26. Karatê 
Em 2021, veremos pela primeira vez o karatê como esporte olímpico. 
27. Maratona aquática 
A estreia como uma das modalidades das Olimpíadas ocorreu em Pequim, em 2008. 
28. Pentatlo moderno 
É uma modalidade curiosa, pois agrega hipismo, esgrima, natação, corrida e tiro em uma única 
competição.  
29. Ginástica rítmica 
Esporte olímpico desde 1984, a ginástica rítmica é há muito tempo uma modalidade liderada pela 
Rússia. 
30. Remo 
O remo estreou como esporte olímpico nos jogos de Paris, em 1900. 
Atualmente, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Alemanha, Austrália e Estados Unidos 
estão entre os países mais fortes na modalidade. 
31. Rugby 
As disputas do rugby valeram medalha olímpica em 1900, 1908 e 1924.  
Depois de muito tempo, voltou a ser um esporte olímpico em 2016, em um formato com sete jogadores 
em cada time - a modalidade mais jogada é com 15. 
32. Vela 
Desde as Olimpíadas de 1900, só em 1904 os Jogos Olímpicos não tiveram competições de vela.  
33. Tiro 
Desde os primeiros Jogos Olímpicos nesta versão moderna, em 1896, apenas em duas ocasiões não 
houve competição de tiro.  
34. Skate 
Um esporte urbano bem mais recente que a maioria das outras modalidades das olimpíadas, o skate 
fará sua estreia nos jogos de Tóquio. 
35. Escalada 
É mais um esporte que vai estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio.  
36. Surfe 



Outro esporte a estrear como modalidade das olimpíadas é o surfe.  
37. Natação 
A primeira vez que uma piscina foi utilizada para a competição de natação nas Olimpíadas foi em 1908, 
em Londres. 
38. Tênis de mesa 
A estreia do tênis de mesa como esporte olímpico ocorreu em 1988, nos jogos de Seul. 
39. Taekwondo 
A arte marcial apareceu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1988, no país em que nasceu, a 
Coreia do Sul. 
40. Tênis 
Este é um esporte que estava nas primeiras Olimpíadas modernas, mas depois de 
1924 foi removido dos Jogos Olímpicos, retornando em 1988. 
Entre os homens, os principais atletas do mundo no tênis são o suíço Roger Federer, 
o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal. 
Resta saber se todos participarão das Olimpíadas de Tóquio. 
 
41. Ginástica de trampolim 
Tornou-se uma das modalidades das Olimpíadas em 2000, 
42. Triatlo 
O esporte, que combina natação, ciclismo e maratona, tornou-se uma modalidade olímpica em 2000. 
43. Vôlei 
Em 1964, Tóquio também sediou as Olimpíadas - e foi naquele ano que o voleibol se tornou um esporte 
olímpico. 
44. Polo aquático 
Espécie de handebol na água, o polo aquático apareceu ainda nas Olimpíadas de Paris, em 1900. 
45. Halterofilismo 
O levantamento de peso está presente desde as Olimpíadas de 1896, em Atenas.  
46. Luta 
A modalidade é disputada em duas categorias: luta greco-romana, presente desde as primeiras 
Olimpíadas, e luta livre. 
 
O QUE FAZ UM ESPORTE SER OLÍMPICO 
Como você pôde perceber, constantemente, são acrescidas novas modalidades nas Olimpíadas. 
Mas há ainda algumas que ficam de fora, na maioria das vezes, por não cumprirem as regras do Comitê 
Olímpico Internacional. 
Por exemplo: o esporte precisa estar regulamentado por uma associação internacional. 
Também há um número mínimo de países e continentes em que ele deve ser praticado 
profissionalmente, tanto por homens quanto por mulheres. 
 
Princípio Bíblico: 

Individualidade: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e doutores. 

 

 


