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ao longo dos seus 153 anos de história , e de sua marcante presença na vida de 

todos os brasileiros, a caix a inegavelmente contribui para o fortalecimento da 

identidade nacional e para a consolidação de uma marca forte e dedicada a 

promover a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, e importante fo -

mentadora das melhores práticas esportivas em todos os segmentos da nossa 

sociedade, por meio de ações de patrocínio que asseguram o aprimoramento e a 

sustentabil idade do esporte nacional .

Sua atuação como parceira do desenvolvimento do País, e partícipe de todas as fases do desen-

volvimento sustentável das nossas cidades, lhe dá a convicção de estar investindo recursos na 

ampliação e profissionalização das nossas instituições esportivas e no aprimoramento técnico e 

maior competitividade dos nossos atletas, além de contribuir firmemente para o surgimento de 

novos atletas e para a formação de novos públicos para o esporte brasileiro. Cumpre, assim, seu 

papel de empresa socialmente responsável.

A empresa prima pela transparência de seus processos de patrocínio, assegurando as mesmas 

oportunidades a atletas e técnicos de todas as regiões do País, através de seus programas de patro-

cínio à Confederação Brasileira de Atletismo, à Confederação Brasileira de Ginástica, à Confedera-

ção Brasileira de Lutas Associadas, à Confederação Brasileira de Ciclismo e ao Comitê Paralímpico 

Brasileiro, às principais provas e circuitos de corridas de rua e ao Campeonato Brasileiro de Futebol 

Feminino, além de campeonatos e clubes de futebol profissional masculino.

Dessa forma, tem atuado concretamente na valorização, promoção e fortalecimento da imagem 

do Brasil e impulsionado as nossas instituições desportivas e os nossos atletas a alcançarem níveis de 

qualificação e desempenho compatíveis com os das principais potências mundiais.

Por tudo isso, e por entender que esta ação de patrocínio contribuirá para a disseminação do co-

nhecimento sobre a história do esporte, fortalecendo entre as crianças e jovens em idade escolar o in-

teresse e a prática de atividades esportivas, além de estar plenamente condizente com os seus valores 

e objetivos institucionais, a CAIXA tomou a decisão de patrocinar o projeto “ESPORTE MOVIMENTO” 

e apresentá-lo em todos os seus espaços culturais.

Para a CAIXA, a vida pede mais que um banco.

Pede conhecimento, esporte, cultura.

Caixa EConômiCa FEdEral

e s p o r t e  m o v i m e n t o
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meu interesse em colecionar selos e moedas 

e pesquisar o que está representado naqueles 

pequenos artefatos surgiu por influência de 

meu avô materno, manoel barbosa gesta , es -

pecial ista no assunto. ele incutiu - me, dessa 

maneira , o gosto pel a leitura e pelo estudo da 

história , da geografia , de id iomas. dele herdei 

notável patrimônio em selos, moedas e l ivros, 

núcleo inicial de meu futuro acervo.

Paralelamente, tendo dirigido entidades esportivas ain-

da adolescente e me envolvido na investigação socio-

lógica do fenômeno correlato, foi natural minha opção 

temática no vasto campo do colecionismo.

Para isso, contribuiu notadamente a aquisição, em 

1980, no Rio de Janeiro, de um dos mais completos conjun-

tos de selos esportivos e história postal existentes à épo-

ca, a nível mundial, que pertencera ao Dr. Plínio Ricciar-

di. Nele havia peças extremamente raras, além de vasto 

material em duplicata que me serviu para permutar por 

moedas, medalhas e tochas nos anos subsequentes. No 

mesmo ano, comprei grande parte dos itens filatélicos 

de Eugênio Rappaport, treinador de atletismo de origem 

húngara, premiado em exposições internacionais.

Com o passar dos anos, criei um espaço físico definitivo 

para guarda desses objetos, denominado “Galeria Olímpi-

ca”, que compreende cerca de 70.000 peças relacionadas às 

atividades esportivas em diferentes períodos históricos.

A razão de ser primordial do acervo é propiciar aos 

interessados na pesquisa de fatos esportivos o acesso a 

documentos, livros, periódicos e itens em geral. Dessa 

forma, para debates e troca de informações, tive o pri-

vilégio de receber, na “Galeria Olímpica”, grande parte 

dos principais peritos internacionais. E pude contribuir 

algumas vezes para dirimir questões controversas.

Portanto, foi com grande entusiasmo que recebi o 

convite para ser o responsável pelas Exposições deno-

minadas “Esporte Movimento”, tendo por escopo apre-

sentar um retrospecto do esporte, dos seus primórdios 

aos dias atuais. Ainda mais e principalmente por con-

tar com o patrocínio da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

parceira em meus tempos de Presidente da CBAt, insti-

tuição sesquicentenária que propiciou a publicação de 

três livros sobre a história do esporte.

O desafio, entretanto, foi árduo, em virtude de dois 

condicionantes básicos: tempo e espaço. Exigiu dez me-

ses de trabalho em período integral, com a contribuição 

de dezenas de experts em diversos campos de ativida-

de. E, evidentemente, os espaços físicos que limitavam o 

número de peças a serem expostas tornou necessária a 

seleção rigorosa.

A escolha final dos cerca de 2.000 artefatos da mos-

tra foi particularmente difícil. Por fim, optei por procu-

rar apresentar uma linha do tempo, com referências 

à Antiguidade Clássica, desde as antigas civilizações 

etrusca, grega e romana, passando pela Idade Média e o 

Renascimento até o início do esporte “moderno” na Grã-

-Bretanha, França, Alemanha, Suíça, Bélgica, Checos-

lováquia, Império Russo, Estados Unidos e Oriente, da 

segunda metade do século XIX até o início do século XX.

Alguns destaques ainda foram dados a Esporte e Guer-

ra, Esporte Feminino e Primórdios do Esporte no Brasil.

No futuro, espero que se possa organizar outras Ex-

posições, que se reportem a períodos de tempo determi-

nados e também a temáticas específicas separadamen-

te, como a filatelia, a numismática e a memorabilia.

Faço votos para que os que visitem essa exposição 

reconheçam a importância dessa manifestação cultu-

ral que a tantos fascina: o esporte.

roberto Gesta de melo
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está preservado e, ressignificado, é motivo de júbilo e 

comemoração.

Coerente com o tema de sua coleção e com sua lon-

ga trajetória como dirigente esportivo, Gesta parece 

celebrar cada nova peça com intensidade semelhante à 

da conquista de uma medalha: a glória de um momento 

que se propaga pelo tempo.

Fascinante é o mínimo que se pode dizer. Aliás, é 

sobre isso a coleção Roberto Gesta. É o fascínio pelo 

fascínio ocasionado por uma das mais incríveis inven-

ções humanas, vivenciada por povos dos mais distintos 

períodos históricos, acompanhada por gente de todas 

as partes desse planeta interconectado, prática capaz 

de emular as mais incríveis virtudes e as facetas mais 

horrendas dos seres humanos. O esporte é humano, de-

masiadamente humano (parafraseando o outro filósofo 

que tanta atenção dedicou à modernidade, o alemão 

Friedrich Nietzsche).

A exposição “Esporte Movimento”, um recorte da 

coleção Roberto Gesta, apresenta uma pequena e rica 

amostragem material do encanto causado pelo esporte. 

Seria tarefa ingrata recuperar o que há de mais intenso 

no fenômeno: as emoções que desencadeia. Poucas ma-

nifestações envolvem de forma tão completa os seres 

humanos: cantar, sofrer, rir, chorar, torcer, retorcer-se, 

contorcer-se – assim os indivíduos se relacionam com a 

prática esportiva. Todos os sentidos são mobilizados. É 

uma experiência estética na sua potência máxima.

Se não é possível recuperar tudo isso na sua pleni-

tude, os artefatos ao menos nos ajudam a lembrar os 

bons momentos, ou outros nem tão bons. Ao seu redor, 

a produzi-los, lembremos que se encontra uma das 

mais pujantes (e por vezes perversas) cadeias econômi-

cas do planeta. As mais intensas emoções e o vil metal: 

de fato, humano, demasiadamente humano.

O passado e o presente, o Brasil e o mundo, o mais 

pomposo (como o fragmento de uma coroa de ouro) e o 

mais simples (como uma medalha de papel), gente dos 

mais diferentes credos, idades, cores de pele, orienta-

ções sexuais, classes sociais, nações: “Esporte Movi-

mento” procura apresentar um panorama das mais 

diferentes dimensões que cercam a prática esportiva.

Seria demais imaginar que o público poderá viven-

ciar na exposição a mesma emoção que experimenta 

nas competições esportivas. Não parece, contudo, 

muita pretensão desejar que possa melhor entender 

as raízes do fascínio, as chaves e desdobramentos do 

processo de popularização, o prazer pelo inusitado que 

acompanha o esporte.

No fundo, o que desejamos é que a exposição seja 

um grande espelho, em que cada um de nós possa se 

ver a partir das ricas imagens de uma de nossas mais 

fascinantes criações: o esporte.

Victor andrade de melo
Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro

Verão de 2014

o colecionador. Walter benjamin, como pou -

cos, desvendou com propriedade esse enigmá -

t ico personagem. o fi lósofo da modernidade, 

“arqueólogo social” dos tempos recentes, 

nos lembra que a luta do colecionador, em 

certo sentido inglória , é contra a dispersão, 

fenômeno potencial izado pel as caracterís -

t icas de uma sociedade que, sustentada nas 

ideias de consumo e espetáculo, tem uma capa -

cidade infinita de produzir artefatos que tra -

duzem sensações mais ou menos fortuitas .

O pensador alemão não tem dúvida: o colecionador 

tira sua energia vital da confusão. Sua tentativa é de 

organizar o mundo, na verdade um novo mundo calei-

doscópico que faz sentido pelo percurso que constrói, 

de maneira mais ou menos explícita, sempre de forma 

provisória (afinal, há a constante possibilidade de uma 

descoberta gerar um novo caminho). O colecionador 

não é só um recolhedor, é um criador, senhor de um 

universo cujas peças foram libertas de seu contexto de 

origem, procedência que passa a ser, no fundo, apenas 

uma justificativa para a “preciosidade” ser integrada ao 

seu espaço mágico.

No entanto, por mais que o colecionador invente 

um novo mundo para seus objetos, o velho mundo de 

origem deles jamais sai. A história em suas peças está 

incorporada, pronta para ser prospectada se o prospec-

tor competência tiver, sem a qual permanecerá o arte-

fato na sua condição de esfinge.

Se assim o é, se o passado é sempre presente na ma-

terialidade do objeto, todos temos uma dívida de grati-

dão com os colecionadores. Ao contrapor a dispersão, 

preservam uma das possibilidades de nos entendermos 

melhor, ao olharmos para o que passou e criarmos nos-

sas próprias interpretações: o mundo por ele criado, 

incorporado de mundos antigos, é matéria-prima de 

outros mundos, novos mundos.

Roberta Gesta de Melo é um autêntico colecionador. 

Podemos dar alguns dados objetivos de sua impressio-

nante coleção. Trata-se de um dos maios acervos de ar-

tefatos esportivos do mundo: são mais de 70.000 peças, 

relativas a um largo período histórico, que vai da Anti-

guidade até os dias de hoje, referentes a muitas diferen-

tes localidades. É notável a raridade de algumas dessas 

“obras-primas”, preciosidades desejadas por outros co-

lecionadores, admiradas mesmo pelos não iniciados.

Mais ainda, ao contrário de outras coleções, que 

normalmente são dedicadas a só uma especialidade, 

Roberto Gesta possui exemplares de praticamente 

tudo o que já se produziu ao redor do esporte: meda-

lhas, selos, fotografias, cartazes, taças, moedas, docu-

mentos, material esportivo, entre outras coisas, mui-

tas outras coisas.

Esses dados objetivos, todavia, não conseguem dar 

conta do mais importante que cerca essa coleção. Cada 

peça, que tem uma história, tem também sobre ela 

uma história de como integra hoje o mundo Gesta. O 

amante declara-se para cada uma de suas obras, trans-

formando cada aquisição numa conquista: o passado 
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q u e  j o g o s  o l í m p i c o s  t ê m  u m a 

t o c h a ,  m u i t o s  d e  n ó s  s a b e m o s . 

m a s  q u e m  d i r i a  q u e  e m  u m a  d a s 

e d i ç õ e s  h o u v e  d u a s ?

Em 1956, pela primeira vez os Jogos foram disputados 

no Hemisfério Sul, em Melbourne, Austrália. As seve-

ras leis locais (relativas à quarentena de animais) im-

possibilitariam, contudo, que os cavalos estivessem 

disponíveis a tempo para as provas de hipismo. A saída 

encontrada foi transferir essa modalidade para Esto-

colmo, capital da Suécia.

Curiosamente, os Jogos Equestres de Estocolmo fo-

ram realizados meses antes dos próprios Jogos Olím-

picos de Melbourne, contando até mesmo com a par-

ticipação de países que sequer enviaram delegações à 

Austrália (conflitos políticos internacionais levaram 

ao boicote, por motivos diversos, de nações como Espa-

nha, Suíça, Egito, China).

A rara tocha que abre a exposição “Esporte Movimen-

to” foi utilizada nos Jogos Equestres de 1956, realizada no 

Estádio Olímpico de Estocolmo. Pela primeira vez, uma 

pira olímpica foi acesa por um atleta a cavalo, o sueco 

Hans Klas Wikne. Outros dois atletas, sem cavalo, tam-

bém acenderam outra pira, a mesma que fora usada nos 

Jogos Olímpicos de 1912: a ginasta Karin Lindberg e o cor-

redor Henry Eriksson.

Abrindo a exposição, a tocha flutua no ar. Em que ar 

flutua? Nos ventos da história, ventos que vêm de longe 

convidando-nos a uma viagem pelo que já nos é familiar 

e que merece ser revisto, pelo que nos parece inusitado e 

que merece ser descoberto.

o s  v e n t o s  
D A  H i s t Ó r i A
T o c h a  d o s  Jo g o s  E qu E sT r E s
E S T O C O L M O ,  S U É C I A ,  1 9 5 6
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A ErA do EsportE
não seria equivocado afirmar que o século XX é a era do esporte. 
Detentor das maiores audiências mundiais, obtidas por ocasião 
de seus eventos mais famosos – os Jogos olímpicos de verão e a 
Copa do mundo de Futebol –, o esporte praticamente se impõe 
a cada canto do planeta, a cada minuto de nosso cotidiano, 
movimentando milhões: de pessoas, de dólares, de coisas 
magníficas, também de problemas.

A dEfinitivA voltA dos grAndEs fEstivAis
o processo de internacionalização do esporte, num cenário de 
crescente globalização, característico da sociedade capitalista, 
acaba sendo estímulo definitivo para a retomada da promoção de 
festivais. se os primeiros eram eminentemente nacionais (como os 
muitos realizados na inglaterra do século XiX, com destaque para 
os Jogos “olympian”, da cidade de much Wenlock, e os Jogos 
“Zappas”, de Atenas), logo passam a ser realizadas as primeiras 
competições entre países. não tarda para que se crie a ideia 
de disputas entre muitas nações. o francês pierre de Coubertin, 
promovendo uma releitura peculiar da Grécia Antiga, em 1896 
organiza a primeira edição dos Jogos olímpicos modernos.

BrAsil
Ainda que manifestações pioneiras 
existissem já na primeira metade do século 
XiX, é a partir dos anos 1850 que o esporte 
começa a definitivamente se organizar em 
terras brasileiras, a princípio nas capitais, 
notadamente na cidade do rio de Janeiro. 
será considerado como sinal de progresso, 
indicador de que a sociedade brasileira se 
“civilizava”. Ainda que muitas dimensões 
internacionais sejam emuladas, promove-se 
à época uma releitura da prática ajustada às 
peculiaridades nacionais.

EstruturAção  
E difusão do EsportE
no decorrer do século XiX, 
pioneiramente na inglaterra, o esporte 
melhor se estrutura, com a fundação 
de agremiações, discussão de regras, 
criação de entidades representativas, 
organização de competições. 
Donos da maior marinha mercante 
do mundo na ocasião, pioneiros na 
revolução industrial e líderes de 
um poderoso império, os ingleses 
foram fundamentais no espraiar pelo 
mundo da prática que internamente já 
ocupava espaço proeminente.

fEstivAis Esportivos
pouco a pouco ressurgem festivais esportivos inspirados 
nos antigos modelos de gregos e romanos. na década 
de 1760, em são petersburgo, a imperatriz Catarina ii, 
a Grande, incentiva a organização de competições de 
quadriga, corridas, lançamento de dardo e de martelo, lutas 
de espada. em meados dos anos 1770, Leopold Friedrich, 
governante do estado Germânico de Dessau, anualmente, 
em homenagem ao aniversário de sua esposa, organiza uma 
corrida de cavalos e corridas a pé para homens e mulheres. 
Danton, um dos líderes da revolução Francesa, sugere que 
sejam realizados, no Campo de marte, jogos nacionais, que 
acontecem de fato em 1796.

A EducAção físicA  
E A ginásticA
A nova organização social, ocasionada 
pelo crescimento das cidades, em 
função das mudanças nos padrões 
econômicos, bem como a valorização 
do exercício da racionalidade, induz 
a ampliação das preocupações com 
a educação, inclusive no que tange 
às questões do corpo. não bastam 
mais as inquietações com a “mente”, 
torna-se urgente cuidar do “físico”. Com 
inspiração na experiência de gregos 
e romanos, mais por uma releitura 
da trajetória dos primeiros, surgem 
as pioneiras propostas modernas de 
“educação physica”, inclusive a partir da 
sistematização de métodos ginásticos.

A voltA do corpo Ao cEntro dA cEnA
o conjunto de mudanças que marca os momentos finais da idade 
média, ligadas às novas necessidades políticas e econômicas, 
molda as bases para a emergência de contestações à centralidade 
religiosa. promovem-se releituras da Antiguidade Clássica. 
paulatinamente o corpo volta ao centro da cena, pari passu com 
o delineamento de uma nova forma de produzir conhecimento: a 
ciência. progressivamente, como no passado, é constituída uma 
nova legitimidade para as práticas atléticas.

A idAdE MédiA
equivocadamente chamada de idade das trevas, durante 
muitos anos se afirmou que na idade média praticamente 
se extinguiram as práticas atléticas. Ledo engano. 
indubitavelmente, a centralidade religiosa interferiu nas 
experiências corporais, mas não as eliminou. estudos recentes 
mostram que muitas manifestações persistiram sendo praticadas, 
ainda que com novos sentidos e significados. mais conhecidas 
eram as modalidades ligadas aos exercícios de guerra, 
dramatizadas nas justas, festivais muito populares.

o iMpério roMAno:  
novos sEntidos
A conquista da Grécia e a expansão do império romano 
mudam o sentido das práticas atléticas. não se trata de 
distorção, mas sim de novas leituras. Além de interferências 
na forma de realização dos festivais esportivos, os romanos 
espalham por seus territórios novas manifestações mais 
afeitas a sua cultura, sempre a partir de uma adaptação às 
peculiaridades locais. A prática gladiatorial e as corridas de 
carruagem se tornam importantes marcas desse momento.

Jogos dA  
AntiguidAdE
em várias cidades-estados 
da Antiga Grécia, acontecem 
competições atléticas 
plenamente articuladas com 
a organização social, política 
e cultural. esses festivais 
comumente prestam homenagens 
a deuses: os Jogos Ístmicos 
são dedicados a poseidon, os 
Jogos píticos a Apolo, os Jogos 
olímpicos a Zeus, entre outros. 
os vencedores dessas contendas 
tornam-se reconhecidos e 
marcam seu nome na história.

priMórdios ocidEntAis  
dE uMA práticA AtléticA
na etrúria, região central da península 
itálica, mas principalmente na Grécia, 
delinearam-se práticas corporais que, 
com diferentes ênfases, articulavam 
preparação física, educação (formação 
integral do ser humano) e diversão. 
percebe-se a releitura e regulamentação 
de antigas manifestações.

priMórdios 
oriEntAis dE uMA 
práticA AtléticA
Ainda que as práticas 
corporais sigam 
majoritariamente 
relacionadas a necessidades 
de sobrevivência, inclusive 
à guerra, há indícios de 
que na antiga China, 
egito e pérsia, entre outras 
regiões, já existiam práticas 
atléticas vivenciadas como 
forma de diversão, ainda 
que emulando os desafios 
cotidianos.

priMórdios dE uMA 
culturA dE MoviMEnto
pinturas rupestres informam-
nos sobre os gestos motores 
necessários à sobrevivência: 
caçar, pescar, nadar, correr, lutar. 
posteriormente, algumas dessas 
habilidades serão inspirações na 
conformação de práticas atléticas, 
inclusive da ginástica e do esporte.

EnfiM, o EsportE!
Delineia-se o esporte, uma 
invenção britânica que se 
espalhará pelo planeta. trata-
se de um novo formato para 
antigas práticas atléticas: possui 
um corpo técnico especializado 
(atletas, técnicos, dirigentes, 
entre tantos outros), entidades 
representativas (clubes, 
federações etc.), um calendário 
relativamente autônomo, um 
mercado ao seu redor.
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o  e s p o r t e  c o n q u i s t a  a  h u m a n i d a d e

História

Vaso de ática, de Lekythos,  
Atenas, Grécia, século V a.C
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e  a n t es d o mov imen to n a da er a .  os h um a n os s e  mo -

v imen ta m s empr e ,  mesmo q ua n d o pa r e c em pa r a d os . 

o estát i co pa r a n ós n ão e x ist e ,  embo r a e x ista m mu i -

tos d i fer en t es pa d rõ es e  i n t en c i o n a l i da d es n os n os -

sos g estos moto r es .

A princípio era a necessidade de sobrevivência. Mover-se significa-

va conseguir comida, fugir de animais ferozes, enfrentar inimigos, 

escapar das intempéries. Logo implementos foram inventados para 

tornar a vida diária um pouco menos árdua. Armas e ferramentas 

nada mais são do que uma extensão do corpo, uma forma de poten-

cializar sua eficiência.

Já se divertiam aqueles homens e mulheres? Difícil saber com 

precisão, como sabemos melhor sobre aqueles que na Antiguidade 

viveram. Tornou-se mais fácil o entendimento do passado a partir 

do momento em que foi criado o registro escrito. No Oriente e no 

Ocidente há claros indícios de que, entre as atividades cotidianas, 

algumas práticas atléticas já ocupavam lugar de importância.

Eram mais do que diversão, sem que o deixassem de ser. Arti-

culados com ideias sobre o mundo, com especificidades, os festivais 

atléticos foram muito valorizados por gregos e romanos, deixando 

para as gerações vindouras exemplos a serem seguidos. Muitas lei-

turas sobre esses eventos seriam feitas, algumas pouco precisas. De 

toda forma, alguns de seus símbolos vão se perpetuar pelos tempos.

A despeito da sua importância, se formos rigorosos conceitual-

mente, essas práticas ainda não podem ser chamadas de esportivas 

(o que não diminui em nada seu valor). A palavra sport, aliás, pare-

ce ter sido pela primeira vez registrada na Inglaterra do século XV, 

ambos dramatizando as principais tensões e conflitos do novo cená-

rio; consolidam-se mercados diferenciados e multifacetados ao redor 

das mais diversas manifestações, inclusive do nascente sport.

Há uma nova racionalização das práticas atléticas. O esporte, fruto 

desse processo, progressivamente incorporou todas as novas dimen-

sões que marcam a vida em sociedade. Será, a princípio, valorizado 

pela poderosa burguesia, encarado como um elemento de status e dis-

tinção. Marca um estilo de vida que extrapola a prática em si: ser espor-

tivo é ser moderno, uma influência sentida nas mais diversas instân-

cias, como nas novas formas de vestir e no design de produtos que vão 

surgir para atender às ambições de luxo e conforto dos mais abastados.

Todavia, os esportes também se popularizaram, apreendidos pe-

los operários no seu processo de formação de uma cultura própria. 

Esse processo será potencializado pelo fato de que a sociedade que 

se constrói é marcada pelas ideias de consumo (é necessário, afinal, 

vender o excesso de produção possibilitado pelo uso de máquinas) e 

espetáculo (em si uma forma de estimular o consumo e difundir os 

novos ditames sociais). No novo teatro público, a prática esportiva 

será protagonista.

O estabelecimento de regras cada vez mais universais facilitou 

sua difusão por um mundo que crescentemente estava se incorpo-

rando à nova dinâmica de produção, ainda que de forma desigual: 

alguns países dominaram a tecnologia que lhes permitia produzir 

as novas “maravilhas modernas”, enquanto outros majoritaria-

mente seriam os celeiros de matéria-prima e consumidores dos 

manufaturados que vinham das regiões centrais. De toda forma, a 

ideia de “civilização”, ainda que profundamente relida a partir das 

peculiaridades e condições locais, foi uma nova ambição que, de 

originária do francês antigo disport. A princípio, era praticamente 

um sinônimo de diversão, um termo usado para designar as mais 

diferentes atividades: brincadeiras, o teatro, a atuação musical e até 

mesmo, quem diria, a prática sexual. Somente no século XVI come-

çaria a designar jogos com algum grau de atividade física.

Uma definição mais precisa somente será observável na transi-

ção dos séculos XVII e XVIII, em vias de conformar o que hoje cha-

mamos de esporte. Na Inglaterra, que encerrara sua experiência ab-

solutista, o termo “esportivo” designou algumas práticas da gentry 

no meio rural realizadas (corridas de cavalo, caça, pesca), bem como 

antigos jogos medievais reconfigurados. Ao mesmo tempo, algumas 

manifestações populares começam a adotar novos sentidos e signi-

ficados, inclusive novos padrões de organização. Esse é o caso, entre 

outros, do boxe e do remo.

Isso se deu num cenário em que as novas formas de organização 

da sociedade, especialmente os “clubs” (que não eram só esportivos), 

estimulavam o exercício da racionalidade, articulando-se com e im-

pulsionando o desenvolvimento científico na Inglaterra naquele sé-

culo XVIII. Não surpreende que ela tenha sido a terra por excelência 

da Revolução Industrial: a transição da manufatura para a fábrica, da 

fábrica para a indústria.

Trata-se de uma das mais importantes mudanças da humanida-

de. Eis alguns de seus principais desdobramentos: crescem as cidades, 

ao redor das quais se desenvolve uma cultura tipicamente urbana, ca-

racterizada por uma maior mistura de referências; estrutura-se uma 

nova divisão dos tempos sociais, com o relógio ocupando espaço cada 

vez mais proeminente; potencializa-se o protagonismo de um antigo 

estrato social, a burguesia, além de surgir um novo, a classe operária, 

maneira por vezes mesmo pouco refletida, se espalhou pelo plane-

ta. O esporte tomou parte ativa e importante nesse processo.

Essa internacionalização do fenômeno esportivo foi potencia-

lizada pela vulgarização da ideia de estado-nação. Num cenário 

mundial cada vez mais complexo, marcado por guerras e conquis-

tas (inclusive dois conflitos de proporções mundiais, em 1914-1918 e 

1939-1945), o esporte emularia tanto o desejo de fraternidade (sem-

pre mais anunciado do que concreto) quanto os enfrentamentos en-

tre países, ou entre blocos, como ocorrerá após a 2ª Grande Guerra, 

que dramatizou as tensões da Guerra Fria.

Por trás de tudo isso, deve-se ter em conta que o novo conceito de es-

porte que se definiu traduziu em grande medida algumas dimensões do 

novo modelo de sociedade: o valor do conhecimento científico; as ambi-

guidades que pendem sobre o corpo – de um lado, liberto das injunções 

religiosas, de outro, submetido aos rigores da saúde e da higiene; a exal-

tação das noções de precisão, velocidade, performance, registradas nos 

recordes, motivação áurea do desempenho esportivo, marca dos novos 

heróis que vão surgir nas instalações esportivas; a coincidência entre os 

valores do trabalho e os valores do lazer, conformada pela atuação de 

uma cada vez mais potente indústria do entretenimento.

Grande parte do que ocorreu nos intensos séculos XIX e XX pas-

sou pelo esporte. Talvez possamos mesmo falar em um processo de 

“esportivização” da sociedade: a prática se tornou cada vez mais um 

formato que inspirou e influenciou as mais diferentes manifesta-

ções, da mesma maneira que foi uma caixa de ressonância dos mais 

distintos temas do seu tempo.

Valerá a pena um passeio por essa rica história.H
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P R I M Ó R D I O S  D E  U M A  
C U LT U R A  D E  M O V I M E N T O

As pinturas rupestres, isto é, imagens gravadas com técnicas diver-

sas em pedras, normalmente datadas de períodos anteriores à in-

venção da escrita, são uma das principais formas de prospectar os 

costumes dos povos daquele tempo. Estima-se, de forma não conclu-

siva, que entre alguns desses grupos havia mesmo preocupações de 

natureza estética, para além da intencionalidade utilitária de deixar 

alguma informação registrada.

Inegavelmente, trata-se de um material imprescindível para 

que possamos melhor compreender esse período mais remoto da 

humanidade, ainda que pairem sempre muitas polêmicas sobre es-

sas imagens. Quando, de fato, teriam sido produzidas? Por que te-

riam sido registradas? O que os símbolos significam?

Não é possível, assim, afirmar com segurança que algumas des-

sas imagens refiram-se a práticas atléticas, ainda que lembrem os 

gestos motores de lutas, natação ou corridas. É mesmo mais prová-

vel que se trate de representações de gestos cotidianos, ligados às 

necessidades diárias, à sobrevivência.

De toda forma, sem dúvida essas atividades humanas primor-

diais futuramente inspirariam o delineamento de diversas práticas 

atléticas, entre as quais o esporte.

“Em princípio, todo gesto esportivo é um 

desperdício de energia: se atiro uma pedra pelo 

simples prazer de atirar – não para um fim 

utilitário qualquer que seja –, desperdicei calorias 

acumuladas através da ingestão de alimentos, 

realizada através de um trabalho.

Ora, esse desperdício – fique claro – é 

profundamente saudável. É o desperdício próprio 

do jogo. E o homem, como todo animal, tem 

necessidade física e psíquica de jogar. Há então  

um desperdício lúdico ao qual não podemos 

renunciar: exercê-lo significa ser livre e livrar-se  

da tirania do trabalho indispensável.”

U M B E r t o  E C o

Pintura rupestre encontrada em  
caverna da Suécia: era do bronze

Jogo chamado Cuju, na antiga China: os jogadores deviam  
manter a bola no alto – séculos antes do surgimento do futebol

P R I M Ó R D I O S  O R I E N T A I S  
D E  U M A  P R Á T I C A  A T L É T I C A

Na China Antiga, muitas representações de práticas corporais per-

maneceram sendo de atividades cotidianas ou relacionadas à guer-

ra, notadamente de um costume muito difundido: o arco e flecha. 

Entretanto, existem registros de que algumas práticas atléticas 

eram apreciadas, inclusive uma forma de jogo com bolas que por 

muitos é considerado um antecedente do futebol (uma interpreta-

ção certamente equivocada), o Cuju, fartamente retratado nas pin-

turas chinesas. Havia também modalidades semelhantes ao polo (Ji 

ju), ao golfe (Chui wan), à patinação (Bing xi), entre outras.

Entre os egípcios, há também indícios de que foram usuais algu-

mas práticas atléticas, também utilizadas como forma de educação 

dos jovens. Existiram modalidades que guardavam algumas seme-

lhanças com o hóquei, boxe, natação, levantamento de peso, remo e 

algumas provas do atletismo, além de alguns jogos com bola.

De alguns faraós era mesmo exigida uma demonstração públi-

ca de capacidade física. Muitos foram representados em corridas 

rituais ou praticando as modalidades egípcias. Alguns se notabiliza-

ram pela excelente performance atlética, como Amenhotep II (sécu-

lo XV a.C.), bastante exaltado por suas habilidades.

Ainda entre os orientais, merecem referência as práticas atléticas 

dos persas, povo que ocupou o território do atual Irã, detentores de 

um império que chegou a se alastrar até a Grécia e a Índia. Em li-

nhas gerais, eram uma forma de diversão que simulava atividades da 

guerra, servindo como forma de preparação para os combates e glori-

ficação dos guerreiros em tempos de paz. Disputas de arco e flecha e 

lutas destacavam-se entre suas preferências.

E S P o r t E  E  G U E r r A

A paz desejamos todos nós, mas lamentavelmente a história da hu-

manidade é marcada por muitos conflitos bélicos. O esporte e seus 

antecedentes de diversas formas se articularam com esses eventos. H
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Algumas das primeiras modalidades esportivas 

de certa forma são desdobramentos de práticas que 

estavam relacionadas a necessidades de preparação 

do combatente, que precisava saber manejar o arco 

e flecha e a lança, conduzir cavalos, ter força física 

para percorrer largos territórios ou vencer longos 

rios, enfrentar corporalmente seus inimigos de for-

ma a superá-los.

Em si, a dinâmica da prática esportiva em mui-

tas ocasiões carregava similaridades com enfrenta-

mentos bélicos. Mais ainda, por vezes os substituiu. 

Frente a um combate iminente, em diversas oca-

siões emularam-se os mais diferentes conflitos nos 

campos, quadras e piscinas.

Desde o século XIX, notadamente a partir da rees-

truturação de festivais esportivos, vislumbrou-se que 

o esporte poderia contribuir para a paz mundial. Se 

nem sempre esse intuito foi alcançado, e se muitas 

vezes se transferiram para as instalações esportivas 

os conflitos sociais, não se pode negar a importância 

do fenômeno na propagação de um novo olhar sobre 

a ordem mundial que precisava ser acomodada. Isto 

é, sem negar que o campo tem e reflete muitos pro-

blemas humanos e sociais, não se pode desprezar suas contribuições 

para a criação de valores de fraternidade internacional.

De toda forma, durante muitos anos, e até os dias de hoje, uma 

parte das múltiplas dimensões do fenômeno é marcada por símbo-

los marciais, seja no que tange aos procedimentos com atletas, que 

constantemente se submetem a uma disciplina necessária para a 

obtenção de bons resultados, seja nas suas dinâmicas rituais, mar-

cadas por hinos, hasteamento de símbolos nacionais, desfiles.

o U t r o S  P o V o S  E  S U A S  P r Á t I C A S  C o r P o r A I S

Nas últimas décadas, arqueólogos descobriram que povos antigos 

da América Central, uma sociedade bastante complexa, também 

possuíam suas práticas atléticas, que ocupavam espaço importan-

agradava a muitos, especialmente certas atividades violentas, entre 

as quais uma modalidade que lembra muito a prática gladiatorial. 

Entre eles, já era comum a realização de festivais culturais, inte-

grando a programação as competições. Estima-se que sua influên-

cia seja notável no caso das manifestações físicas dos romanos.

Também na ilha de Creta, no Mar Mediterrâneo, havia uma prá-

tica violenta muito apreciada, relacionada ao mito do Minotauro. Ele 

justificava a realização de numerosas competições com touros, hábi-

to que persistiu em distintas regiões da Grécia e do sul da Península 

Itálica. Há que se lembrar que até os dias de hoje as touradas são reali-

zadas em Portugal e Espanha, dois países do sul da Europa.

Outras atividades físicas também eram comuns entre a população 

de Creta, como a luta, o boxe e a acrobacia.

E S P o r t E S  V I o L E N t o S

Em grande medida, o esporte moderno foi 

o resultado de um processo de conten-

ção de impulsos mais violentos, 

por meio de criação de regras 

crescentemente universais, a 

serem observadas por estra-

tégias cada vez mais comple-

xas (equipes de arbitragem, 

uso de equipamentos preci-

sos, instituição de tribunais).

Durante muitos anos essa 

não foi uma preocupação que 

marcou notavelmente as prá-

ticas atléticas. Nos festivais e 

competições, eram usuais com-

te em sua dinâmica social. Há evidências de 

que essas atividades existiam em uma larga 

região que ia do que hoje é o sudoeste dos Es-

tados Unidos até a atual Nicarágua, passando 

inclusive por ilhas do Caribe. Hernán Cortés, 

em 1521, chegara a levar alguns jogadores 

para se apresentarem na Espanha, quando da 

conquista do território dos astecas.

Na verdade, em muitos locais os nativos 

possuíam práticas próprias, algumas que se 

mantiveram até os dias de hoje (ainda que por 

vezes alterada em função do contato com os 

colonizadores). Por exemplo, os índios brasi-

leiros de algumas etnias, especialmente os 

parecis (da região do Mato Grosso), praticam o 

Jikunahaty, em que usam a cabeça para jogar 

uma bola de látex para o campo do adversário.

Há, inclusive, costumes nativos que se 

tornaram esportes modernos, como o la-

crosse, originário da costa leste dos Estados 

Unidos e do Canadá. De toda forma, a prática 

esportiva se impôs em todos os cantos, tam-

bém interferindo nos costumes tradicionais.

Em muitos países, como no Brasil, existem mesmo Jogos Indíge-

nas, em que se mesclam antigos costumes, novas práticas ligadas a 

suas atividades de sobrevivência, esportes do colonizador.

P R I M Ó R D I O S  O C I D E N T A I S 
D E  U M A  P R Á T I C A  A T L É T I C A

A Etrúria era composta por cidades-estados que ocupavam uma 

vasta região da Península Itálica. Sua cultura foi uma importante 

ligação entre as civilizações grega e romana.

A prática atlética dos etruscos tinha uma peculiaridade: era 

menos uma forma de preparação física e mais uma diversão que 

portamentos que nos dias de hoje consideraríamos mais rudes, que 

não devem ser entendidos como barbárie ou falta de regulamenta-

ção. O que havia era maior tolerância cultural com determinados 

procedimentos, o que se tornou progressivamente restrito a partir 

do século XV, pari passu com os diferentes desdobramentos do pro-

cesso civilizatório.

O boxe e algumas lutas são exemplos desse processo. Se an-

tes os lutadores se enfrentavam por vezes até a morte, a partir do 

século XVIII foi entabulada uma série de iniciativas para proteger 

os atletas e o público, ainda que para muitos essas práticas sigam 

parecendo excessivamente violentas. Isto é, mesmo com mudan-

ças, em algumas modalidades persiste uma dinâmica que choca 

olhares mais sensíveis, não só aquelas em que há enfrentamento 

corporal direto como também certos esportes coletivos, como o 

hóquei sobre o gelo e o futebol americano.

Outro motivo de polêmica são as práticas com animais, que 

chegaram a ser consideradas esportes em alguns países. No âm-

bito do mesmo processo civilizatório, brigas entre animais 

(galos, cachorros, ursos) e enfrentamento entre seres hu-

manos e animais (como touradas) se tornaram largamen-

te condenados e foram proibidos em muitos países, ainda 

que sigam sendo promovidos em certas localidades em 

função da força da tradição, de forma legal ou ilegal em 

muitas cidades.

J O G O S  D A  A N T I G U I D A D E  G R E G A

Nas cidades-estados da Grécia Antiga, a educação era volta-

da para a formação integral do corpo e da mente. A prática de 

exercícios físicos e a participação em competições eram com-

ponentes essenciais na instrução da juventude.

As cidades eram independentes e autônomas, frequentemente 

guerreando entre si ou contra inimigos comuns. Festivais reali-

zados periodicamente representavam um elo importante entre 

aqueles povos, marcando o que havia de comum entre os gregos. H
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Medalha do Festival  
de Tiro da Suíça 

O tiro ao alvo foi uma das 
modalidades pioneiras, 

relacionada a atividades 
utilitárias, como a defesa e a caça

Ânfora com figura em preto, 
representação de luta, da 
civilização etrusca, datada  
do final do século VI a.C.H
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Além disso, os jogos pan-helênicos eram rituais em homenagem aos 

deuses, muitas vezes organizados próximo aos templos sagrados, 

que recebiam sacrifícios no período das contendas.

Entre tantos festivais, os mais destacados foram os Jogos Olím-

picos, realizados em Olímpia, em homenagem a Zeus (há resul-

tados conhecidos desde 776 a.C.); os Jogos Ístmicos, em honra a 

Poseidon, promovidos em Corinto (desde 586 a.C.); os Jogos Píticos, 

que reverenciavam Apolo, organizados em Delfos (com primeiro 

registro datado de 582 a.C.); e os Jogos Nemeus, realizados em Ne-

meia, na Argólida, que também glorificavam Zeus (com começo a 

partir de 573 a.C.).

Os atletas disputavam a glória da vitória, buscando registrar 

seus feitos para a eternidade. Investigações recentes, contudo, de-

monstraram que, em certos períodos, houve premiações pecuniá-

rias e privilégios diversos concedidos aos vencedores.

o S  J o G o S  o L Í M P I C o S

Os Jogos Olímpicos foram possivelmente os mais importantes dos 

festivais organizados na Grécia Antiga. Existem, inclusive, mitos que 

intentam explicar sua criação, relacionados aos diversos deuses que 

eram cultuados pelos homens daquele tempo. Em diferentes narra-

tivas, Cronos, Zeus, Pélope e Hércules foram apresentados como os 

responsáveis pela instituição do evento.

Há indícios de que, em 884 a.C., os reis Ífito, da Élida, Licurgo, de 

Esparta, e Cleóstenes, de Pisa, estabeleceram uma trégua, garantin-

do a Olímpia a possibilidade de organizar as competições e aos parti-

cipantes o trânsito em segurança. Ainda que existam outros indícios 

de realização em períodos anteriores, o primeiro registro dos Jogos 

Olímpicos é de 776 a.C. A partir de então, muitas são as informações 

sobre as provas e fatos que cercaram esse grande festival.

As modalidades variaram no decorrer do tempo. Além das cor-

ridas, por exemplo, em 708 a.C. foram incluídos no programa a luta 

e o pentatlo (salto horizontal, lançamento do disco, lançamento do 

dardo, corrida do estádio e luta). Em 688 a.C. surge o pugilismo. Em 

680 a.C., disputam-se as corridas de quadriga, espécie de biga puxa-

da por quatro cavalos.

O nome de muitos atletas foi registrado no decorrer dos tem-

pos, quase todos do sexo masculino. Na verdade, poucas mulheres 

podiam até mesmo assistir às provas. Sugere-se que somente era 

aceita a presença da sacerdotisa de Deméter, com assento no altar 

erigido em homenagem à deusa. As mulheres que descumprissem a 

proibição eram rigidamente punidas.

Houve, contudo, em certas edições, uma curiosa ocorrência. 

Como nas provas com cavalos os condutores não eram declarados 

vencedores, mas sim os proprietários dos animais, sagraram-se al-

gumas campeãs olímpicas, como Kyniska, irmã do rei Agesilaus de 

Esparta, vencedora da corrida de quadriga em 396 e 392 a.C.

Os Jogos Olímpicos alcançaram seu auge no século V a.C., refle-

tindo o esplendor da cultura grega. Em Olímpia, durante os eventos, 

teriam estado algumas das maiores personalidades da Grécia Antiga, 

como Platão, Heródoto, Diógenes, Píndaro, Górgias, Temístocles, Pitá-

goras e Anaxágoras. Havia, aliás, muitas exigências e regras que cer-

cavam a possibilidade de participação e a fiscalização dos resultados.

A popularidade dos Jogos também ocasionou mudanças na di-

nâmica do evento. Os atletas começaram a usufruir de várias van-

tagens materiais, como bens, dinheiro ou isenção de impostos pelas 

cidades que representavam. Modalidades violentas, como as lutas 

do pancrácio, passaram a ser mais apreciadas do que as provas an-

tes consideradas nobres, como as corridas. Há indícios de que até 

mesmo subornos houve para favorecer resultados.

Conforme Olímpia foi se tornando alvo de várias disputas bélicas, 

sendo ocupada por diversos povos, paulatinamente entraram em de-

cadência os Jogos Olímpicos.

E S P o r t E  E  P o L Í t I C A

Sempre foi notável a relação entre o esporte e a política. Se na An-

tiguidade grega a trégua sagrada, uma decisão de governantes, 

garantia a participação dos atletas nos Jogos Pan-Helênicos, isso 

não mais ocorreria na história. Na verdade, não devemos exagerar: 

a trégua olímpica ocorria numa pequena região, entre povos que 

possuíam algum grau de identidade e relação. Seria inimaginável 

repetir a experiência em um mundo tão amplo, diverso, complexo. H
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Cerâmica grega com 
ilustração de um instrutor e 
seus atletas, do ano 480 a.C.
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Ainda que Pierre de Coubertin, inspirado na experiência grega, 

perspectivasse que os acontecimentos políticos não deveriam inter-

ferir na realização dos Jogos Olímpicos, mais ainda que o evento fosse 

um contributo para a paz e a fraternidade mundial, realmente isso 

não se observou como idealizado. Não só nesse importante festival, 

como também em muitas realizações do campo esportivo, a política 

se fez presente, aproveitando-se inclusive do fato de que progressiva-

mente o esporte se tornou um palco de grande repercussão.

Isso não deve ser considerado apenas por seus aspectos “ne-

gativos”. É fato que governos se aproximaram do esporte para 

propagandear seus intuitos, algumas vezes de forma bastante 

controvertida, como no caso dos regimes de cunho autoritário ou 

totalitário. É verdade que conflitos internacionais, manifestos na 

forma de terrorismo, interferiram na realização de eventos. Da 

mesma maneira, é inegável que tensões entre blocos políticos se 

fizeram presentes em diversas competições.

De outro lado, o campo esportivo assumiu posição de vanguar-

da na luta contra determinados regimes, como no caso do combate 

ao apartheid da África do Sul. O esporte também foi um importan-

te elemento na construção identitária de jovens nações que emer-

giram no processo de descolonização no período após a 2ª Grande 

Guerra. Além disso, reivindicações de grupos específicos fizeram-

se presentes nos cenários esportivos, de forma explícita e patroci-

nada ou de maneira paralela e espontânea.

A busca de maior protagonismo para as mulheres, a crítica ao 

racismo, a contestação a agressões aos direitos humanos, as preo-

cupações ecológicas são alguns dos temas que se manifestaram ao 

redor das inúmeras realizações esportivas em diferentes momen-

tos da história.

O  I M P É R I O  R O M A N O :  N O V O S  S E N T I D O S

Conforme o Império Romano se expandiu, por toda sua extensão terri-

torial foram sendo implantados novos costumes no que tange às ativi-

dades físicas, destacando-se a prática gladiatorial e as lutas. Houve, em 

previstos para ocorrer a cada quatro anos. Era um festival que, além 

de competições atléticas e equestres, contava na programação com 

eventos artísticos, notadamente musicais. Estima-se que tenham 

sido realizados até 275 d.C.

Essa mesma vitória foi celebrada com jogos realizados em Roma, 

entre os anos de 28 a.C. e 14 d. C. Nessa cidade, aliás, alguns impera-

dores promoveram eventos semelhantes, como Nero e notadamente 

Domiciano, que recriou os Jogos Capitolinos, disputados a cada qua-

tro anos, realizados de 86 d.C. até o século IV. Esse evento fora origi-

nalmente instituído por Camilo, em 387 a.C., dedicado a Júpiter.

 

E S P o r t E S  E  E N t r E t E N I M E N t o

Uma certa apreensão contemporânea das práticas atléticas romanas 

as interpreta como “distorção” do que era vivenciado e fora sistema-

tizado pelos gregos. Supostamente, tratava-se de um esvaziamento 

dos aspectos educacionais e da valorização de uma mobilização ins-

diferentes graus e sentidos, diálogos com as culturas locais, ainda que 

obviamente preponderassem os pontos de vista dos mais poderosos.

Os antigos jogos gregos também passaram por esse processo, 

transformando-se profundamente. Alguns de seus princípios, como 

a busca da maior isenção possível no julgamento dos resultados e na 

escolha dos vencedores, chegaram até mesmo a ser abandonados 

em função de questões contextuais do império. Por exemplo, Nero, 

ao participar de uma edição dos Jogos Olímpicos em 67 d.C., se fez 

declarar campeão em várias competições.

Os Jogos Olímpicos, aliás, foram extintos no ano 393 d.C., por 

decisão de Teodósio I, o mesmo que proclamou o cristianismo como 

culto oficial do Império Romano. A nova religião estabeleceu várias 

restrições aos antigos festivais, levando à abolição de muitos deles.

Alguns festivais, todavia, ainda continuaram a ser organizados, 

com significativas diferenças na dinâmica. As práticas eram mais 

voltadas ao entretenimento em si, menos relacionadas a sistemas 

educacionais. Eram muito apreciadas modalidades violentas.

o S  F E S t I VA I S  D A  A N t I G U I D A D E  r o M A N A

Conforme a Hélade, a antiga Grécia, foi conquistada pelos romanos, 

processo que teve início no século II a.C., os jogos gregos, inclusive 

e notadamente os Olímpicos, foram sendo modificados, no bojo da 

mescla de referências culturais que se potencializou com a expansão 

de Roma. Representantes dos conquistadores passaram a interferir e 

tomar parte nas competições, por vezes até mesmo alterando profun-

damente alguns dos princípios majoritários que norteavam a realiza-

ção dos eventos.

Com a adoção do cristianismo como religião oficial do Império 

Romano, grande parte desses eventos foi extinta. De toda forma, há 

que se considerar que muitos governantes romanos também pro-

moveram jogos semelhantes, por vezes até mesmo utilizando a de-

nominação de Olímpicos.

Os Jogos Actium, por exemplo, foram instituídos por Octavius 

(depois Augusto César) para comemorar a vitória romana sobre os 

guerreiros de Marco Antônio e Cleópatra, em 31 a.C., na batalha de 

Actium, na Grécia. Dedicados a Apolo, eram realizados em Nicópolis, 

tantânea por meio de uma violência brutal. A prática gladiatorial e 

as arenas que se espalharam pelo extenso território do império (cujo 

exemplo mais conhecido é o Coliseu de Roma) seriam a máxima ex-

pressão desses aspectos, relacionados de forma equivocada e superfi-

cial a um povo que, supostamente, só desejava a guerra.

Investigadores da história de Roma já fartamente recolocaram 

e questionaram essas compreensões, apontando que não somente 

se trata de desconhecimento da rica trajetória dos romanos, como 

também de uma leitura que, notadamente a partir da transição 

dos séculos XVIII e XIX, lançou olhares detratores sobre Roma e 

muitas elegias sobre a Grécia. O presente enviesa o olhar sobre o 

passado a fim de justificar algumas de suas intencionalidades.

De toda forma, há uma dimensão nas práticas atléticas ro-

manas que merece ser reconhecida: a enorme competência em 

espetacularizar os eventos, mobilizando grande número de inte-

ressados, de diferentes estratos sociais. Não se trata de reiterar 

a equivocada ideia detratora de “pão e circo”, como se o público 

fosse passivo e apático, mas de reconhecer que a possibilidade de 

se constituir um espetáculo é uma marca fundamental do fenô-

meno esportivo, sem a qual possivelmente ele não existiria – ou 

no mínimo seria algo muito distinto.

No cenário contemporâneo, esses debates se tornam efervescen-

tes ao redor da presença dos esportes nos meios de comunicação, ins-

tâncias sociais cada vez mais poderosas, notadamente em função do 

avanço tecnológico. A prática esportiva é sem dúvida ponta de lança 

da indústria do entretenimento, capitaneada pela imprensa.

Para alguns, os meios de comunicação “distorcem” os espor-

tes. Para outros, os esportes sem eles não existiriam. Vale a pena 

pensar num caminho de mão dupla em que nenhuma das partes 

reina soberana (ainda que haja desníveis de poder em função da 

proeminência da imprensa): para o bem e para o mal, o esporte se 

popularizou e mesmo se conformou em grande medida a partir da 

ação dos meios de comunicação. Isso, contudo, não se fez de forma 

linear, tendo também que considerar os desejos do grande públi-

co. Aliás, a imprensa se aproximou tanto dos eventos esportivos 

por ter percebido seu alto grau de popularidade. H
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I D A D E  M É D I A

Dois grandes motivos ajudam a compreender o fim dos grandes fes-

tivais no período medieval: a centralidade do cristianismo, com suas 

rígidas noções religiosas, que desautorizavam tanto maiores exibições 

corporais como qualquer atividade que lembrasse cultos pagãos; e o 

esfacelamento das unidades políticas, com o fim do Império Romano.

As práticas atléticas não encontravam mais legitimidade em 

alguns dos âmbitos que antes a justificavam. Como forma de edu-

cação, não eram valorizadas em um cenário em que se exaltavam 

mais as preocupações com a alma do que com o corpo e com o es-

pírito. Como forma de entretenimento, eram desautorizadas por 

serem opostas do que se espera de uma postura religiosa de conten-

ção. Do ponto de vista da preparação para a guerra, ainda eram im-

portantes, mas tinham que se submeter às dimensões anteriores.

De toda forma, mesmo que em patamares distintos, permane-

ceram algumas práticas atléticas, notadamente em função do últi-

mo aspecto. Conforme foram se ampliando os conflitos armados, 

muitos deles inclusive por motivações religiosas, tornaram-se mais 

difundidas, inclusive em pequenos festivais locais, atividades como 

o arco e flecha, a luta, o boxe.

Além disso, atividades típicas da cavalaria, incorporadas a um 

sistema de treinamento de jovens nobres, tornaram-se comuns, sem-

pre articuladas com princípios religiosos. Aprendia-se a lutar no dorso 

de cavalos, praticava-se a equitação, o arco e flecha, a esgrima, a luta, 

a caça, o xadrez. Eram disputadas justas, nas quais cavaleiros se en-

frentavam com pesadas armas. A apologia da força bruta, inerente às 

práticas atléticas anteriores, foi substituída pelos princípios da cortesia 

(ainda que a violência permanecesse uma marca das atividades).

Dentro dos limites possíveis, alguns jogos continuaram a ser 

praticados, por vezes dentro de festivais religiosos que eram, na 

verdade, reconfiguração de festas outrora pagãs. Vale considerar 

que algumas dessas modalidades tinham semelhanças com futu-

ros esportes. Conhecem-se práticas com raquetes (que alguns con-

sideram antecedentes do tênis e do badminton) e com tacos (que 

lembram o golfe), bem como atividades com bolas.

E S P o r t E  E  r E L I G I Ã o

Em vários momentos da história, os caminhos de esporte e religião 

se cruzaram, de forma múltipla e multifacetada. Na Antiguidade 

Clássica, os festivais atléticos eram dedicados a deuses, enquanto 

os que se sagravam vencedores eram comparados a seres divinos. 

Da mesma forma, a interrupção desses eventos se deveu em gran-

de parte à ascensão de uma nova religião: o cristianismo.

A redução da força das injunções cristãs foi uma das razões 

que permitiram a emergência das práticas corporais institucio-

nalizadas, inclusive a sistematização do esporte moderno. No de-

correr do tempo, as religiões acabaram se rendendo à força dessas 

manifestações, substituindo uma posição de crítica e/ou repulsa 

por uma de apropriação.

Na Inglaterra da primeira metade do século XIX, um dos 

agentes motivadores da conformação do esporte, bem como do 

estabelecimento de sua relação com as ideias de disciplina e saú-

de, foi exatamente o “cristianismo muscular”, a busca de aperfei-

çoamento físico e moral por meio das atividades de exercício. Um 

dos principais líderes dessa proposta foi Thomas Arnold, diretor 

da Rugby School, onde, no bojo das reformas que promoveu no 

sistema educacional, introduziu as práticas esportivas como im-

portantes agentes pedagógicos.

Deve-se destacar como exemplo dessa linha de atuação a ACM 

(Associação Cristã de Moços), instituição de grande importância 

para o desenvolvimento do esporte e das práticas corporais como 

um todo. Fundada em Londres, em 1844, logo filiais foram instala-

das em vários outros países, inclusive no Brasil, aonde chegou na 

última década do século XIX.

Vale ter em conta que outras religiões tiveram, com intencio-

nalidades distintas, movimentos similares, como é o caso do “ju-

daísmo muscular”, termo cunhado em 1898 pelo líder Max Nordau, 

em um Congresso Mundial Sionista.

A  V O LT A  D O  C O R P O

A expansão das relações comerciais e a necessidade de buscar novas 

rotas em função dos conflitos com povos não europeus acabaram 

por fragilizar alguns dos pressupostos do cristianismo. Paulatina-

mente restabeleceu-se o exercício da racionalidade como relevante 

para a organização da vida em sociedade. Com isso, promoveu-se 

uma releitura de ideais da Antiguidade Clássica, delineando-se uma 

nova sistemática de produção de conhecimento.

Com o novo trânsito de ideias, potencializado pela invenção da im-

prensa e alimentado pela construção de novos modelos educacionais, 

ressurgem referências a práticas da Antiguidade. Já em 1429, aparece 

uma menção à importância dos antigos festivais no livro “Della Vita Ci-

vile”, de Matteo Palmieri. Na transição dos séculos XV e XVI (provavel-

mente em 1499), edita-se “Vergilius Polydorus”, no qual encontramos 

um amplo relato dos jogos gregos. A publicação das obras de Píndaro 

também relembra as competições olímpicas. Por volta de 1570, publi-

ca-se “De Arte Gymnastica”, de Hieronymi Mercurialis. A segunda edi-

ção dessa obra, de 1573, traz as famosas ilustrações sobre a natureza 

dos esportes no mundo clássico. Em 1592, surge “Agonisticon”, de Petri 

Fabri, um estudo moderno sobre o esporte competitivo.

A fundação de novas religiões cristãs, o que desencadeou mui-

tos conflitos e tensões com a Igreja Católica Romana, se articulou de 

forma complexa com a construção de novos modelos econômicos e 

incidiria nos debates sobre as formas de organização política. A arti-

culação desses elementos marca o desenvolvimento da ciência, que, 

entre outras coisas, passou a dedicar ao corpo denotada atenção.

As preocupações com a educação e uma nova dinâmica de en-

tretenimento, possível em função da própria restrição da influência 

religiosa e estimulada pelos novos padrões econômicos, semeiam 

as condições para a emergência das práticas corporais institucio-

nalizadas. Não surpreende que tenham reaparecido importantes 

festividades, como as de Gloucestershire (anos 1610, na Inglaterra), 

São Petersburgo (anos 1760, na Rússia) e Drehberg (anos 1770, na 

atual Alemanha). H
is

t
Ó

r
iA

: 
o

 e
s

p
o

r
t

e
 C

o
n

Q
U

is
t

A
 A

 H
U

m
A

n
iD

A
D

e

Reprodução de gravura de 1567:  
homem com trajes militares francesesH

i
st

ó
r
i
a



2
8

2
9

E S P o r t E  E  C I Ê N C I A

A recuperação de parâmetros 

de vida da Antiguidade Clás-

sica, a valorização do exer-

cício da racionalidade e o 

desenvolvimento da ciên-

cia foram fundamentais 

na construção de uma nova 

possibilidade de exercitação 

e exibição corporal, origens 

da sistematização das práticas 

corporais institucionalizadas, en-

tre as quais o esporte.

O conhecimento científico mar-

cou o desenvolvimento do campo 

esportivo em todos os seus momentos. Inicialmente, sobre ele se 

debruçou como campo de experimento, como possibilidade de in-

vestigar os humanos em movimento, como experiência de destaque 

no desenvolvimento da fisiologia.

Posteriormente, a ciência passou também a determinar as me-

lhores formas de uso corporal, mecanismos de regulação e de con-

trole necessários em função das necessidades materiais e simbóli-

cas dos novos tempos.

Não demorou para que a ciência começasse a ser determinan-

te na obtenção dos melhores resultados, progressivamente condi-

cionando os procedimentos dos atletas: sua forma de treinamento, 

a melhor maneira de execução das técnicas, sua alimentação, a 

melhor vestimenta, os implementos mais adequados, inclusive os 

produtos que podem ou não ser usados (até mesmo porque também 

passaram a ser utilizados artifícios que potencializam de forma não 

legal ou ética a performance).

O conhecimento científico também está presente em outros ele-

mentos afeitos ao campo esportivo, como nos mecanismos de aferi-

ção dos resultados ou na cobertura das competições esportivas pelos 

meios de comunicação, tornando seu acompanhamento mais célere, 

mais amplo e mais emocionante. H
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o S  F E S t I VA I S  D A  E r A  M o D E r N A

Alguns festivais pioneiros, por sua importância, merecem uma 

atenção maior, prenúncios que eram de uma retomada desses even-

tos que outrora foram tão importantes para certas sociedades.

Em 1612 (data provável), foram pela primeira vez realizados 

os Cotswold Olimpick Games, organizados por um advogado, Ro-

bert Dover, na cidade britânica de Gloucestershire. É importante 

destacar que o evento recebeu a aprovação e o incentivo do rei 

James I, o mesmo que em 1617 mandou publicar a “Declaração da 

Sua Majestade Real sobre os assuntos relacionados aos esportes 

permitidos”, um importante enfrentamento ao puritanismo e ao 

ascetismo. Estamos aqui falando de um momento em que o ter-

mo sport se confunde com a ideia de diversão, mas também no 

qual começam a se delinear reivindicações para uma vida públi-

ca mais ativa.

Esses jogos, existentes até os dias de hoje (depois de terem 

sido interrompidos algumas vezes, têm ocorrido continuamen-

te desde 1965), mesclavam influências gregas e medievais, ainda 

destacando-se o caráter militar das competições. Havia também 

atividades artísticas diversas, alguns historiadores inclusive su-

gerindo que houve a participação de Shakespeare em alguma das 

edições (informação, contudo, contestada por outros estudiosos).

Outro importante festival pioneiro foi organizado em 1766, 

em São Petersburgo, seguindo uma indicação da imperatriz Ca-

tarina II. Grande incentivadora das artes, admiradora dos ideais 

iluministas, a imperatriz enfrentou e limitou o poderio religioso, 

modernizando a Rússia em várias dimensões. Os jogos (corridas 

a pé e de quadriga, lançamentos de dardo e martelo, lutas de es-

pada) tinham clara inspiração grega, inclusive na simbologia ex-

pressa nas medalhas e nas roupas de alguns dos participantes.

Vale ainda citar os hoje chamados “Jogos Olímpicos de Drehberg”, 

promovidos na década de 1770 por Leopold Friedrich, governante de 

Dessau, na época uma cidade independente, hoje mais conhecida 

por ter sido a sede da escola de design Bauhaus. Curiosamente, sua 

inspiração era mais romana do que grega, ainda que a programação 

do festival fizesse referência aos Jogos Olímpicos.
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E N F I M ,  O  E S P O R T E !

Uma das características notáveis do esporte, um formato específico das 

práticas atléticas que se delineia a partir do século XVIII, é a formação 

de um corpo técnico e de entidades representativas. Isto é, se antes os 

praticantes se envolviam de forma mais ocasional com determinadas 

modalidades, a partir de então houve uma nova natureza de relação, 

mais “comprometida”, marcada por um conjunto de regras claramente 

estabelecidas e por determinadas funções a serem desempenhadas.

De início, todos os envolvidos eram amadores, mas logo a prá-

tica se articularia com a nascente sociedade de consumo. Paulati-

namente, a profissionalização se tornaria uma realidade. Primeiro 

foram treinadores e atletas, e posteriormente o mesmo ocorreria 

com árbitros, organizadores de eventos e um grande número de 

profissionais que se relacionam multiplamente com o esporte, como 

jornalistas, médicos especializados, gestores, entre tantos outros.

Esse processo não se deu sem tensão. Houve durante muitos 

anos a defesa do amadorismo, considerando-se o profissionalismo 

um indício de uma suposta deterioração da prática. Na verdade, por 

trás desse debate se encontravam questões de classe. A profissiona-

lização foi, de início, uma marca da entrada dos populares no cam-

po esportivo, não só como público, mas também como atletas, para 

alguns se tornando mesmo uma possibilidade de ascensão social.

De toda forma, vale observar que, desde o princípio, muitos 

foram os que se envolveram com as competições esportivas, nas 

mais diferentes funções. Em muitas dessas ocasiões, tal participa-

ção atraía reconhecimentos e distinções.

o  C L U B E ,  A  F E D E r A Ç Ã o ,  A  C o N F E D E r A Ç Ã o

Com os novos parâmetros de organização social, política e econô-

mica, observados na Inglaterra no decorrer do século XVIII, fruto 

da articulação entre o fim do absolutismo, a gestação da Revolução 

Industrial e a nova organização societária, expandem-se as opções 

de consumo e surgem novas entidades públicas.

Nesse processo, popularizam-se as coffee houses e as public 

houses. Ambas se constituíram em importantes espaços de socia-

mente, destaca-se a atuação de Friedrich Jahn, que relacionou a prá-

tica a temas ligados ao patriotismo.

Na Suécia, na Dinamarca e na França, já no século XIX, também 

se desenvolveram métodos próprios, marcados por uma articulação 

entre o conhecimento científico e as preocupações tanto com a saú-

de e higiene quanto com a defesa das fronteiras nacionais. Percebe-

se a preocupação com a definição da melhor forma de execução dos 

exercícios, bem como com a construção de aparelhos que pudessem 

potencializar o alcance dos resultados.

Do outro lado do Atlântico, na transição para o século XX, nos 

Estados Unidos, também se desenvolveria um método próprio, a Ca-

listeni – um dos seus desdobramentos foi a sistematização de pro-

postas de treinamento com o uso de pesos.

Esses eram métodos analíticos: partiam do conhecimento da 

anatomia, dividindo o corpo em partes a serem trabalhadas de for-

ma isolada. Já na transição dos séculos XIX e XX, ajustados a uma 

série de mudanças em curso no cenário europeu – relacionadas a 

descontentamentos com a vida industrial das cidades, o que gerou 

uma consequente elegia da vida no campo –, surgem os métodos 

sintéticos, que procuram considerar de forma global os seres hu-

manos. Entre esses, destacam-se o Método Natural Austríaco e o 

Método Natural de Hébert.

o S  F E S t I VA I S  G I N Á S t I C o S

O Turnen, criado por Friedrich Ludwig Jahn, tinha desde o início 

uma clara intencionalidade política. Articulado com o movimento 

nacionalista alemão, tratava-se de uma proposta de educação mo-

ral e física da juventude que buscava colaborar para a construção de 

condições para a unidade nacional. Lembremos que a Alemanha, 

como um estado-nação moderno, somente surgiu em 1871.

O Turnen de Jahn era mais amplo do que a ginástica de Guts-

muths. Abrangia uma grande gama de exercícios (além das ativi-

dades ginásticas, lutas, caminhadas, jogos diversos) para fortalecer 

o físico e a moral, mas também atividades artísticas, claramente 

destinadas à formação do “espírito”. Para tal, desenvolveu-se uma 

metodologia própria de atuação, um conjunto de princípios e pro-

lização. Marcadas pela ideia de que eram ambientes mais igualitá-

rios, mais acessíveis, tornaram-se locais de discussão e mobilização 

política. No seu interior surgiram sociedades, clubes e entidades 

associativas das mais diferentes naturezas. Essas formas de organi-

zação rapidamente se valorizaram.

Os clubes se estruturaram como bases da sociedade civil, uma 

maneira de conformar novas identidades (de categoria, de classe, 

nacional, regional, local). Da mesma forma, se tornaram a unidade 

fundamental de estruturação do esporte, um dos elementos defini-

dores do campo esportivo, ao redor do qual se organizam primor-

dialmente equipes e atletas, que se relacionam com o público adep-

to por meio de símbolos e tradições.

Com o espraiar do esporte pelo planeta, com o aumento da com-

plexidade das relações esportivas, dada a necessidade de negociar a 

conformação de regras, o julgamento de resultados e o planejamen-

to de ações (como a organização de competições), novas entidades 

se fazem necessárias. Os clubes ligados a determinados esportes 

unem-se em federações e confederações, comumente representan-

tes de unidades políticas da nação. Entidades nacionais organizam-

se em associações internacionais da modalidade.

Há, contudo, variações nesse modelo. Comitês Olímpicos reú-

nem representantes de vários esportes. Da mesma forma, nem to-

das as associações internacionais funcionam igualmente e têm o 

mesmo mecanismo de filiação.

O importante é perceber que o esporte passou, assim como ou-

tras instituições, por um grande processo de racionalização e bu-

rocratização, estabelecimento de instâncias decisórias de todos os 

seus caminhos nas mais diferentes esferas.

A  E D U C A Ç Ã O  F Í S I C A  E  A  G I N Á S T I C A

Na Alemanha do século XVIII, delineia-se um primeiro conjunto de 

princípios metódicos para a prática da ginástica. O educador Base-

dow, a partir das ideias de Rousseau, deu os passos iniciais, seguidos 

por alguns de seus discípulos, entre os quais Gutsmuths. Posterior-

cedimentos, inclusive uma sugestão de local adequado para que a 

proposta fosse implementada.

Os Turnenfest eram festivais dedicados à proposta de Jahn. Vá-

rios desses, realizados em 1860 (Coburg), 1861 (Berlim) e 1863 (Lei-

pzig), foram importantes no processo de unificação e fundação da 

Alemanha moderna, envolvendo ginastas de toda a região. Juntos, 

celebrava-se a possibilidade de se irmanarem. H
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A importância desses festivais seguiu ativa no período pós-unifi-

cação, nos anos 1870. Os eventos até mesmo se ampliaram, contem-

plando debates sobre o que deveria ser a identidade e unidade nacional.

Vale também lembrar que o Turnen e o Turnenfest foram organi-

zados em outros países ou regiões nas quais havia grande presença 

de alemães. No Brasil, por exemplo, foram muito usuais em algumas 

cidades da região Sul, ainda que também tenham sido promovidos 

em localidades como São Paulo, Juiz de Fora e Rio de Janeiro.

E S T R U T U R A Ç Ã O  E  D I F U S Ã O  D O  E S P O R T E

Uma parte dos primeiros esportes organizados tinha como carac-

terística notável o uso de animais, notadamente do cavalo, que 

estabelecia, na cidade, um elo com os costumes do meio rural. O 

turfe tornou-se, em muitos países, uma das pioneiras modalida-

des, ainda que, na Inglaterra, dividisse a preferência popular com 

o pugilismo e o remo.

Na Inglaterra das décadas iniciais do século XIX, cresce a 

popularidade daquelas modalidades nas quais o movimento hu-

mano é o elemento central. A prática esportiva, apropriada por 

instituições escolares como importante ferramenta educacional, 

paulatinamente adotou alguns sentidos e significados hoje usuais. 

Valorizavam-se as noções de desafio, superação, higiene, saúde. É 

desse momento a melhor conformação do remo, do atletismo, da 

natação, ao mesmo tempo que algumas atividades antes rurais são 

apreendidas e transformadas pela burguesia urbana: o croquete 

(ou croquet), o golfe, o tênis.

A própria característica das grandes cidades na segunda meta-

de do século XIX, cada vez mais marcadas pela valorização do es-

petáculo e da tecnologia, ajuda-nos a entender o seguinte fluxo de 

desenvolvimento do esporte: definem-se aquelas modalidades que 

fazem usos de artefatos para ampliar a performance e a emoção – 

o ciclismo, o automobilismo e mesmo a aviação – esta com suas in-

cipientes disputas em balões dirigíveis, práticas que encantaram 

os seres humanos, celebrando a nova urbe que não cessa de mudar.

Já na transição dos séculos XIX e XX, definitivamente se po-

pularizam práticas que vinham se desenvolvendo no decorrer 

da centúria: os esportes coletivos. Mais do que tornar populares 

algumas já existentes, como os dois “futebóis”, o jogado com as 

mãos (rúgbi) e o jogado com os pés (futebol), são criadas novas 

modalidades, como o basquete e o voleibol, ambas invenções nor-

te-americanas.

E S P o r t E S  E  M U L H E r E S

Ainda que em alguns festivais da Antiguidade as mulheres não 

fossem aceitas, nem como competidoras, nem como público, isso 

não deve ser interpretado como a exclusão completa da sua possi-

bilidade da prática de atividades físicas. Em muitos momentos, a 

elas também foram permitidos os exercícios como parte de estra-

tégias educacionais. Chegaram a ser realizadas as Heraias, jogos 

exclusivamente femininos, dedicados à deusa Hera.

De toda forma, é mesmo a partir do século XVIII, não sem difi-

culdade, que as mulheres definitivamente começam a conquistar 

o direito de serem aceitas nas iniciativas relacionadas às práticas 

corporais institucionalizadas, inclusive na ginástica e no esporte.

O esporte, em muitos países, foi um dos fóruns em que mais se 

manifestaram as conquistas femininas no que tange a sua maior 

presença social. Primeiro, foram aceitas nas arquibancadas das 

competições esportivas, consideradas ocasiões saudáveis e fa-

miliares. Posteriormente, reivindicariam o direito de atuar como 

atletas, enfrentando os limites impostos pelo mundo masculino.

Sua participação nos Jogos Olímpicos é um exemplo de con-

quista. Embora não previstas no projeto original, e mesmo desa-

gradando a Pierre de Coubertin, elas praticamente se impuseram. 

Já na edição de Paris (1900), se fizeram presentes. Nos Jogos Olímpi-

cos de Londres (2012), todos os comitês olímpicos nacionais envia-

ram ao menos uma representante. Dos quase 11.000 atletas, 4.850 

eram mulheres, o maior número da história.

Os desafios ainda são imensos para que definitivamente sejam 

eliminadas as restrições e preconceitos, mas os resultados já po-

dem ser celebrados.

B R A S I L

No Brasil, em grande parte o desenvolvimento pioneiro do esporte teve 

relação com a presença de estrangeiros nas cidades. As primeiras cor-

ridas de cavalos, realizadas no Rio de Janeiro da primeira metade do 

século XIX, foram promovidas por ingleses que atuavam no comércio e 

tinham grande influência no país recém-independente. Mesmo quan-

do os nacionais se tornaram líderes das iniciativas esportivas, os mo-

delos adotados foram os europeus. Tratava-se, de fato, de uma maneira 

simbólica de estabelecer relações com o mundo “civilizado”.

O primeiro clube estritamente esportivo foi fundado no Rio de Janei-

ro em 1849, o Club de Corridas, dedicado ao turfe. Muitas cidades funda-

ram seus “jóquei clubes”: Recife, São Paulo, Porto Alegre, entre outras. 

Nessas localidades, o remo foi uma modalidade que também rapida-

mente se desenvolveu, sendo as provas disputadas em mares ou rios.

Essa prática tinha um diferencial: já estava mais próxima das ima-

gens que hoje cercam o esporte. Não era um cavalo que corria, eram 

humanos que conduziam com seus próprios braços as embarcações. 

Saúde, higiene e estética marcavam uma nova possibilidade de exibi-

ção corporal que aos poucos se apresentava para os brasileiros.

Ainda no século XIX, outras modalidades se desenvolveram: o 

atletismo, o ciclismo, a natação. Na década final daquela centúria, 

aliás, começa a se conformar no Brasil aquele que seria seu espor-

te-rei: o futebol, que teve múltiplas entradas no território nacional 

(isto é, chegou em períodos semelhantes por várias cidades) e foi 

apreendido rapidamente por vários estratos sociais (não somente 

elites como também os mais populares).

U M A  P E C U L I A r I D A D E  D o S  B r A S I L E I r o S

Se no Brasil foi relativamente rápido o desenvolvimento do campo 

esportivo, notadamente nas maiores cidades, há uma peculiaridade 

que merece ser destacada – por muitos anos de uma prática que a 

princípio era o oposto do “civilizado” esporte: as touradas.

Mesmo com o surgimento de novas modalidades esportivas, as 

touradas foram se mantendo enquanto prática valorizada por al-

guns estratos da população. Tratava-se de um costume que vinha 
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do período colonial, quando eram realizadas por ocasião de impor-

tantes festividades da coroa portuguesa. Com o Brasil independen-

te, adquiriu um formato mais empresarial e foram promovidas em 

muitas cidades, a princípio com uma programação mista (moda es-

panhola, com morte de animais, e moda portuguesa, sem a morte 

de animais e com a participação de forcados), posteriormente so-

mente no modelo lusitano.

Mesmo cercada de críticas, na transição dos séculos XIX e XX a 

corrida de touros chegou a ser considerada um esporte. No Rio de Ja-

neiro foram proibidas em 1907, mas persistiram em muitas outras 

cidades, sendo nacionalmente proibidas somente em 1934, com um 

decreto federal que estabeleceu medidas de proteção aos animais.

Essa mesma legislação também proibiu outra prática com ani-

mais muito comum em algumas tradições culturais: as brigas de 

galos, que chegaram a também ser consideradas um esporte.

A  D E F I N I T I VA  V O LT A  
D O S  G R A N D E S  F E S T I VA I S

Uma das características do esporte moderno é sua relativa autono-

mia, que se manifesta inclusive na existência de um calendário pró-

prio. Isto é, se antes, em geral, as competições e festivais estavam re-

lacionados a datas religiosas ou políticas, a partir do século XIX isso 

se modificará. Majoritariamente, quem vai decidir o momento de rea-

lização dos eventos serão as próprias entidades do campo esportivo.

Mais ainda, essas decisões pressionam o calendário político ge-

ral. De alguma forma, em função da força do esporte, as autoridades 

governamentais têm que estabelecer exceções no cotidiano, como 

feriados ou folgas, para que a população assista ao que lhe interessa 

em competições que se tornaram um fenômeno de alcance global. 

Definitivamente voltaram a ser organizados, em grande número e 

atraindo grande público, festivais esportivos.

Uma dessas competições que se tornaram uma atividade pla-

netária, uma das ocasiões que mais envolvem gente de todo mun-

do, são os Jogos Olímpicos modernos, recriados a partir de uma 

leitura da Antiguidade grega, em 1896, pelo francês Pierre de Cou-

bertin. Todavia, já havia festivais anteriores de grande importân-

A  E R A  D O  E S P O R T E

No século XX, o esporte se impõe ao cotidiano. Suas imagens percor-

rem todo o mundo, povoando nossa imaginação, deixando a muitos 

estupefatos, servindo de inspiração para tantos outros. Não há dia se-

quer que não tenhamos acesso a muitas informações sobre o esporte, 

inclusive porque seus agentes, atletas e dirigentes tornaram-se estre-

las de grandeza mundial, similar (e por vezes maior) à dos grandes ato-

res e atrizes do cinema e da televisão. A prática se estabeleceu como 

uma linguagem internacional, na qual todos entendem aproximada-

mente o que se passa. Como sugere o notável dramaturgo francês Jean 

Giraudoux: “O esporte é o esperanto dos povos”.

Não se quer dizer que o esporte só reflete as qualidades sociais. 

Como dramatização profunda da experiência humana, a prática ex-

pressa o que há de melhor e de pior na sociedade. Os problemas e ma-

zelas de um tempo de crise também nele se manifestam, o que não 

diminui seu valor. Muito pelo contrário.

cia, como o Much Wenlock Olympian Games, promovido graças ao 

estímulo do médico e magistrado William Penny Brookes, a partir 

dos anos 1850, e as quatro edições do Shropshire Olympian Games, 

disputadas nos anos 1860, na mesma década em que foram organi-

zados os National Olympian Festivals (todos esses eventos promovi-

dos na Inglaterra), entre tantos outros.

No século XX, muitos foram os festivais esportivos organizados 

pelo mundo: os Commonwealth Games, jogos dos países que inte-

gram a comunidade britânica; os Festivais dos Sokol/Olimpíadas 

Delnika, importante organização checa que propunha a educação 

por meio da ginástica e dos esportes; as Espartaquíadas, entre nações 

ligadas ao bloco socialista; os Festivais Mundiais da Juventude, que 

junto com as Olimpíadas Operárias tentavam contestar os sentidos 

capitalistas do esporte.

Nos dias de hoje, há um grande número de competições nos mais 

distintos âmbitos: mundiais, internacionais, nacionais, regionais e lo-

cais, como jogos escolares, disputas entre cidades, entre outras.

Poucos fenômenos mexem tanto com as emoções quanto o es-

porte. Não surpreende que tão numerosos intelectuais, literatos, lí-

deres políticos, além de gente comum do povo, tenham expressado 

seu fascínio. O filósofo francês Roland Barthes assim resumiu sua 

força no século 20:

“Em certas épocas, em certas sociedades, o teatro teve uma grande função 

social: reunia toda a cidade numa experiência comum – o conhecimento das 

suas próprias paixões. Hoje em dia, é o esporte que, à sua maneira, detém essa 

função. Mas a cidade cresceu, agora ela é um país e, muitas vezes, por assim 

dizer, o mundo inteiro: o esporte é uma grande instituição moderna vertida nas 

formas ancestrais do espetáculo. (...) Todo nosso esporte moderno está contido 

nesse espetáculo de uma outra era, herdeiro dos antigos sacrifícios religiosos”.

r o L A N D  B A r t H E S

E S P o r t E :  U M A  I N S P I r A Ç Ã o

O esporte tornou-se, no decorrer do tempo, um estilo de vida. Ser es-

portivo era ser moderno, era ter uma postura mais relaxada frente 

à vida. “Levar as coisas na esportiva” é ter um olhar mais generoso 

sobre as vicissitudes cotidianas. De outro lado, também significava 

ser ativo, aventureiro, audaz.

Essas dimensões se manifestam e são enfatizadas no design dos 

mais diferentes produtos. Por exemplo, o esporte inspirou o desenvol-

vimento de formas menos rigorosas de se vestir, até porque contribuí-

ram para uma exibição mais ostensiva do corpo. Algumas vestimentas 

esportivas se incorporaram ao cotidiano. Shorts se tornaram mais 

usuais. Sapatos de “jogar tênis”, mais confortáveis, se popularizaram.

Carros esportivos são mais “arrojados”. Aliás, muitos produtos 

que hoje são usuais nos nossos automóveis foram antes testados 

nas pistas. Não poucas vezes a tecnologia que serve às competições 

deixa os espaços esportivos e chega a nossos lares.

Num mundo crescentemente esportivo, era de esperar que a 

prática também penetrasse em nossos lares, mobilizada por milha-

res de produtos, propagandeados por atletas que, seja por seus belos 

corpos, seja pelos símbolos a que sua atuação faz referência, tor-

nam-se estrelas da publicidade, lançando modas por todo o planeta.

Ilustração do estádio na abertura  
dos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896
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resultado de um processo químico, nos oferece luminosida-

de e calor. uma das grandes conquistas da humanidade. ao 

ser controlado, trouxe aos seres humanos maior confor-

to. afastava predadores, aquecia as noites frias, aperfeiçoava 

a caça e a defesa, interferia nos hábitos de alimentação.

De outro lado, trouxe riscos. O fogo queima e, se mal utilizado, pode 

voltar-se contra o próprio criador. Incêndios foram (e ainda são) um 

temor. Armas de fogo matam. O excesso de combustão de certos 

produtos, como o petróleo, coloca em risco o futuro da humanidade. 

O fogo: expressão simbólica da ambiguidade humana.

Não surpreende que o fogo esteja presente em tantos rituais reli-

giosos, em tantas lendas, em tantos mitos. Pode ser sinal do sagrado, 

mas também considerado profano. O inferno tem fogo, assim como 

o fogo é metáfora para atividades mundanas. Para os alquimistas, 

era um dos componentes básicos do universo, parte constituinte de 

tudo que existe no mundo. Na verdade, tanto quanto materialmen-

te, a ambivalência dos símbolos do fogo integra nosso cotidiano sem 

que paremos para pensar sobre o assunto.

Um mito, o de Prometeu, justificava que em alguns jogos da An-

tiguidade sempre se mantivesse uma pira acesa (onde inclusive, em 

determinados períodos, foram feitos sacrifícios aos deuses homena-

geados). Existem várias versões para o mito, mas em linhas gerais 

há um fundamento comum. Prometeu roubou o fogo dos deuses e o 

Leni Riefenstahl, dedicou grande atenção à nova forma de conceber 

o transporte do fogo sagrado.

As primeiras cenas do filme fazem menção direta à Grécia An-

tiga: são exibidas tomadas do Parthenon, de sítios arqueológicos e 

de estátuas gregas. Essas são filmadas com uma câmera que as cir-

cunda, dando ideia de movimento, criando a noção de passado vivo.

Essa intencionalidade vai ficar mais clara com a exibição do 

Discóbulo, de Mirón. Por meio de uma fusão de imagens, a estátua 

imóvel transforma-se em um atleta alemão, que exibe em seu corpo 

marcas relacionadas ao ideário do nazismo: harmonia de formas, 

boa compleição muscular, disposição. Tais ideias são reforçadas nas 

cenas seguintes, quando são exibidos corpos de dançarinas e atletas 

alemães em movimento.

Na sequência, vemos um atleta, nas colinas de Olímpia, a acen-

der a tocha olímpica. O fogo sagrado percorre o caminho até a Ale-

manha, conduzido por cerca de 3.300 corredores, e chega até Berlim, 

onde se acende a pira na cerimônia de abertura dos Jogos. O respon-

sável por tal tarefa foi Fritz Schilgen, um atleta louro, alto, forte, 

representação do modelo de corpo valorizado pelo regime alemão. 

A cerimônia fora uma sugestão de Alexander Philadelphus, diretor 

do Museu Arqueológico de Atenas, e uma concepção de Carl Diem, 

secretário geral do Comitê Organizador dos Jogos de Berlim.

A cerimônia nunca mais deixou de ser realizada. O princípio é 

sempre o mesmo. Meses antes da abertura dos Jogos Olímpicos, em 

deu aos humanos, garantindo sua superioridade no mundo terreno. 

Punido por isso, só foi libertado muito tempo depois.

O mito trata das ambiguidades e dos riscos humanos. Não sur-

preende que tenha sido recriado em um dos mais importantes ro-

mances da história, Frankenstein, de Mary Shelley, dramatização 

do embate moderno entre Deus e o homem, entre a natureza e sua 

manipulação racional: ao simular o papel divino de criador, pode o 

homem se relacionar com sua criatura? Terá paz? Se roubarmos o 

segredo do fogo de Zeus, não estaremos incorrendo em erro grave, 

passível de punição tal qual a sofrida por Prometeu?

O fogo, por toda a simbologia que o cerca, parece mesmo ser ade-

quado para representar as ambiguidades dessa prática cultural tão hu-

mana: o esporte. Ele lembra que a busca do sagrado que move os atletas 

não pode prescindir de uma reflexão sobre sua condição terrena.

Nos Jogos Olímpicos modernos, pela primeira vez uma pira 

olímpica foi acesa na edição de 1928, em Amsterdã, Holanda. O pro-

jeto do estádio olímpico já previra uma torre, na qual o fogo ficaria 

aceso durante todo o período de competições. Não houve nenhum 

glamour no acendimento. Alguns anos mais demoraria para melhor 

se conformar uma simbologia ao seu redor.

Em 1932 (Los Angeles), uma vez mais houve o acendimento da 

pira olímpica, mas foi mesmo em 1936 (Berlim) que a cerimônia co-

meçou a ganhar a relevância que ocuparia no decorrer do tempo. 

Ajudando a conformar tal importância, Olympia, o célebre filme de 

um ritual com claras referências à Antiguidade grega, realizado 

em Olímpia (considerada o solo sagrado do festival), com os raios 

do sol é acesa uma tocha, a ser conduzida de diversas formas, um 

passeio pelo mundo, até chegar ao estádio na cerimônia inaugural, 

momento sempre muito aguardado por todos.

A despeito de parecer sempre igual, o que se observa são muitas 

diferenças nessa cerimônia. As formas de transporte e os trajetos 

são distintos no decorrer da história: a tocha já foi conduzida por 

barco, bicicleta, avião e até já chegou à estratosfera, bem como mer-

gulhou na profundeza dos mares.

O formato da tocha foi bastante diverso, em consonância com as 

mudanças no âmbito do design e com as intencionalidades que cada 

cidade e cada país concederam à organização do evento. A própria 

maneira de acender a pira, bem como seu modelo, são muito dife-

rentes, sempre causando grande surpresa no público que assiste à 

cerimônia de abertura, no estádio e pelos milhões de aparelhos de 

televisão ligados.

Homens e mulheres de todos os credos, cores de pele, idades, 

estratos sociais, orientações sexuais, portadores ou não de neces-

sidades especiais, dos mais diferentes países e posições políticas, 

já carregaram a tocha. Mesmo que cercada de estratégias comer-

ciais, inegavelmente trata-se de uma das maiores celebrações 

humanas, uma exposição da criatividade e da beleza das diferen-

ças universais.
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T o C H a  d o S  Jo G o S  dE  
i n V E r no  dE  o Slo  (1952)

seguindo o exemplo dos Jogos de verão, na 
edição dos Jogos olímpicos de inverno de 1952, 
realizados em oslo, pela primeira vez a tocha 
foi transportada até a cerimônia de abertura. 
todavia, o fogo sagrado não veio de olímpia 
(o que no caso dos jogos de inverno somente 
ocorreu em 1964), mas sim da própria noruega, 
sendo relacionada menos aos símbolos ligados 
à Grécia Antiga e mais ao passado dos esportes 
de inverno noruegueses.

Foram somente dois dias de trajeto,  
dentro da própria noruega. Cerca de 

95 pessoas conduziram o fogo sagrado 
em esquis. Como foi transportada em 

pleno inverno, houve preocupações com 
as condições de tempo, para que não se 
apagasse a chama durante o transporte.  
seu design bem expressa essa intenção.

A pira foi acesa por eigil nansen, neto de  
odd nansen e bisneto de Fridtjof nansen, 

reconhecidos humanistas e militantes  
pela paz mundial. Fridtjof chegou a ser  

agraciado com o prêmio nobel em 1922.

D e s t A Q U e s

T o C H a  d o S  Jo G o S  
dE  BE r li m  (1936 )

os Jogos olímpicos de Berlim estão  
entre os mais controvertidos da 
história. Claramente houve a tentativa 
de instrumentalizá-los no âmbito da 
propaganda política de Hitler e do  
partido nazista, às vésperas da 2ª Grande 
Guerra. A própria cerimônia do percurso  
e acendimento da tocha, a primeira vez  
na história que acontecia, estava  
articulada com essa intencionalidade.

A tocha foi desenhada pelo escultor Walter 
Lemcke, que foi também responsável 
por muitas obras do terceiro reich. 
Confeccionada em metal, foram produzidos 
quase 4.000 exemplares, a maior parte 
para os condutores do fogo sagrado. 
Ficou responsável pela produção a Krupp, 
metalúrgica que atuou intensamente no 
armamento da Alemanha nazista para  
a 2ª Grande Guerra.

o fogo sagrado foi conduzido da Grécia 
a Berlim por cerca de 3.300 pessoas de 
sete diferentes países, em mais de 3.100 
quilômetros, percorridos em 12 dias.  
o corredor de 1.500 metros Fritz schilgen 
acendeu a pira na cerimônia de abertura.
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T o C H a  d o S  Jo G o S  
dE  lon dr E S  (19 4 8 )

Depois de dois Jogos olímpicos cancelados 
(tóquio 1940 e Londres 1944), em função da 
Grande Guerra, Londres fez o melhor possível 
para organizar a edição de 1948, realizada 
quando o continente europeu ainda estava 
bastante destruído. Foi um evento modesto, mas 
que não só manteve viva a ideia da importância 
do festival como serviu para celebrar a 
necessidade de paz, ainda que já se delineasse 
o mundo polarizado da Guerra Fria.

Foi a primeira vez, depois de 1936, que a 
cerimônia foi realizada. A tocha já possuía 
uma tecnologia melhor – na verdade, três 
modelos diferentes foram utilizados para 
trazer o fogo sagrado desde olímpia. 
Desenhada pelo arquiteto ralph Lavers, o 
modelo mais usado era feito de alumínio e 
procurou ter em conta tanto a facilidade de 
transporte quanto as questões de uso de 
combustível.

Foram cerca de 1.700 pessoas que 
conduziram a tocha por aproximadamente 
3.000 quilômetros, percorridos em 12 dias 
(a tocha inclusive cruzou o Canal da mancha 
a bordo de um navio). A pira foi acesa pelo 
corredor de 400 metros John mark.

T o C H a  d o S  Jo G o S  
dE  m E lBoU r n E  (1956 )

os Jogos olímpicos de melbourne, cidade  
que venceu Buenos Aires na fase de candidatura, 

foram os primeiros realizados no Hemisfério  
sul, trazendo uma novidade para o percurso  

do fogo sagrado: como transportá-lo  
para um país tão distante da Grécia?

A saída encontrada foi embarcá-lo de avião, sendo 
a trajetória da tocha somente realizada na Austrália. 

Assim sendo, embora tenha sido uma viagem de mais 
de 20.000 quilômetros, na verdade a maior parte 

desse percurso foi mesmo pelos ares. por terra,  
cerca de 3.000 corredores a conduziram por 

aproximadamente 4.000 quilômetros. Foi a mais 
longa cerimônia até então: 21 dias.

Foram produzidos apenas 400 exemplares  
da tocha, replicando um dos modelos adotados 

nos Jogos de Londres. Houve uma versão especial, 
utilizada apenas pelo último condutor. A pira foi 

acesa por ron Clarke, destaque nas corridas  
de média e longa distância, recordista  

mundial em muitas ocasiões.

Ainda que o percurso tenha sido marcado  
por muitos percalços, talvez ainda mais do que  
em Londres a cerimônia teve grande sucesso e 

mobilizou autoridades e a população australiana.
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T o C H a  d o S  Jo G o S  
dE  mo SC oU  (198 0 )

os Jogos olímpicos de moscou foram 
marcados pelo contexto político da 
ocasião, um momento muito delicado no 
cenário da Guerra Fria. A edição sofreu o 
maior boicote da história da competição: 
69 países, liderados pelos estados Unidos, 
em protesto à invasão do Afeganistão pela 
União soviética em 1979.

mesmo tendo percorrido poucos países, 
a cerimônia mobilizou 5.000 pessoas, 
que em 31 dias percorreram quase 5.000 
quilômetros. pela primeira vez um atleta de 
esporte coletivo acendeu a pira olímpica: 
sergey Belov, integrante da equipe soviética 
de basquete que vencera os estados Unidos 
nos Jogos de munique (1972), uma final 
polêmica e muito comentada.

A tocha foi desenvolvida por um grupo de 
engenheiros de Leningrado, liderados por 
Boris tuchin. Foram confeccionados 5.000 
exemplares.

T o C H a  d o S  Jo G o S  
dE  lo S  a nGE lE S  (198 4 )

os Jogos de 1984 foram marcados pela 
retaliação ao boicote por parte do bloco 
soviético. A iniciativa liderada pela União 

soviética, contudo, não teve a mesma  
eficácia da ação estabelecida pelos  

estados Unidos em 1980.

Foi uma edição marcada pela grandiosidade, 
tendo ao final logrado obter lucro, afastando, 

pelo menos provisoriamente, a sensação de 
fracasso financeiro dos Jogos de montreal 

(1976). A cerimônia de abertura aconteceu  
no mesmo estádio (bastante remodelado)  

onde ocorreram os Jogos olímpicos de 1932.  
o decatleta rafer Johnson acendeu a pira.

Com 83 dias, foi a mais longa cerimônia  
de condução do fogo sagrado. Uma vez  
mais a tocha viajou de avião da Grécia,  

sendo transportada a pé em um percurso  
interno nos estados Unidos. em seus 15.000 

quilômetros, o trajeto envolveu cerca de 3.600 
pessoas, entre as quais Bill thorpe Jr. e Gina 
Hemphill, respectivamente neto e neta de Jim 
thorpe e Jesse owens. todas as regiões do  

país foram alcançadas.

Como tudo que cercou essa edição dos Jogos, 
houve muitos aspectos comerciais durante  
o trajeto, o que desencadeou protestos de 

membros da comunidade olímpica, especialmente 
do Comitê olímpico Grego. os 4.500 

exemplares da tocha foram desenhados  
e confeccionados pela turner industries. 
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T o C H a  d o S  Jo G o S  
dE  B a rC E lona  (1992)

os Jogos olímpicos de Barcelona entraram 
para a história pela ideia de legado social. 
A organização procurou conceber o evento 
de forma profundamente articulada com a 
cultura local e de maneira a deixar muitos 
contributos para a cidade. Depois de tantas 
tentativas (desde 1924, candidatara-se 
sem sucesso por cinco vezes), a cidade fez 
uma edição inesquecível, que contou com 
a presença de todos os países ligados ao 
Comitê olímpico internacional.

o fogo sagrado veio de barco da Grécia 
para a espanha, percorrendo todo o país. 
Foram 6.300 quilômetros, transitados 
em aproximadamente 50 dias. A pé ou 
de bicicleta (houve um trecho de avião 
envolvendo tenerife e Las palmas), 10.500 
pessoas, conduziram a tocha desenhada 
pelo renomado designer André ricard 
sala. o envolvimento de uma empresa 
de refrigerantes como patrocinadora 
possibilitou que participassem pessoas de 
vários países do mundo.

A pira olímpica foi acesa por um atleta 
paralímpico, Antonio rebollo, que atirou 
uma flecha com o fogo sagrado, ocasião 
muito polêmica, pois muitos sugeriram que 
ele teria errado o alvo.

T o C H a  d o S  Jo G o S  
dE  PEQU i m  (20 0 8 )

A cerimônia de condução do fogo sagrado 
que antecedeu os Jogos de pequim (2008) 
foi uma das maiores da história: um pouco 
mais de 137.000 quilômetros percorridos, 

por quase 22.000 condutores, percurso 
marcado por alguns contratempos e 
protestos políticos. o fogo sagrado 

passou por diferentes países, de todos os 
continentes, além de muitas cidades locais.

A primeira edição do evento na China 
foi marcada pela grandiosidade, a 
maior edição dos Jogos até então. 

Claramente o país desejava marcar seu 
novo protagonismo na cena mundial, 
promovendo competições que seriam 

lembradas pela organização, pela beleza 
das instalações e pelas vitórias dos chineses 
nas lides atléticas. todavia, muitos também 

foram os protestos relacionados ao trato do 
país com a questão dos direitos humanos.

o design da tocha mesclou referências à 
tradição chinesa com alta tecnologia. Foi 
uma concepção da Lenovo, multinacional 
chinesa conhecida pela atuação na área  
de informática. A pira olímpica foi acesa 

por uma das mais vitoriosas atletas da  
história da participação da China nos  

Jogos olímpicos: a ginasta Li ning.

D e s t A Q U e s
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mover - se s ignif ic ava conseguir comida ,  fugir de ani -

mais ferozes ,  en frentar in imigos,  esc apar das intempé -

r i es .  logo implementos for am inventados par a tornar 

a v ida d iár ia um pouco menos árdua .  armas e ferr amen -

tas nada mais são do que uma e x tensão do corpo, uma 

forma de potencial iz ar sua ef ic iência .

O importante é competir: a frase é sempre repetida como forma 

de exaltar uma das virtudes do esporte. Para muitos, isso parece 

inadequado: numa sociedade altamente competitiva, o que valeria 

mesmo é a vitória.

Certamente a vitória é muito importante, e sua busca constan-

te garante a intensidade e as emoções das competições esportivas. 

Mas como definir a experiência dos inúmeros atletas que não se sa-

gram vencedores, sempre uma quantidade bem maior que a daque-

les que são agraciados com o sucesso?

Se os vitoriosos são importantes para a construção de um ima-

ginário sobre o esporte, comparados que são a deuses ou heróis, 

não devemos esquecer que são imprescindíveis todos que partici-

pam das provas: sem eles, sem seus esforços, sem seu envolvimen-

to, não haveria competição, e o esporte não seria o que é.

De qualquer forma, há algo que a todos une no que tange à 

participação em competições, a busca por um objeto simples que, 

a despeito de sua singeleza, sintetiza muitos sonhos, anos de in-

vestimentos, rios de suor, esforços incomensuráveis: a medalha.

Existem até mesmo medalhas de natureza diferenciada. Por 

exemplo, as de participação. Corredores de rua as ganham se com-

pletarem a prova. E quem dirá que completar uma maratona já não 

é em si uma vitória? Ou mais: quem dirá que completar uma prova 

de 3 km fazendo o melhor tempo da vida não é uma vitória? Quem 

de nós já não se encheu de felicidade por conseguir um objetivo que, 

de fato, nada mudará na vida de alguém, jamais será publicamente 

reconhecido, mas que, para nós, significou a diferença, permitiu-

nos olhar com mais orgulho no espelho?

Algumas medalhas, mesmo não sendo concedidas por vitórias, 

carregam em si uma honra magnífica. Somente poucas pessoas na 

história receberam a medalha Pierre de Coubertin, concedida àque-

les que demonstram alto grau de esportividade; trata-se da maior 

honraria do Comitê Olímpico Internacional.

Luz Long, um dos atletas que era acompanhado por Hitler em 

seu afã de provar a superioridade da raça alemã, teve a coragem de 

ajudar seu rival, o negro americano Jesse Owens, em plena disputa 

olímpica. Conhecedor do Estádio de Berlim, Long explicou a Owens 

como aproveitar melhor a pista na prova de salto em distância. Jesse 

Owens acabou ganhando a medalha de ouro, uma de suas quatro 

naqueles Jogos. Long ficou com a prata. Frente à possibilidade da 

própria vitória e aos interesses políticos no nazismo, o alemão prefe-

riu a tranquilidade de sua consciência.

Muitos atletas fizeram o mesmo no decorrer, uma expressão não 

só da beleza do esporte mas de quanto ele se constitui em fenômeno 

Não surpreende que ela fascine tanto. Muitos as exibem em 

quadros nas paredes, tendo orgulho de contar as façanhas que le-

varam à conquista. Cada um desses artefatos tem uma história in-

dividual que se cruza com uma mitologia consagrada na confecção 

da medalha, promovendo-se uma refinada ligação entre o passado 

e o presente: aquilo que se acha que o esporte sempre significou e 

aquilo que se espera que ele seja.

Cada medalha, por mais simples que seja, carrega em si mais 

do que pode prenunciar o vil metal que a constitui. Gratificação 

imediata e imortalidade. A felicidade intensa que dura um segun-

do, mas que pode sempre ser recordada. Se o recorde é a lembrança 

coletiva, a medalha é a recordação dos indivíduos em sua trajetória 

histórica, a luta quixotesca contra moinhos de vento. E quem dirá 

em sã consciência que eles não existem e não têm valor? Só aqueles 

que desconhecem a beleza da experiência humana.

Em geral são de ouro, prata e bronze, mas dificilmente são de 

fato confeccionadas com o metal que as denomina. Pouco importa: 

são representações simbólicas eficazes. Aliás, esse padrão de pre-

miação, que remete à mitologia (era dourada, quando os homens 

viviam com os deuses em estado ideal de harmonia; era de prata, 

um período de transição e tensão; era de bronze, quando os homens 

estavam a caminho de se tornaram heróis), se estabeleceu nos Es-

tados Unidos das décadas finais do século XIX, posteriormente uni-

versalizando-se. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, somente foram 

adotadas a partir de 1904, na cidade americana de Saint Louis.

extraordinário para manifestar as mais importantes qualidades hu-

manas. Os nomes dos responsáveis por esses feitos permanecerão na 

história, suas medalhas são a expressão do reconhecimento coletivo.

Como artefatos, medalhas são também objetos históricos. Por 

vezes, trata-se de uma competição mundial, como os Jogos Olímpi-

cos; outras vezes, são eventos de menor porte; em certas ocasiões, 

são torneios de uma escola, um bairro, um campeonato local. De toda 

forma, elas nos ajudam a lembrar que em determinado dia e local 

um conjunto de homens e mulheres se enfrentou em uma disputa 

pública, colocando à prova as mais diferentes emoções e habilidades.

Alguns dos valores em disputa, por vezes, são até mesmo re-

presentados pelos símbolos mobilizados naquele pequeno espaço 

redondo, quadrado, triangular. Em muitas ocasiões são uma peça 

comum, comprada em lojas de material esportivo; ainda assim são 

um objeto estético, com o qual nos relacionamos sensorialmente. 

Em outras oportunidades são verdadeiras obras de arte, esculpidas 

com refinamento, da lavra de importantes designers que assumem 

o desafio de traduzir tanto em tão pouco espaço.

O artista italiano Giuseppe Cassioli é, por exemplo, um dos maio-

res nomes da confecção de medalhas olímpicas. Tendo se sagrado vi-

torioso em um concurso promovido pelo Comitê Olímpico Internacio-

nal, foi o responsável pelas medalhas dos Jogos de 1928, em Amsterdã, 

Holanda, um modelo que perdurou por muitos anos no magno evento.

São fascinantes, as medalhas. Talvez porque sejam quase como 

espelhos, onde os seres humanos enxergam seus múltiplos reflexos.M
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R I O  G R A N D E  D O  S U L  |  D É C A DA  F I N A L  D O  S É C U L O  X I X

A chegada de alemães ao Brasil 
começou a se tornar uma possibilidade 
de incrementar a economia nacional  
e substituir a mão de obra escrava já  
no período colonial. entre 1818 e 1820, 
cerca de 2.000 suíços desembarcaram 
no país, dando origem à cidade de  
nova Friburgo, no estado do rio de 
Janeiro. naquele tempo, a Alemanha 
ainda não era um país: alemães era 
os que falavam o idioma e possuíam 
relações culturais comuns, espalhando-se 
por aquela região do norte da europa.

Com a independência do Brasil,  
em 1822, tornou-se progressivamente  
mais comum a chegada de alemães, 
para atuar em propriedades agrícolas 

ou para servir ao exército que tentava se 
organizar para a jovem nação. Grande 
parte desses imigrantes, notadamente 
os não militares, foi instalada na região 
do vale do rio dos sinos, nas cercanias 
de porto Alegre, rio Grande do sul. 
esses imigrantes sempre mantiveram forte 
contato com suas origens. no Brasil, 
instituíram várias de suas manifestações 
culturais, entre as quais práticas  
atléticas e festivais.

os Bundesschiessen eram festivais 
de tiro que se originaram dos antigos 
schutzenfests. Junto com os turnen,  
mais ligados à ginástica, foram 
importantes no âmbito dos movimentos 
nacionalistas que lograram conseguir  

a criação da Alemanha. eram realizações 
em que se conjugavam a diversão  
e o sentido utilitário, mecanismos  
de criação de laços identitários  
e desenvolvimento de habilidades  
que poderiam ser úteis à defesa.

temos aqui três medalhas de eventos 
semelhantes organizados no Brasil. As de 
prata e bronze referem-se ao ii Festival 
de tiro (Bundesschiessen), realizado 
em 1889 na cidade de santa Cruz do 
sul (rio Grande do sul). Curiosamente, 
a de bronze possui inscrições em latim, 
enquanto a de prata está em alemão. 
A medalha de metal foi concedida aos 
participantes da edição seguinte do 
mesmo evento, promovido em 1895.
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m E da lH a  dE  GEorGE  E Y SE r 
( i i i  Jo G o S  olÍ m PiC o S )
S A I N T  L O U I S  |  1 9 0 4

Histórias de superação de atletas são ocorrências 
comuns nas diversas competições. A própria dinâmica 
do esporte, solicitando dos indivíduos que dediquem o 
máximo de si, é a responsável por verdadeiros épicos: 
muitos são os casos em que os competidores chegam 
às raias de seus limites para se consagrar. por isso são 
simbolicamente comparados a deuses, quando não 
citados como exemplos de super-humanos.

Há também histórias de superação que extrapolam a 
seara esportiva. Atletas que venceram as mais distintas 
dificuldades para permanecer ativos e um dia sagrar-
se campeões. Gente que com tenacidade enfrentou 
condições sociais e físicas adversas para não deixar 
morrer o sonho.

Desde a criação dos esportes paraolímpicos, esses 
exemplos se tornaram mais notáveis: a superação é 
uma marca explícita de uma história que a princípio 
era triste e trágica. muitos são os casos de atletas 
que, frente a um acidente, seguem envolvidos com 
o esporte. Alguns até mesmo não tinham antes feito 
ou demonstrado grande dedicação, mas na prática 
esportiva encontraram uma nova motivação.
o americano George eyser é um dos pioneiros 
de tudo isso. nos Jogos olímpicos de saint Louis 
(1904), conquistou seis medalhas nas competições de 
ginástica. Um detalhe: ele amputara a perna esquerda 
quando criança, devido a um acidente com um trem, 
competindo, portanto, com uma perna de pau. A 
medalha apresentada é a de “subir a corda”, que 
integrava a disciplina de ginástica.

De fato, uma das mais incríveis histórias entre tantas 
que cercam o esporte mundial.

Até os dias de hoje, há debates 
sobre as modalidades que devem 
integrar a programação dos Jogos 
olímpicos. no decorrer do tempo, 
muitos esportes foram inseridos e 
retirados, alguns até mesmo vão 
e voltam nas programações dos 
eventos (como o rúgbi e o golfe,  
que retornam na edição de 2016, 
no rio de Janeiro).

por trás dessas decisões, encontram-
se vários fatores, entre os quais 
o crescimento da popularidade 
de algumas práticas, o declínio 
do interesse por outras, a melhor 
definição do campo esportivo 
(deixando de fora atividades 
que não adotaram os parâmetros 
internacionais de organização), 
os interesses dos países e cidades 
organizadoras, demandas da 
sociedade como um todo.

o tiro ao alvo é um esporte presente 
desde a primeira edição dos  
Jogos olímpicos. prática muito 
popular na europa, articulava 
ao seu redor, para além do 
desenvolvimento de habilidades 
atléticas, elementos utilitários 
relacionados à guerra e à caça.

muitas foram as diferentes 
modalidades de tiro que 

pertenceram à programação dos 
Jogos olímpicos. na edição de 
paris (1900), pela primeira e única 
vez houve uma prova inusitada, se 
compararmos aos parâmetros de 
hoje: o tiro ao pombo. os protestos 
foram intensos num momento em  
que já estavam mais bem delineadas 
preocupações humanitárias com os 
animais, notadamente no continente 
europeu (é bom lembrar, contudo, 
que durante muitos anos gente de 
todo o mundo seguiria indo ao 
continente africano para participar 
de safáris).

Dos mais de 50 atletas inscritos, 
apenas quatro participaram da 
prova, sagrando-se vencedor o 
belga Leon de Lunder, matando 
21 pombos (estima-se que mais de 
3.000 animais tenham sido mortos, 
considerando toda a competição). 
esse evento não mais foi realizado, 
e essa competição de 1900 nem 
sequer é oficialmente reconhecida, 
nos dias de hoje, como tendo 
integrado o programa olímpico.

Ainda assim, referências à caça 
persistiram durante alguns anos, não 
só no tiro ao pombo como também 
no tiro ao cervo. A diferença é que 
se tratava de implementos artificiais 
e não mais os animais.

T i ro  ao  P om Bo 
( i i  Jo G o S  olÍ m PiC o S )
PA R I S  |  1 9 0 0
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em 1922, o governo brasileiro, a fim de comemorar  
os 100 anos da independência do país, uma vez  
mais promoveu uma exposição, dessa vez ainda  
mais ampla e ambiciosa do que a de 1908.

similarmente ao que ocorrera naquela ocasião, 
o principal intuito dos festejos era reafirmar a 
vinculação do país à ideia de modernidade: 
apresentar os seus “progressos” e sua capacidade 
de tomar parte ativa no concerto internacional das 
nações. promovendo uma leitura sobre o passado, 
perspectivava-se a construção de um projeto que 
apontasse um grande futuro para o Brasil.

entre os eventos programados, foram organizadas 
algumas competições esportivas, entre as quais 
torneios de militares e os “Jogos olympicos  
Latino-Americanos do rio de Janeiro”, a primeira 
competição poliesportiva internacional de uma 
determinada região do mundo, reconhecida pelo 
Comitê olímpico internacional.

As competições esportivas mobilizaram 
profundamente a população, tornando-se  
uma das principais celebrações das festividades  
do centenário. A nação entrou nos campos,  
quadras, piscinas e raias, celebrada por um  
público que já estava habituado ao esporte.

As medalhas expostas referem-se a competições  
de remo, tiro e natação dos Jogos navais,  
disputados por integrantes das Armadas de 
vários países, um dos eventos que integraram as 
comemorações de 1922, e a medalha de bronze  
do tiro dos “Jogos olympicos Latino-Americanos”.

em 1908, o governo brasileiro, com o 
intuito de comemorar o centenário da 
abertura dos portos às nações amigas, 
promoveu uma exposição nacional de 
produtos, seguindo um modelo já muito 
comum no cenário europeu. na verdade, 
desejava-se também apresentar e celebrar 
as mudanças realizadas na então capital 
do país, rio de Janeiro, nos primeiros 
anos do século XX, implementadas sob a 
liderança do prefeito pereira passos e do 
presidente rodrigues Alves.

o Brasil, que participara de muitas das 
exposições universais organizadas na 

europa, desejava se mostrar para o 
mundo, construindo o imaginário de que 
se tratava de uma nação moderna. A 
parte principal do evento foi instalada no 
bairro da Urca, no qual se fizeram obras 
para receber os imponentes pavilhões.

não surpreende que para 
homenagear a exposição tenham sido 
organizadas competições esportivas. 
internacionalmente, o esporte já integrara 
a programação de eventos semelhantes. 
Aliás, os Jogos olímpicos de paris (1900), 
de saint Louis (1904) e de Londres 
(1908) foram realizados exatamente 

no âmbito de exposições universais. A 
prática esportiva, entendida como sinal 
de progresso e modernidade, se ajustava 
com perfeição às imagens e ideias 
veiculadas por esses majestosos festivais.

naquele ano de 1908, a Federação 
Brasileira de sociedades de remo 
dedicou uma das regatas, realizadas na 
praia de Botafogo, à exposição nacional 
do rio de Janeiro. no páreo principal, 
sagrou-se campeã a guarnição do Clube 
de natação e regatas. nesta exposição, 
apresentam-se as medalhas de prata e 
bronze da prova.

m E da lH a  dE  r E mo 
E x P o SiÇ Ão  naC iona l
R I O  D E  J A N E I R O  |  1 9 0 8
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medalha de participação dos Jogos olímpicos 
de inverno de Garmish, Alemanha: os jogos 

de inverno de 1940 seriam realizados 
em sapporo, Japão, mas por causa 

dos conflitos com a China, foram 
transferidos para a suíça, que por 

falta de um acordo, cancelou os 
jogos. o Coi(Comitê olímpico 

internacional) ainda tentou 
organizar os jogos na 

cidade alemã, mas com 
o início da segunda 

Guerra mundial, 
mais uma vez foram 

cancelados

Alguém mais atento pode pensar que  
foi uma falha ou um erro crasso: 
não houve as edições dos Jogos 
olímpicos de verão de Berlim (1916) 
e dos Jogos olímpicos de inverno de 
Garmisch-partenkirchen (1940). o 
motivo: respectivamente a primeira e a 
segunda Grande Guerra interromperam 
a sequência dos eventos nas cidades 
alemãs. Ao contrário do que ocorria em 
alguns momentos da Antiguidade grega, 
os conflitos não cessaram por causa 
desses festivais esportivos.

todavia, antes de serem cancelados, 
alguns preparativos foram levados  
a efeito tendo em conta a organização  
dos eventos. Berlim fora escolhida  
como sede pelo Comitê olímpico 
internacional, em 1912, vencendo 
Alexandria e Budapeste. mesmo  
com o início da guerra, em 1914,  
com a esperança de que não fosse  
longo o conflito bélico, seguiu-se  
o processo de preparação,  
inclusive com a construção  
de instalações esportivas.

A Alemanha, derrotada na 1ª Grande 
Guerra, não foi convidada para os Jogos 
de 1920 (na Antuérpia, a primeira edição 
depois do fim do conflito) e somente 
sediaria o evento em 1936, na mesma 
Berlim, uma edição eivada de polêmica 
em função do uso político da competição.

nesta exposição, vemos um protótipo 
da medalha que seria oferecida em 
1916. Uma cópia foi reproduzida, sem 
autorização, após empréstimo para uma 
exposição internacional na suíça.

Jo G o S  olÍ m PiC o S  dE  V E r Ão 
B E R L I M  |  1 9 16
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um s e lo n ão p o d e im ag i n a r o q uão compl e xo é  o 

a pa r ato q u e o c erc a .  d e v emos l emb r a r q u e s e  t r ata 

d e  um a pro d u ç ão d e res p o n sa b i l i da d e d o esta d o, 

q u e n el e  i n v est e ,  d e  m a n e i r a m a is  o u men os e x p l í c i -

ta ,  pa r a d i fu n d i r  im ag en s q u e l h e i n t eres sa m ,  men -

sag en s q u e s e  r e l ac i o n a m a s eus proj e tos p o l í t i cos .

Ainda que sejam resultado de decisões governamentais, sua grande 

marca é circular, muitas vezes de forma despercebida, no cotidiano. 

Antes da internet, eram presença ainda mais constante nos lares, co-

lados nas cartas que iam e vinham trazendo boas e más notícias. As-

sim exerciam sua função de propaganda política, mesmo que seja di-

fícil mensurar o quanto de sua mensagem chegava até os indivíduos.

Independentemente disso, os selos são artefatos históricos 

impressionantes. Por meio deles, temos acesso a narrativas sobre 

certos fatos, a representações que nos ajudam a entender o espí-

rito de um tempo. Aliás, mesmo sendo tão pequenas, as estampi-

lhas são produtos artísticos, que interagem com a cultura visual 

do momento em que foram produzidas. Não são confeccionadas 

de uma hora para outra. São fruto de estudo, investigação, inves-

timento. São também ícones de um dado período.

originais. Há ainda os postais, que, normalmente maiores, são 

mais generosos nos aspectos iconográficos.

Vale dizer que há especialistas dentro do grupo de colecionado-

res: os que se dedicam a coletar e organizar selos de somente uma 

modalidade, atleta ou evento. Filatelistas olímpicos são muito ativos.

Já na primeira edição dos Jogos Olímpicos foram lançados se-

los comemorativos, autorizados pelo governo da Grécia. Na ver-

dade, na ocasião esses foram também utilizados como uma das 

fontes de financiamento da organização do festival, um obstácu-

lo que quase inviabilizou a realização do evento. As imagens dos 

selos fazem referência à antiga cultura helênica. São hoje peças 

raras, muito cobiçadas.

Há muitos anos o Brasil possui importantes filatelistas esporti-

vos. Plínio Ricciardi e Eugênio Rappaport foram muito respeitados. 

Ambos chegaram a ganhar medalha em exposições internacionais, 

como a primeira do Selo Olímpico, realizada em 1953, em San Ma-

rino. A coleção do Dr. Ricciardi foi comprada, em 1980, por Roberto 

Gesta de Melo, constituindo um importante e primordial núcleo de 

seu acervo (que também possui peças de Eugênio Rappaport).

Nesta oportunidade, apresentam-se os selos emitidos pelos 

países organizadores dos Jogos Olímpicos, de 1896 a 2000.

Muitas são as imagens esportivas presentes no sem-número 

de selos que foram produzidos pelo planeta. Os mais diferentes 

países, em situações e por motivações diversas, já mostraram 

competições, modalidades, atletas em suas estampilhas. Por elas 

é possível entender como a prática foi mobilizada em certas es-

tratégias governamentais, não poucas vezes relacionada a repre-

sentações identitárias.

Há um aspecto especial que cerca os selos. Há muito tempo 

são motivo de cobiça da parte de colecionadores que, por todo o 

mundo, se envolvem com a preservação dessas pequenas precio-

sidades. Entre eles, existem aqueles que são especializados nas 

estampilhas de esporte. A filatelia esportiva possui uma grande 

organização no cenário internacional. Há, inclusive, uma socie-

dade própria (a Sports Philatelists International), que lança tri-

mestralmente um periódico (o Journal of Sports Philately).

Os filatelistas esportivos não estão somente interessados nos 

selos em si, mas também em tudo que os cerca. Por exemplo, en-

velopes com carimbos postais são por alguns deles apreciados. 

Outro objeto curioso são selos impressos com erros. As matrizes 

e provas também são valiosas peças. Falsificações são apreciadas 

e muito procuradas, por vezes obtendo preços maiores do que os S
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Cartão-postal com 
carimbo olímpico do 
campo de prisioneiros de 
Woldenberg enviado da 
barraca 1B para a 23A

Postal com selo olímpico 
de 10 Gr e cachet 
olímpico. Emitido em  
30 de julho de 1944

Envelope com cachet olímpico 
e carimbo nos três selos
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Moedas

Moeda lídia, rei Artaxerxes I,  
cerca de 350-330 a.C.
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muitas s imi l ar idades com os selos ,  com a d i ferenç a 

de que c ircul a m a in da mais e  de que a ident i f ic aç ão 

de seu valor é m ais imed iata ,  dado o seu uso cot id ia -

no em tr ansações f inanceir as .

Da mesma forma que os selos, são uma produção do Estado, que 

nelas também investe para a difusão de símbolos que julga ade-

quados a seus projetos políticos. As imagens que nelas são gra-

vadas normalmente relacionam-se a personagens eleitos como 

heroicos, feitos escolhidos como determinantes para a nação ou 

referências diversas a elementos que constituem um imaginário 

do país (flora, fauna, manifestações culturais).

Nesse sentido, as moedas também são artefatos históricos, 

objetos que nos permitem prospectar a construção de represen-

tações. Como circulam em menor variedade do que os selos e du-

rante maior período de tempo e solicitam maior investimento e 

cuidado na sua confecção, são ainda mais adequadas para ver-

mos representações mais duradouras.

Por isso também se desenvolveu o hábito de cunhar moedas 

comemorativas: sua durabilidade permite registrar por muitos 

anos grandes feitos e grandes nomes. Se no início essas eram 

dades. Trata-se de um breve passeio pela história esportiva por 

meio de sua produção numismática.

Dezenas de peças referem-se a momentos anteriores à confor-

mação do esporte moderno: moedas da Antiguidade Clássica e da 

Idade Média e uma especial em homenagem ao rei James I, persona-

gem fundamental para a realização dos Cotswold Olimpick Games.

Outro importante conjunto de peças refere-se a festivais 

de tiro realizados na Suíça nos anos de 1872, 1881 e 1885, assim 

como aos festivais similares levados a efeito na Alemanha. Como 

vimos, essa modalidade foi uma das pioneiras, tendo inclusive 

marcado presença em todas as edições dos Jogos Olímpicos.

Desses eventos, há outro importante conjunto de peças. Dos 

Jogos de Moscou (1980), expõem-se seis moedas de platina, en-

quanto da edição de Barcelona (1992) há uma rara peseta de ouro: 

foram cunhados apenas 120 exemplares, dados a dignitários es-

colhidos cuidadosamente.

Temos ainda uma moeda de grande porte de prata maciça co-

memorativa dos Jogos de Sydney (2000) e duas comemorativas dos 

Jogos de Pequim (2008). Por fim, peças comemorativas da transição 

dos Jogos de Londres (2012) para o Rio de Janeiro (2016), três de ouro 

relativas à Grã-Bretanha e outra de prata referente ao Brasil.

eminentemente produzidas para circular no sistema monetário, 

logo também seriam forjadas apenas como peças comemorati-

vas, por vezes em metais mais nobres.

Esse hábito também se espraiou para outras entidades não 

governamentais pelo simbolismo que carrega. Cunhar moedas 

tem sido largamente adotado como procedimento celebratório 

em muitas ocasiões, uma forma de registro público para a poste-

ridade, um ato de memória.

Isso alimenta ainda mais o interesse dos colecionadores des-

ses incríveis pequenos e poderosos objetos. Assim como ocorre 

com os selos, muitos são os apaixonados por coletar, organizar e 

estudar moedas (bem como medalhas). A numismática, que era a 

princípio o estudo sistemático da produção de moedas, no decor-

rer dos tempos também se confundiu com o colecionismo.

Uma parte desses colecionadores se dedica a moedas que te-

nham motivos esportivos, notadamente aquelas que são produzi-

das por ocasião de algum evento ou para celebrar alguma efemé-

ride. A coleção Roberto Gesta possui muitos exemplares dessas 

peças, algumas delas exibidas nesta exposição.

Pode-se perceber que há exemplares de vários períodos his-

tóricos, referentes a competições de distintos âmbitos e locali-
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numa sociedade em que eram muito valorizados 
a honra e o registro para a eternidade, o uso de 

moedas como artefatos de memória foi comum. elas se 
tornaram ainda mais valorizadas enquanto portadoras 
de mensagem em função do aumento de sua utilização, 
dado o incremento de trocas comerciais. se os modelos 

primitivos traziam impressos animais, logo outros 
registros humanos passaram a ser cunhados.

nas cidades-estados da Grécia 
Antiga, exercícios físicos e 

competições esportivas faziam parte 
integral da educação dos jovens.

Dentre os diversos Jogos pan-
Helênicos, os mais importantes foram 

os Jogos olímpicos (os maiores de 
todos), levados a efeito no santuário 
de olímpia, em elis, com os primeiros 
registros precisos a partir 776 A.C.; 
os Jogos Ístimicos, no santuário do 
istimo de Corinto, datados de 582 
A.C.; os Jogos píticos, no santuário 
de Delphi, de 582 A.C.; e os Jogos 

nemeus, registrados desde 573 A.C.

os Jogos de moscou, mesmo que 
tendo enfrentado um grande boicote, 

ficaram marcados pela excelente 
organização e grandiosidade. 

na verdade, o desejo do governo 
soviético, em um cenário de 

efervescente Guerra Fria, era mesmo, 
por meio do evento, construir uma 

imagem internacional de seu poderio.

moEdaS do PErÍodo da 
anTiGUidadE CláSSiCa

moEdaS doS  
JoGoS Pan-HElÊniCoS

o rei foi o grande protetor dos 
Cotswold olimpick Games, realizados 
por robert Dove, com início provável 
em 1612. James i reinou na escócia, 

irlanda e inglaterra, dando sequência 
ao florescimento cultural do período 

elisabetano. ele teve grande atuação a 
favor de certos divertimentos, entre os 
quais alguns que eram por ele próprio 
apreciados e praticados, como a caça.

moEdaS Em  
HomEnaGEm  

ao rEi JamES i 

moEdaS dE PlaTina  
JoGoS dE moSCoU 1980
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mmoEdaS ComEmoraTiVaS  
da PaSSaGEm doS  
JoGoS dE londrES  

Para o rio dE JanEiro

os Jogos de 1992 transformaram 
Barcelona, recuperando áreas antes 
degradadas. mais do que os lucros 
tangíveis, houve grande ganho de 

autoestima e uma repercussão internacional 
que fez dela um dos principais destinos 
turísticos do mundo. Apenas 120 peças 

desta moeda foram cunhadas

Jogos olímpicos plenamente 
adequados às novas exigências sociais: 

não seria equivocado assim definir a 
edição que, com grande organização, 
se notabilizou por pensar em questões 

ecológicas, de inclusão social e de 
respeito à cultura local.

PESETa dE oUro dE 
BarCElona 1992

moEda dE PraTa  
JoGoS dE  

SYdnEY 2000

os Jogos olímpicos de Berlim são marcados 
por parâmetros contraditórios. De um lado, 

bem serviram ao que esperava o governo 
chinês quando se propôs a organizá-

lo: mostrar o poderio e o protagonismo 
emergente da nação. De outro lado, em 
função de diversos movimentos sociais, 

acabou por ampliar as críticas a algumas 
das peculiaridades do regime chinês.

moEda ComEmoraTiVa 
JoGoS dE PEQUim 2008

Depois de tantos anos, os Jogos olímpicos 
voltam à América (desde montreal 1976), 
pela primeira vez chegando à América do 

sul, com grande expectativa. na cerimônia 
de encerramento, Londres passa ao rio de 

Janeiro a responsabilidade de organizar 
a grande celebração olímpica, ocasião 

celebrada por essas moedas.
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por mais que o c a mpo esport ivo ten ha se d ivers i f ic a -

do e seja c ada ve z m aior o número de profiss ionais 

que com ele se envolve e  n ele atua ,  n inguém jamais 

super ar á a importância do at le ta . 

Ele é a razão de existir do esporte, o responsável por dramatizar 

todas as emoções e contradições que cercam a prática. Tudo o que 

ocorre, no fundo, tem por matéria o seu corpo, portador de mensa-

gens sobre essa fascinante manifestação cultural.

O atleta é também o símbolo de um novo tempo. Progressiva-

mente foi substituindo os antigos modelos valorizados de indivíduos. 

Expressão dos princípios burgueses, que substituíam ou ao menos 

desautorizavam muitos símbolos aristocráticos, os atletas materiali-

zaram os desejos de uma sociedade que valorizava a saúde, a higiene, 

a precisão, o homem aventureiro e desafiador que enfrenta as dificul-

dades e desafios, que assume a superação como marca de sua vida.

Os atletas desde sempre têm alto poder de sedução. Muito 

rapidamente se transformaram em personagens públicos, acom-

tornaram possíveis. De outro lado, muitos também são motivos 

de ingratidão, culpados por uma derrota ou mau resultado. Gran-

de parte sofre mesmo com o esquecimento. Poucos conseguem 

fazer com que seu nome perdure no tempo.

O Brasil também tem seus ídolos esportivos. Desde a chegada 

do esporte ao país, assim como ocorreu no cenário internacional, 

atletas deixaram seu nome registrado na história. Alguns hoje 

são pouco lembrados. Por exemplo, nos anos iniciais do século 

XX, espalhou-se a fama de Abrahão Saliture, atleta que tinha 

uma história particular de superação, bem ao gosto do grande 

público: tinha um defeito no braço, mas nunca deixou que isso o 

impedisse de praticar as mais diferentes modalidades.

Foi um dos atletas brasileiros com mais longa carreira, atuan-

do em diferentes modalidades: natação, remo, polo aquático. Na 

década de 1890, já disputava provas de natação, tendo se sagrado 

campeão do I Campeonato Brasileiro da modalidade, disputado 

no Rio de Janeiro, em 1898. Com 49 anos, ainda competiu nos Jo-

gos Olímpicos de Los Angeles (1932).

Um primeiro grande destaque internacional de um atleta bra-

sileiro se deu nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, em 1920, quando 

Guilherme Paraense conquistou uma medalha de ouro no tiro. 

Na mesma ocasião e na mesma modalidade, Afrânio Antônio da 

Costa conquistou uma medalha de prata, bem como a equipe bra-

sileira (integrada pelos dois e mais por Dario Barbosa, Sebastião 

Wolf e Fernando Soledade) conquistou a medalha de bronze.

Muitos outros ídolos brasileiros, no decorrer do tempo, obti-

veram grande destaque internacional, com menção especial para 

os atletas de futebol (Pelé é sem dúvida um dos personagens mais 

famosos do século XX) e atletismo.

Entre tantos atletas – a maior parte tendo que enfrentar as 

dificuldades de preparação que durante muito tempo persistiram 

(e ainda persistem) no Brasil, o que torna sua saga ainda mais 

árdua –, alguns foram escolhidos para receber destaque nesta 

exposição. Não se trata de afirmar que foram mais importantes 

do que outros. São apenas exemplos de como muitos brasileiros 

marcaram seu tempo e o nome do país no cenário internacional.

panhados com encantamento, mas também rigor. Supostamente 

representantes de uma nova moral, considerados exemplos para 

crianças e jovens, seus erros são julgados de forma implacável.

Esse processo torna-se ainda mais dramático por sua atua-

ção estar articulada a intencionalidades políticas (o atleta como 

representação máxima de uma nacionalidade, algo obviamente 

sempre discursivo, mas portador de grande impacto social) e in-

teresses econômicos (representantes de produtos que, de alguma 

forma, enquadram sua vida em sociedade, dele extraindo lucro). 

Atletas não são máquinas, humanos é o que são (brincando com a 

frase de Chaplin ao fim do filme O Grande Ditador). Mas seu ar de 

divindade é mesmo contagiante.

Dada a sua notoriedade, as imagens de atletas são fartamente 

difundidas. Em fotografias, no cinema e em obras de arte, seus 

feitos são registrados. Pelos meios de comunicação, suas proe-

zas percorrem o planeta. Tornam-se ídolos amados ou odiados 

por suas realizações, deuses e demônios simultaneamente. Não 

poucas vezes a eles se agradece por toda a vida, pelas alegrias que 
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S A LT O  T R I P L O

primeiro atleta sul- americano bicampeão olímpico em 

eventos individuais. recordista mundial do salto triplo 

cinco vezes. tricampeão dos jogos pan - americanos. pri -

meiro atleta a quebrar a barreira dos 16 metros no sal-

to triplo. essas são algumas das conquistas que fazem 

do paulistano da casa verde, adhemar ferreira da silva , o 

maior nome da história olímpica do esporte brasileiro.

Diferenciado dentro e fora das pistas, Adhemar Ferreira da Silva, 

nascido em 29 de setembro de 1927, era poliglota, formado em Di-

reito, Belas Artes, Relações Públicas e Educação Física. Foi comen-

tarista esportivo e colunista do prestigiado diário carioca Última 

Hora. Foi adido cultural do Brasil na Nigéria. Participou do filme 

Orfeu Negro – do diretor francês Michel Camus, baseado em peça 

de Vinícius de Moraes –, vencedor em 1959 da Palma de Ouro em 

Cannes, do Globo de Ouro e do Oscar de melhor filme estrangeiro.

Foi nas pistas de atletismo de países de diferentes continentes, 

porém, que ele alcançou as maiores glórias de sua vida. Sempre 

mostrando o estilo elegante e altivo ao saltar, tinha no equilíbrio a 

marca principal de sua preparação técnica, orientada pelo legen-

dário treinador Dietrich Gerner.

As maiores conquistas são as duas medalhas de ouro, ganhas 

nos Jogos Olímpicos de Helsinque, na Finlândia, em 1952, e de Mel-

bourne, na Austrália, em 1956. Na primeira, após quebrar duas 

vezes o recorde mundial, ao saltar 16,12 e depois 16,22 metros, 

inventou a “volta olímpica” ao correr os 400 metros da pista para 

agradecer os aplausos.

Na cidade australiana, subiu novamente ao topo do pódio, com 

16,35 metros, recorde olímpico. Essa marca agregou à sua vitoriosa 

carreira o carinhoso apelido de “Canguru Brasileiro”. A despedi-

da olímpica de Adhemar – iniciada em 1948 nos Jogos de Londres, 

quando foi o 11º colocado – aconteceu com um salto de 15,07 me-

tros, nos Jogos de Roma, na Itália, em 1960, finalizando a prova em 

14º lugar. Já contava, então, com 33 anos de idade, e sem saber que 

uma tuberculose o impedia de ter melhor desempenho.

Embora as medalhas de ouro olímpicas representem o ápice de 

sua carreira, Adhemar teve algumas de suas melhores performan-

ces em Jogos Pan-Americanos. Foi tricampeão em Buenos Aires, 

na Argentina, em 1951, Cidade do México, em 1955, e Chicago, nos 

Estados Unidos, em 1959. No Pan da Cidade do México, fez a melhor 

marca de sua vida, ao saltar 16,56 metros e estabelecer, pela quinta 

vez, o recorde mundial.

A carreira de Adhemar teve início quase que por acaso, de-

terminada por seu talento natural para as provas de salto. Aos 18 

anos, após receber algumas explicações básicas, saltou 12,90 me-

tros e impressionou o técnico Dietrich Gerner, do São Paulo F.C., 

que o convidou a defender a equipe de atletismo do Tricolor.

Adhemar aceitou e em dezembro de 1950 cravou seu nome 

de vez na história do salto triplo. Marcou 16,00 metros e igualou 

o recorde mundial do japonês Naoto Tajima, que vigorava desde 

1936. Em 30 de setembro de 1951, um dia após completar 24 anos, 

conseguiu a marca de 16,01 metros, no Rio de Janeiro, e tornou-se 

recordista mundial absoluto da prova.

Adhemar Ferreira da Silva morreu no Hospital Santa Isabel, 

em São Paulo, em 12 de janeiro de 2001, aos 73 anos. Antes, rece-

beu a Ordem do Mérito Olímpico, principal condecoração oferecida 

pelo Comitê Olímpico Internacional – e inúmeros títulos honorí-

ficos em países como Finlândia, Japão e Austrália, além de entrar 

para a Galeria da Fama da IAAF. Ao morrer, era presidente da Co-

missão de Atletas da Confederação Brasileira de Atletismo.

PRINCIPAIS CONQUISTAS 
medalha de ouro olímpica  

em Helsinque 1952

medalha de ouro olímpica  

em melbourne 1956

medalha de ouro no pan-Americano  

de Buenos Aires 1951

medalha de ouro no pan-Americano  

da Cidade do méxico 1955

medalha de ouro no  

pan-Americano de Chicago 1959
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a l a n  Fon T E lE S
C O R R I DA

a trajetória de um atleta de el ite é por natureza repleta de 

superação. mas al an fonteles enfrentou bem mais obs -

táculos – e ultrapassou todos – para se transformar no 

maior nome do vitoriso atletismo paralímpico brasileiro. 

campeão dos jogos de londres, em 2012, três medalhas de 

ouro no mundial de lyon, frança, no ano passado, re -

cordista mundial dos 200 metros em sua categoria , o jo -

vem paraense de marabá luta contra as dificuldades desde 

o berço – l iteralmente.

Alan nem bem completara três semanas de vida e uma infecção 

obrigou os médicos a amputar as duas pernas do bebê logo abai-

xo dos joelhos. Apesar das evidentes dificuldades para a criança, 

os pais de Alan decidiram que o menino teria a vida mais normal 

possível. E isso incluiu praticar esportes, como o atletismo, que um 

dia encantou Alan depois que ele viu uma prova vencida por Robson 

Caetano da Silva, um dos maiores velocistas do atletismo nacional.

Tinha apenas 8 anos e pediu aos pais para treinar. Em Belém, 

sob supervisão de Suzete Montalvão, medalhista no revezamento 4 

x 100 metros do Pan de Indianápolis, nos Estados Unidos, em 1987, 

Alan começou a correr, ainda usando duas próteses rústicas de ma-

deira. O menino tinha talento para provas curtas e logo se destacou.

Foi em 2007 que Alan deixou de ser um destaque regional e co-

meçou a corrida para ganhar o mundo. Com o patrocínio da Chal-

lenge Athletes, fundação internacional que reúne esportistas defi-

cientes de várias modalidades, ele pôde, enfim, trocar as próteses 

básicas por modelos modernos, com encaixes anatômicos sob medi-

da e lâminas de metal.

As conquistas apareceram na mesma velocidade em que baixa-

vam os tempos nas pistas. Aos 16 anos, ajudou a equipe brasileira a 

ganhar a medalha de bronze no 4 x 100 metros na Paralimpíada de 

Pequim, em 2008. Foi prata nos 100 e nos 200 metros do Pan-Ameri-

cano de Guadalajara, no México, em 2011. No mesmo ano, levou dois 

bronzes nas suas provas favoritas no Mundial de Christchurch, na 

Nova Zelândia.

Ainda que já tivesse um currículo respeitável, Alan Fonteles 

desembarcou razoavelmente desconhecido na Inglaterra para a 

Paralimpíada de 2012. Nem havia como ganhar a atenção da mídia 

disputando a mesma prova de Oscar Pistorius, o maior astro dos Jo-

gos. O sul-africano havia tornado a corrida com próteses um fenô-

meno mundial de tecnologia e popularidade. No dia 2 de setembro, 

no Estádio Olímpico de Londres, Alan Fonteles Cardoso de Oliveira 

fez história ao marcar 21s45 na final dos 200 metros categoria T44 

(biamputados). Num inesquecível sprint na segunda metade da 

prova, ele tirou uma desvantagem de 8 metros e chegou à frente de 

Pistorius, que até aquele dia nunca havia perdido aquela prova. A 

medalha o transformou imediatamente num herói brasileiro.

A dúvida era se aquela havia sido uma vitória fortuita. Não foi pre-

ciso esperar muito pela resposta. Em 2013, Alan entrou como favorito 

para disputar o Mundial em Lyon, na França. É verdade que Oscar Pis-

torius estava fora das provas, preso na África do Sul sob a acusação de 

ter assassinado sua namorada. Mas sobravam grandes rivais.

E todos ficaram para trás. Alan venceu os 100 metros. Ganhou 

também nos 200 metros com um feito extra. Pela primeira vez, um 

ser humano usando próteses corria a distância abaixo de 21 segun-

dos. Com espantosos 20s66, Alan derrubou o recorde mundial ante-

rior, de 21s30, do próprio Pistorius. Logo em seguida, veio outra mar-

ca inédita ao levar a medalha de ouro nos 400 metros, uma prova 

que nunca fora sua especialidade.

Alan ainda tinha uma surpresa na temporada, para alegria de 

quem o vê como a maior esperança – ou certeza – de medalha nos 

Jogos de 2016, no Rio de Janeiro. Numa simples prova de exibição, o 

brasileiro fez 10s57 nos 100 metros, categoria T44, e acrescentou um 

segundo recorde mundial ao seu currículo.

PRINCIPAIS CONQUISTAS 
medalha de ouro nos 200 m  

na paralimpíada de Londres 2012

medalha de ouro nos 100 m  

no mundial de Lyon 2013

medalha de ouro nos 200 m  

no mundial de Lyon 2013

medalha de ouro nos 400 m  

no mundial de Lyon 2013

medalha de prata no 4 x 100 m  

no mundial de Lyon 2013

medalha de bronze nos 100 m  

no mundial de Chistchurch 2011

medalha de bronze nos 200 m  

no mundial de Chistchurch 2011

medalha de prata nos 100 m  

no pAn de Guadalajara 2011

medalha de prata nos 200 m  

no pAn de Guadalajara 2011

medalha de bronze no 4 x 100 m  

na paralimpíada de pequim 2008
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a rT H U r  Z a n E T T i
G I N Á S T I C A  A R T Í S T I C A

arthur nabarrete zanet ti é o maior nome da ginástica 

artística do brasil em todos os tempos. com 22 anos, 

ele ganhou nossa primeira e única medalha olímpica de 

ouro no esporte nos jogos de londres, em 2012. no ano 

seguinte, outro grande feito: o título no campeonato 

mundial de antuérpia , bélgica , mais uma marca inédita . 

ainda que as vitórias recentes o tenham transformado 

no principal nome das argol as no pl aneta , o campeão a 

ser batido por todos os competidores, o zanet ti de hoje é 

igual ao zanet ti de antes da glória – e esta talvez seja uma 

das principais expl icações do seu sucesso na modalidade.

Nascido em 16 de abril de 1990, em São Caetano do Sul, no ABC 

paulista, Zanetti pratica ginástica desde os 7 anos. Até hoje está no 

mesmo clube, o SERC Santa Maria, de sua cidade natal. Acumulou 

títulos brasileiros e internacionais nas categorias infantil e juvenil 

com o tipo físico perfeito para as argolas, modalidade na qual se es-

pecializou. Talento ele sempre teve, mas para Zanetti as medalhas 

se justificavam mais por outros fatores – em suas próprias palavras: 

“Força e concentração nos treinos e competições. Persistência para 

alcançar e superar objetivos”.

Zanetti é a prova de que não existe atalho para o pódio olím-

pico. Se o ouro em Londres surpreendeu a muitos no Brasil, para 

quem acompanha a ginástica foi a consequência de anos de traba-

lho e conquistas. Já em 2007, com apenas 17 anos, em sua primeira 

convocação para a seleção adulta, disputou o Mundial de Stuttgart, 

na Alemanha. Na edição seguinte, em Londres, em 2009, chegou ao 

quarto lugar nas argolas.

Dois anos depois, no Mundial de Tóquio, mostrou que estava re-

cuperado de uma contusão no ombro direito que o manteve fora das 

competições por quatro meses. Foi ao pódio no Japão, ganhando a 

medalha de prata. Também em 2011 levou o ouro na Universíade de 

Shenzen, na China.

A disputa pelo ouro olímpico de 2012 colocou Zanetti contra o 

chinês Chen Yibing, tetracampeão mundial, vencedor nos Jogos de 

Pequim de 2008 e, com esse histórico, favoritíssimo ao título. O bra-

sileiro atingiu a marca de 15.900 pontos, contra 15.800 do principal 

rival e 15.733 do terceiro colocado, o italiano Matteo Morandi.

Quem esperava um Zanetti eufórico, algo justificável para 

uma conquista tão importante, deparou com um campeão contido 

e com os pés no chão. Modesto ao extremo, ele se recusou a tirar fo-

tos nas ruas de Londres com a medalha no pescoço, como pediam 

insistentemente fotógrafos e cinegrafistas. Na volta ao Brasil, nem 

parecia um herói nacional: manteve a rotina estafante de treinos 

e, longe de qualquer badalação, preferiu continuar morando com a 

família em São Bernardo do Campo.

O foco no trabalho continua rendendo bons resultados até 

hoje. Em 2013, levou o ouro no Mundial da Antuérpia e a Univer-

síade de Kazã, na Rússia. Também imortalizou seu nome ao ver 

a Federação Internacional de Ginástica batizar um movimento 

como Zanetti, a exemplo do que já havia acontecido com a compa-

triota Daiane dos Santos.

A temporada de 2014 começou bem. Em março, ele foi bicam-

peão nos Jogos Sul-Americanos de Santiago, no Chile, repetindo 

o título de Medellín, na Colômbia, em 2010. Com o apoio de seu 

treinador Marcos Goto, Zanetti tem um plano definido para os pró-

ximos anos. Ele sabe que é favorito para defender o título na Olim-

píada de 2016, mas juntou outra meta para o Rio de Janeiro: ajudar 

a montar uma equipe completa – e competitiva – para o torneio 

masculino de ginástica.

PRINCIPAIS CONQUISTAS 
medalha de ouro olímpica  

nas argolas em Londres 2012

medalha de ouro no Campeonato  

mundial de Antuérpia 2013

medalha de prata no Campeonato 

mundial de tóquio 2011

medalha de ouro na  

Universíade de shenzen 2011

medalha de ouro por equipe no  

pan-Americano de Guadalajara 2011

medalha de prata nas argolas no  

pan-Americano de Guadalajara 2011
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Fa Bi a na  m U r E r
S A LT O  C O M  VA R A

muitos esportes passaram na vida de fabiana murer até 

el a encontrar sua vocação. poderia ter sido nadadora , 

corredora e durante certo tempo treinou ginástica ar -

t íst ica com afinco. em 1998, aos 16 anos, fez testes para 

atlet ismo. correu 50 metros, 10 0 0 metros e se aventurou 

no salto em distância . presente à cl ínica naquele clube 

de campinas, o técnico elson miranda viu potencial di -

ferente na moça alta e magra . alguns anos e vários t í -

tulos nacionais e internacionais depois, elson provou 

que t inha ra zão: fabiana murer nasceu para ser uma es -

trel a do salto com vara .

Nenhuma outra brasileira – ou brasileiro – ostenta um título mun-

dial de atletismo ao ar livre, feito conquistado em 2011, em Daegu, 

Coreia do Sul. Fabiana também foi campeã mundial em pista co-

berta, em Doha, Catar, em 2010. No mesmo ano, levou o título da 

Diamond League, o campeonato da elite da Associação Internacio-

nal de Federações de Atletismo (IAAF). É dela o atual recorde sul-a-

mericano com 4,85 metros, outra marca atingida na inesquecível 

temporada de 2010.

Desde o início treinada por Elson Miranda, a jovem Fabiana sem-

pre se destacou nas competições brasileiras. Mas os grandes resulta-

dos internacionais vieram quando Elson passou a levar seu grupo de 

atletas para clínicas na pequena Fórmia, na Itália. Lá estava o ucra-

niano Vitaly Petrov, para muitos o maior técnico de salto com vara da 

história, mentor do compatriota campeoníssimo Sergei Bubka e da 

também multirrecordista mundial Elena Isinbayeva, da Rússia.

A supervisão de Petrov começou em 2001 e exigiu que Fabiana 

mudasse sua técnica e a forma de treinar. Com o tempo, os resulta-

dos vieram. Em 2005, ela saltou 4,40 metros, recorde brasileiro. No 

ano seguinte, foi medalha de prata na Copa do Mundo de Atenas, na 

Grécia. Virou estrela nacional ao subir ao topo do pódio no Pan-A-

mericano do Rio de Janeiro em 2007.

A ascensão na carreira parecia naturalmente levar Fabiana a 

uma conquista maior na Olimpíada de Pequim, em 2008. A competi-

ção chinesa, no entanto, acabou sendo palco do seu pior drama. No 

dia da competição, já na pista do estádio, Fabiana percebeu que uma 

de suas varas havia sumido, justamente aquela que precisava para 

continuar na disputa por uma medalha. Procurou por toda parte, 

reclamou com a organização, se enervou e acabou perdendo a con-

centração – e, junto com ela, a prova.

Sob críticas pesadas, Fabiana começou o longo caminho para 

voltar ao topo. Sempre com orientação de Elson e Petrov, aprimorou 

seu jeito de competir, o que incluiu até aumentar as passadas na 

corrida antes do sarrafo. Correr mais significaria mais velocidade 

final, mas também maior desgaste carregando a vara. Os grandes 

resultados de 2010 e de 2011 mostraram que Fabiana achara o ponto 

de equilíbrio. Ela terminou as duas temporadas como Melhor Atleta 

do Ano, prêmio do Comitê Olímpico Brasileiro.

Logo depois, no entanto, o destino botou a resistência e a perse-

verança de Fabiana a prova outra vez. E de novo numa Olimpíada. 

Nos Jogos de 2012, a atleta brasileira decidiu que seria perigoso de-

mais saltar com os fortes ventos que passavam na pista do estádio 

de Londres. Nem se classificou para disputar a final.

Hoje, com 33 anos, Fabiana tem planos definidos. Continua a 

saltar em alto nível. Em março passado, um critério de desempate 

a colocou em quarto lugar no Mundial de Sopot, na Polônia, mes-

mo atingindo a marca da vencedora. Já anunciou que deve parar de 

competir em 2016, nos Jogos do Rio. Uma chance perfeita de colocar 

um final feliz na história de Fabiana com as Olimpíadas.

PRINCIPAIS CONQUISTAS 
medalha de ouro no Campeonato  

mundial de Atletismo de Daegu 2011

medalha de ouro no mundial  

indoor em Doha 2010

medalha de bronze no mundial  

indoor de valência 2008

medalha de ouro na iAAF  

Diamond League 2010

medalha de prata na  

Copa do mundo de Atenas 2006

medalha de bronze na  

Copa Continental de split 2010

medalha de ouro no pan-Americano  

do rio de Janeiro 2007
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JoÃo  C a r lo S  dE  oli V E i r a  |  “ JoÃo  d o  PU lo ”
S A LT O  T R I P L O  /  S A LT O  E M  D I S Tâ N C I A

joão carlos de oliveira , ou simplesmente joão do pulo, 

apelido com que ficou imortalizado no coração de to -

dos os brasileiros, bem que poderia estar no rol dos cam-

peões olímpicos. talento não faltava ao atleta nascido 

em pindamonhangaba (sp), no vale do paraíba , em 28 de 

maio de 1954. um dos primeiros a fal ar isso era uma auto -

ridade no assunto: dietrich gerner, o treinador que ha -

via preparado adhemar ferreira da silva para ser bicampeão 

olímpico do triplo na década de 1950.

No entanto, os árbitros que atuaram na final do triplo nos Jogos de 

Moscou em 1980 invalidaram quatro dos seis saltos de João Carlos, 

fato que raramente acontecia com o saltador brasileiro, dono de ine-

gável boa técnica. Tempos depois, João ainda falava, embora de for-

ma discreta, que pelo menos um dos saltos anulados chegara bem 

perto dos 18 metros. Teria sido suficiente para garantir a medalha 

de ouro, e ainda superar seu próprio recorde mundial, que era 17,89 

metros e que estava em vigor desde 15 de outubro de 1975.

Pois quem reclamou de forma mais incisiva foi um antigo sovié-

tico, da Geórgia, Viktor Saneyev, prata em Moscou. Pouco antes dos 

Jogos de Sydney em 2000, quase uma década após o fim do estado 

soviético, ele disse acreditar que “coisas estranhas” haviam aconte-

cido na final de 25 de julho de 1980. Para o campeão das três edições 

anteriores dos Jogos, “não interessava que certos atletas fossem 

campeões”. Nunca se provou que houve “algo estranho”, mas os árbi-

tros da prova foram muito criticados.

João Carlos era um dos favoritos para levar aquele título. Afinal, 

cinco anos antes, vencera o Pan-Americano na Cidade do México, 

com um voo espetacular de 17,89 metros, recorde mundial, 45 centí-

metros melhor que o anterior, de Saneyev. Os especialistas lembra-

vam, ainda, que João Carlos ganhara experiência ao participar dos 

Jogos de Montreal em 1976. Na cidade canadense, o soldado (depois 

sargento) do Exército brasileiro foi terceiro colocado, com um salto 

de 16,90 metros. O norte-americano James Butts foi prata (17,18 me-

tros) e Saneyev, ouro (17,29 metros).

Nos dois saltos considerados válidos em Moscou, João fez 16,96 

metros no primeiro salto. No terceiro, marcou 17,22 metros. Conseguiu 

novamente o bronze. Saneyev ganhou prata com 17,24 metros e outro 

soviético, Jaak Uudmäe, da Estônia, ganhou ouro com 17,35 metros.

De qualquer forma, João foi eleito um dos dez melhores triplis-

tas do Jubileu da IAAF (1912-1987). João foi o quarto na lista, que 

também teve Adhemar Ferreira da Silva (terceiro) e Nelson Prudên-

cio (oitavo).

João ainda competia no salto em distância: quarto na final olím-

pica em 1976, foi recordista sul-americano da prova, com 8,36 me-

tros. Na história do atletismo brasileiro no Pan-Americano, em 2014 

ainda é o recordista brasileiro em número de títulos: foi bicampeão 

do triplo e do salto em distância na Cidade do México em 1975 e em 

San Juan, Porto Rico, em 1979.

Em 1981, conquistou o tricampeonato na Copa do Mundo de 

Atletismo em Roma, em 1981, com 17,37 metros – recorde do Estádio 

Olímpico até 1987. Antes, vencera a Copa em Düsseldorf, em 1977, e 

em Montreal, em 1979. Em sua última competição internacional, ga-

nhou o título sul-americano em La Paz, na Bolívia, com 17,05 metros.

Porém, três dias antes do Natal daquele ano, ele trafegava pela 

Via Anhanguera, vindo de Campinas para São Paulo, e seu carro se 

chocou contra outro. O resultado o obrigou a passar por 22 cirurgias, 

o que não evitou a amputação de sua perna direita no ano seguin-

te. João ainda entrou para a política e foi deputado estadual em São 

Paulo por dois mandatos. Morreu em 29 maio de 1999, um dia após 

completar 45 anos. Foi velado na Assembleia Legislativa de São Pau-

lo e sepultado em Pindamonhangaba.

PRINCIPAIS CONQUISTAS 
medalha de bronze olímpica  

no triplo em montreal 1976

medalha de bronze olímpica  

no triplo em moscou 1980

medalha de ouro no triplo na  

Copa do mundo de Düsseldorf 1977

medalha de ouro no triplo na  

Copa do mundo de montreal 1979

medalha de ouro no triplo na  

Copa do mundo de roma 1981

medalha de ouro no triplo no  

pan-Americano do méxico 1975

medalha de ouro no salto em distância no 

pan-Americano do méxico 1975

medalha de ouro no triplo no  

pan-Americano de san Juan 1979

medalha de ouro no salto em distância  

no pan-Americano de san Juan 1979
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Jo SÉ  T E llE S  da  C onC EiÇ Ão
S A LT O  E M  A LT U R A

o eclético josé telles da conceição fez história no espor-

te brasileiro, como o primeiro nome do atletismo a subir 

no pódio olímpico. ele estabeleceu tal feito em 20 de julho 

de 1952, nos jogos de helsinque, na finl ândia . na pro -

va final do salto em altura , telles saltou 1,98 metros na 

primeira tentativa e garantiu a medalha de bronze. ainda 

tentou 2,01 metros, mas não conseguiu passar.

Não importava mais: o pódio já estava garantido, porque seu con-

corrente direto, o sueco Gosta Svenson, havia acertado também 

1,98 metros, só que na terceira tentativa, e igualmente falhara na 

busca de 2,01 metros. Assim, o brasileiro ganhou bronze e Svenson 

foi o quarto colocado. Ouro e prata já tinham donos: respectivamen-

te, os norte-americanos Walt Davis, com 2,04 metros, e Ken Wies-

ner, com 2,01 metros.

O atletismo era diferente nos anos 1950, inclusive na técnica do 

salto em altura, que era feito de frente – as pernas iam antes do tron-

co, na ultrapassagem da barra. José Telles, nascido no Rio de Janeiro 

em 23 de maio de 1931, tinha pouco mais de 21 anos quando subiu ao 

pódio na capital finlandesa.

Telles era um atleta eclético, mas o salto em altura e a corrida 

de 200 metros eram suas provas principais. “Ele tanto tinha veloci-

dade horizontal quanto vertical”, explicou, tempos depois, Ulisses 

Laurindo dos Santos, antigo corredor de 400 metros com barreiras, 

colega de equipe olímpica de Telles. “Ele corria 100, 200, fazia 110 

metros com barreiras, salto em distância, triplo, salto em altura. 

Encarava até o decatlo”, lembrou Ulisses, que exerceu o jornalismo 

depois que deixou as pistas.

Telles ainda competiu nos Jogos de Melbourne, na Austrália, em 

1956, e foi finalista nos 200 metros – terminou em sexto lugar, com 

21s3 (21s56 na cronometragem eletrônica).

Quando menino, José Telles da Conceição sonhava em era ser 

engenheiro. Mas um dia, após uma competição na escola, em que 

venceu todas as provas que disputou, com a (curiosa) exceção do 

salto em altura, mudou de opinião. Em 1946, aos 15 anos, foi treinar 

no Vasco da Gama. Mais tarde, competiu pelo Flamengo, onde ga-

nhou o apelido de homem-equipe, por causa do grande número de 

provas em que competia... e vencia.

Ícone do atletismo no país, Telles alcançou a marca de 2,00 me-

tros no salto em altura em 1954, em São Paulo. O recorde foi supe-

rado somente 19 anos depois, quando Irajá Chedid Cecy saltou 2,01 

metros, em Brasília. Em 1954, Telles recebeu o Troféu Helms, como 

melhor atleta da América do Sul, um dos mais importantes prêmios 

esportivos da época.

Nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, em 1955, ganhou 

duas medalhas de bronze: no salto em altura (1,91 metros), e nos 200 

metros (21s4). Na volta, leu o que o colega Adhemar Ferreira da Silva 

havia escrito em sua coluna “Sapato de Prego”, do jornal Última Hora: 

“Telles, embora com dores, não hesitou em disputar as duas provas”.

Uma das duas medalhas do atleta não aparecia nos registros 

oficiais do Comitê Olímpico Brasileiro até 2003. Tudo foi esclarecido 

graças aos estudos da Confederação Brasileira de Atletismo e de seu 

presidente à época, Roberto Gesta de Melo, que encontrou a meda-

lha com dona Cely, viúva de José Telles.

José Telles tinha excepcionais aptidões físicas e tornou-se o 

maior detentor de recordes do atletismo nacional – estabeleceu 

21 recordes em cinco provas diferentes. Terminada a carreira, em 

1966, Telles passou a atuar como consultor da antiga Confederação 

Brasileira de Desportos (CBD), precursora da CBAt e de outras Con-

federações. O primeiro medalhista olímpico brasileiro morreu em 

18 de outubro de 1974, vítima da violência, assassinado a tiros no 

Rio de Janeiro.

PRINCIPAIS CONQUISTAS 
medalha de bronze olímpica no  

salto em altura em Helsinque 1952

medalha de bronze no  

salto em altura no pan-Americano  

da Cidade do méxico 1955

medalha de bronze nos 200 m  

no pan-Americano da Cidade  

do méxico 1955

Finalista dos 200 m na  

olimpíada de melbourne 1956
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m aU r r E n  m aG Gi
S A LT O  E M  D I S Tâ N C I A

em 2008, maurren maggi fez história na olimpíada de pe -

quim ao vencer a prova do salto em distância , com a mar-

ca de 7,04 metros. el a se tornou a primeira brasileira a 

ganhar a medalha de ouro olímpica em prova individual . 

até então o melhor resultado brasileiro no feminino era 

um quarto lugar no salto em altura , nos jogos de 1964.

O ouro olímpico marcou ao mesmo tempo a consagração e a reden-

ção de Maurren. A medalha foi o ponto alto de uma carreira vito-

riosa, com dois títulos em Pan-Americanos e pódios em Mundiais 

e Grand Prix. Maurren não brilhou apenas no salto em distância. 

Chegou a ser recordista sul-americana do salto triplo e ainda tem a 

melhor marca nos 100 metros com barreira.

Pequim marcou, sobretudo, a volta por cima de Maurren. Em 

2003, ela foi suspensa do atletismo, acusada de doping. A brasileira 

alegou que a substância encontrada fazia parte de um creme estéti-

co. As autoridades esportivas não aceitaram a justificativa. Maurren 

chegou a pensar em parar de competir definitivamente, mas voltou 

depois de dois anos. A tempo de escrever seu nome na história.

O ápice olímpico combina mais com a trajetória vencedora de 

Maurren Maggi, nascida em 25 de junho de 1976, em São Carlos, no 

interior de São Paulo. É verdade que sua história pessoal começa 

com um erro de origem e que lhe valeu um nome sem igual. O pai, 

William, fã dos Beatles, queria fazer uma homenagem ao batizar a 

menina recém-nascida. Pensou em Maureen, primeira mulher do 

baterista da banda, Ringo Starr. O escrivão entendeu errado, nin-

guém corrigiu na hora e tudo acabou em Maurren.

Rápida e com ótima estrutura física, Maurren logo se desta-

cou no atletismo, principalmente em provas que exigiam veloci-

dade e coordenação motora, como salto em distância, salto triplo 

e 100 metros com barreira. Sob o olhar do treinador Nélio Alfano 

Moura, ela acumulou vitórias e recordes. No Campeonato Sul-A-

mericano de 1999, em Bogotá, na Colômbia, Maurren venceu o 

salto em distância com 7,26 metros. Mesmo obtida com vento a 

favor de 1,8 m/s e beneficiada pela altitude de 2600 metros da ci-

dade, a marca mudou os paradigmas da prova na América do Sul. 

Foi o melhor salto do mundo daquele ano e um dez melhores da 

história da prova, até então.

No mesmo ano, ela obteve seu primeiro título pan-america-

no, em Winnipeg, no Canadá, no salto em distância. Nos 100 me-

tros com barreiras, ganhou a medalha de prata. No Campeonato 

Mundial de Sevilha, foi à final do salto e ficou em oitavo lugar. Em 

2001, foi finalista no Campeonato Mundial de Edmonton, no Ca-

nadá, e campeã dos Jogos da Amizade de Brisbane, na Austrália, 

e da Universíade de Pequim, na China. Também marcou o recorde 

sul-americano dos 100 metros com barreiras, com 12s71, que con-

tinuava em vigor em maio de 2014. Em 2003, marcou 14,53 metros 

no triplo, salto que foi recorde sul-americano até 2007.

Aquela temporada de 2003 parecia perfeita, com Maurren sal-

tando três vezes acima dos 7 metros. Mas o resultado positivo no 

controle de doping a afastou por dois anos das competições. Maur-

ren afirmou que a substância encontrada estava num creme usado 

em sessão de depilação. Uma repórter brasileira usou o produto 

e mostrou que a contaminação de fato acontecia. Ainda assim, 

Maurren foi suspensa e só voltaria às pistas em 2006. O título pan-

-americano no Rio de Janeiro, logo no ano seguinte, mostrou que 

ela continuava em alto nível. E aí foi só esperar a Olimpíada de 

Pequim chegar.T
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PRINCIPAIS CONQUISTAS 
medalha de ouro olímpica  

em pequim 2008

medalha de prata no mundial  

indoor de valência 2008

medalha de bronze no mundial  

indoor de Birmingham 2003

medalha de prata na Copa  

do mundo de madri 2002

medalha de ouro do iAAF  

Grand prix em paris 2002

medalha de ouro no  

Grand prix Final de paris 2002

medalha de ouro nos  

Jogos da Amizade de Brisbane 2001

medalha de ouro na  

Universíade de pequim 2011

medalha de ouro do pan-Americano  

em Winnipeg 1999

medalha de ouro no pan-Americano  

em rio de Janeiro 2007

medalha de ouro no pan-Americano  

em Guadalajara 2011

D e s t A Q U e s

t
r

iU
n

F
o

 |
 A

t
L

e
t

A
s

: 
o

s
 H

e
r

Ó
is

 D
o

s
 n

o
s

s
o

s
 t

e
m

p
o

s
9

1



9
3

9
2
T

r
i
u

n
F

o

n E lSon  PrU dÊ nC io
S A LT O  T R I P L O

nelson prudêncio já contava 20 anos de idade quando 

foi apresentado ao atlet ismo por reinaldo ienne, que o 

levou à pista do bol ão, em jundiaí (sp) ,  c idade onde mora -

va . reinaldo achava que o amigo “levava jeito” e insist iu 

para que fizesse um teste. a experiência mudou a vida de 

nelson: no fim de 1964, saltou 13,76 metros no triplo, 

com apenas dois treinos por semana . dez anos depois, o 

paul ista nascido em l ins (sp) ,  em 4 de abri l de 1944, t inha 

no currículo duas medalhas olímpicas, dois pódios no 

pan - americano e um recorde mundial .

O recorde Nelson estabeleceu na memorável final do triplo da Olim-

píada do México 1968. Na qualificação, em 16 de outubro, Gentile 

saltou 17,10 metros, 7 centímetros a mais que o recorde mundial 

do polonês Jósef Schmidt, em vigor desde 1960. Na final, no dia 17, 

Gentile superou novamente o recorde e saltou 17,22 metros, Saneyev 

marcou 17,23 e Nelson, 17,27 metros.

Nelson lembra: “O mundo veio abaixo”. O plano traçado junto 

do treinador Clovis Nascimento era superar o recorde brasileiro, 

que eram ainda os 16,56 metros de Adhemar Ferreira da Silva, feito 

no Pan-Americano de 1955, também na Cidade do México. Sane-

yev tinha direito a mais um salto e marcou 17,39 metros: recorde 

mundial e ouro olímpico. Nelson tinha mais uma tentativa e saltou 

17,15 metros, mas havia superado todas as expectativas.

Em 1965, no segundo ano como atleta, Nelson conheceu o Rio 

de Janeiro, onde disputou o Sul-Americano e o venceu com 14,96 

metros. Dois anos depois, ganhou a prata no Pan-Americano de 

1967, em Winnipeg, no Canadá, com 16,45 metros. Ficou a 9 centí-

metros do campeão Charles Craig, dos Estados Unidos.

Um ano depois da Olimpíada do México, em 1969, principal nome 

do atletismo nacional, Nelson fez vestibular para educação física na 

Universidade Federal de São Carlos (SP). Em 1971, no Pan-Americano 

de Cáli, na Colômbia, ganhou prata com 16,82 metros. O cubano Pedro 

Perez saltou 17,40 metros e foi campeão, com recorde mundial.

No ano seguinte, foi um dos dois únicos brasileiros a voltar com 

medalha dos Jogos de Munique, nos Jogos que passaram à história 

pelo ataque à delegação israelense na Vila Olímpica, ação que termi-

nou com 16 mortos. Na cidade da então Alemanha Ocidental, Nelson 

ganhou mais uma medalha olímpica, ao conquistar o bronze, com 

17,05 metros, atrás de Saneyev (17,35 metros) e do alemão oriental 

Joerg Drehmel (17,31). A outra medalha, também de bronze, foi ganha 

pelo judoca Chiak Ishi.

Em 1975, Nelson tinha um adversário importante: João Carlos 

de Oliveira. “Ainda estava animado, mas bater o recorde mundial de 

novo era, na verdade, um sonho”, confessaria Nelson. No Pan-Ameri-

cano, outra vez na Cidade do México, em 1975, João Carlos conquistou 

o ouro no salto em distância e no triplo voou para marcar 17,89 me-

tros, recorde mundial.

“Nem fiz os dois saltos a que tinha direito, o que o João fizera eu não 

poderia fazer”, recordou Nelson, que trocava, de vez, as pistas pela car-

reira de professor de atletismo, na mesma Universidade de São Carlos, 

onde se formara em educação física e permaneceu para sempre.

Nelson Prudêncio foi um estudioso do atletismo e em 2006 obteve 

o título de doutor pela Unicamp. Dois anos antes, entrou como vice-

-presidente na chapa liderada por Roberto Gesta de Melo, eleita para a 

direção da CBAt. “Nelson foi um dos melhores e mais corretos atletas 

e dirigentes que tive a honra de conhecer no atletismo”, disse Gesta.

O caçula dos 16 filhos de “seo” Romualdo e de dona Maria Beatriz 

voou alto nas pistas de salto e na vida. Diplomou-se torneio-mecâni-

co e era um bom jogador de futebol. Virou atleta, tornou-se um astro 

internacional. Casou com Maria Luiza, com quem teve os filhos Cris-

tiana, bióloga, e Marcio, formado em educação física e também ligado 

ao esporte-base. Nelson Prudêncio morreu em São Carlos, em 23 de 

novembro de 2012.

PRINCIPAIS CONQUISTAS 
medalha de prata olímpica  

no méxico 1968

medalha de bronze olímpica  

em munique 1972

medalha de prata no  

pan-Americano de Winnipeg 1967

medalha de prata no  

pan-Americano de Cáli 1971
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A FOLhA DE OURO
Durante séculos, e das mais distintas maneiras, coroas de diferentes 

plantas foram utilizadas para premiar atletas vencedores. em olímpia, 

eram ramos de oliveira; centeio e pinheiro em Corinto; louro em 

Delfos; aipo em nemeus. essas premiações simples eram, contudo, 

comumente acompanhadas de outras mais valorosas, de benefícios 

materiais, no mínimo de privilégios. A folha de ouro, que não  

se refere efetivamente a um evento esportivo, faz uma menção  

a essa dubiedade: o singelo que traz ao seu redor o valioso.  

não é possível dizer com exatidão o que mais motiva alguns 

competidores: a honra ou o vil metal? provavelmente os dois.

A ME DALhA DE PAPE L
Ao ver o artefato de papel, pode-se pensar que se trata de um objeto 

infantil, de uma modesta competição. não é. trata-se de uma medalha 

de papel concedida por ocasião de uma das mais impressionantes 

realizações da história do esporte: Jogos realizados em um campo 

de concentração por ocasião da 2ª Grande Guerra. em Gross Born, 

prisioneiros políticos convenceram dirigentes germânicos a realizar 

provas esportivas. Competiram pela honra de competir. perder ou 

ganhar, de concreto nada significou. A maioria, inclusive, morreu 

quando o campo foi evacuado. mais do que uma medalha,  

ganharam o direito à memória, um registro na história.

o s  s í m b o l o s  d a  v i t ó r i a

o u ro  e  pa p e l
T

r
i
u

n
F

o

t
r

iU
n

F
o

 |
 o

U
r

o
 e

 p
A

p
e

L
: 

o
s

 s
Ím

B
o

L
o

s
 D

A
 v

it
Ó

r
iA

9
5



9
7

9
6

tanto mais por haver um adversário que também pre -

tende o mesmo: a v itória . pode - se v islumbrar que qual -

quer distração seja fatal . um vacilo separa a glória do 

fracasso, a experiência humana dramatiza - se como 

poucas vezes se pode observar . o públ ico suspende a 

respiração. os olhos arregal ados acompanham com 

apreensão o desenrol ar dos acontecimentos. 

A trajetória dos seres humanos se impõe ao presente milhares de 

vezes pelas muitas competições esportivas que se promovem pelo 

mundo. No fundo, o esporte emula a luta humana contra o tempo. 

A disputa não é contra o outro, mas sim contra a concretude da 

existência. As similaridades com a vida são imensas. O combate é 

contra a provisoriedade. Se todos teremos um fim, como preservar 

e perpetuar algo de nossa contribuição? Se tudo passa, como dei-

xar para a eternidade algo de nós? É a briga inglória pela memória, 

essa dimensão que é sempre frágil e fluida.

Por isso a glória é tão importante. Por mais que ela pareça 

significar pouco, é sempre uma celebração da vitória sobre a 

perenidade. Na minha escola, na minha vila, no meu bairro, no 

meu estado, no meu país, no meu mundo, alguém se lembrará de 

mim, alguém comemorará minha conquista como se sua ela fos-

se. Eu venci o tempo, mesmo que por um breve momento. Mesmo 

atuando como deuses, os humanos sabem que mais não podem. 

A tragédia e o drama podem transmutar-se em alegria, por ve-

zes em ironia, não poucas vezes em tragicomédia. As lágrimas 

marcarão esse percurso, como sinal de felicidade ou de tristeza. 

Tudo é limítrofe.

É por isso que, por mais que o esporte seja envolvido em estra-

tégias comerciais e intencionalidades políticas, jamais deixará de 

ser vivido pelos humanos como desafios individuais. Um louro de 

ouro e uma medalha de papel obviamente fazem diferença ma-

terial para aqueles que os conquistaram, mas se equivalem nos 

sentidos que desencadearam a luta pela conquista.

Cada atleta, cada competidor, cada esportista, no fundo, mes-

mo que não perceba, remonta dramas existenciais de longo prazo. 

O esporte é espelho multifacetado da humanidade. É muito huma-

no. Demasiadamente humano.
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Elmo
os elmos não se 
destinavam ao 
esporte; eram, sim, 
objetos utilizados na 
guerra, que foram se 
aperfeiçoando com o 
avanço tecnológico. De 
alguma forma, contudo, 
serviram de inspiração 
para um equipamento 
que é usado por atletas 
das mais diferentes 
modalidades:  
o capacete, adaptado 
em suas distintas formas 
às peculiaridades de 
cada esporte. t
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A busca do melhor calçado é recorrente na história do desenvolvimento 
esportivo. rapidamente se percebeu o quanto interferem na 
performance: devem ser confortáveis e facilitar a realização dos 
gestos motores de cada modalidade. mesmo dentro de cada esporte, 
diferentes tipos de calçados são adotados. Corredores de 100 metros 
não usam o mesmo modelo usado por atletas dos 10.000 metros

Bola
pequenas, médias e grandes, confeccionadas 
com os mais diferentes materiais, as bolas 
nunca perdem o status de ser um dos mais 
fascinantes objetos humanos. Alguns dos 
mais populares esportes do mundo são 
praticados com bolas, redondas que são 
chutadas com os pés (como no futebol), ovais 
conduzidas com as mãos (caso do rúgbi), 
redondas e tocadas ou arremessadas com 
as mãos (vôlei e basquete), rebatidas com 
implementos (tênis, críquete, beisebol)

VaSoS
 A manufacture nationale de sèvres,  

fábrica de cerâmica localizada em paris, 
França, é umas das mais tradicionais  

na produção de objetos de arte,  
sempre utilizando métodos clássicos.

Fundada em 1738, tornou-se uma fábrica  
real em 1759, com o apoio do rei Luís Xv. 
inúmeros artistas consagrados passaram  
pelos salões de manufatura da fábrica,  

entre eles Auguste rodin e  
Giovanni Battista tiepolo.

TroFÉU
se as medalhas representam a 
consagração dos indivíduos, os troféus 
são a lembrança da conquista coletiva, 
pertencentes às equipes e clubes, exibidos 
comumente em salas especiais dedicadas 
à memória da agremiação. estão, entre 
as mais célebres do esporte, as imagens 
de um dos atletas erguendo o troféu, 
momento ritual que marca o auge da 
alegria dos vencedores.
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throughout its 153 years of history and its remark able presence in the l ife of all 

brazil ian people, caix a undeniably contributes to the strengthening of national 

identit y and the consolidation of a strong brand dedicated to promoting the 

improvement of l ife qualit y of brazil ian people, and it is an important motivator 

of sports best practices in all segments of our societ y through sponsorship ac -

t ions that ensure the improvement and sustainabil it y of national sport.

Its role as a partner in the development of the country and participant in all phases of the sustaina-

ble development of our cities provide the conviction that CAIXA is investing resources in expanding 

and professionalizing our sports institutions and also in technical improvement and increased com-

petitiveness of our athletes, besides contributing strongly to the emergence of new athletes and new 

audiences for Brazilian sports. Thus it fulfills its role as a socially responsible company.

The company strives for transparency of its sponsorship processes, ensuring the same oppor-

tunities to athletes and coaches from all regions of the country, through programs sponsoring the 

Brazilian Athletics Confederation, the Brazilian Gymnastics Confederation, the Brazilian Asso-

ciated Wrestling Confederation, the Brazilian Cycling Confederation and the Brazilian Paralympic 

Committee, the main sports competitions and street running circuits, the Brazilian Women’s Foo-

tball Championship, in addition to men’s professional soccer leagues and tournaments.

Thus CAIXA has been working concretely towards valuing, promoting and strengthening Bra-

zil’s image and boosting our sports organizations and our athletes to achieve qualification and 

performance levels comparable to worldwide sports leaders.

For these reasons, and for understanding that sponsorship actions will contribute to the disse-

mination of knowledge about the history of the sport, strengthening the interest in sport itself and 

in sport activities among children and school-age youth, as well as being fully consistent with its 

values and institutional goals, CAIXA has decided to sponsor the “ESPORTE MOVIMENTO “ Project 

and present it in all its cultural spaces.

For CAIXA, life asks more than just a bank.

It seeks knowledge, sports, culture.

Caixa EConômiCa FEdEral

s p o r t  m o v e m e n t
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my interest in collecting stamps and coins 

and doing research on What is represented in 

those l it tle art ifacts started due to influence 

from manoel barbosa gesta , my grandfather 

from my mother’s s ide, and also an expert in 

the subject. thus, he insti l led in me the love for 

reading and the study of history, geography, 

and l anguages. i  inherited from him a remar-

k able asset comprised of stamps, coins, and 

books, init ial core of my future collection.

In parallel, having run sports organizations as a teenager 

and been involved in sociological research of the correla-

tive phenomenon, my theme of choice in the vast field of 

collecting was only natural.

For this, the acquisition in Rio de Janeiro in 1980 

of one of the most complete worldwide collections of 

sports stamps and postal history existing at the time, 

which had belonged to Doctor Plínio Ricciardi contribu-

ted notably. In the collection there were extremely rare 

pieces, besides vast material in duplicate, which allo-

wed me to exchange for coins, medals and torches in 

subsequent years. Almost simultaneously, I purchased 

a large part of philatelic items from Eugenio Rappaport, 

an athletics coach of Hungarian origin, awarded in in-

ternational exhibitions.

Over the years, I created a definitive physical area to 

keep those objects, which I called “Olympic Gallery”, com-

prising about 70,000 pieces related to sports activities in 

different historical periods.

The primary reason for being of the collection is to 

provide those interested in the research of sports facts 

with access to documents, books, journals, and items in 

general. Thus, I was privileged to receive in the “Olympic 

Gallery” many international leading experts for debates 

and exchange of information. And sometimes I was able 

to help dispel doubts over controversial issues.

Therefore, it was with great enthusiasm that I received 

the invitation to be responsible for the exhibition called 

“Esporte Movimento” (Sport Movement), with the purpo-

se of presenting a retrospective of sports, from the begin-

ning to the present day. Most of all due to the sponsorship 

of CAIXA ECONOMICA FEDERAL, a partner in my time as 

President of CBAt, the Brazilian Athletics Confederation, 

a one-hundred-fifty-year-old institution that favored the 

publication of three books on the history of sports.

However, it was such a hard challenge, due to two 

basic restraints: space and time. It took ten months of 

full-time work, with the help of dozens of experts in 

various fields of activity. And, of course, the physical 

spaces that limited the number of pieces to be exhibited 

required a meticulous selection. 

The final choice of about 2,000 artifacts of the exhi-

bition was particularly difficult. I ended up choosing 

to present a timeline, with references to Classical An-

tiquity, from the Etruscan, Greek and Roman civiliza-

tions, passing by the Middle Ages, Renaissance, to the 

beginning of “modern” sport in Great Britain, France, 

Germany, Switzerland, Belgium, Czech Republic, the 

Russian Empire, the United States and the East, from 

the second half of the nineteenth century to the begin-

ning the twentieth century.

Some highlight was also given to Sport and War, Wo-

men and Sport and the Beginnings of Sport in Brazil.

In the future, I hope other exhibitions can be orga-

nized, covering certain periods of time and also spe-

cific issues separately, such as philately, numismatics 

and memorabilia.

I hope those who visit this exhibition recognize the 

importance of this manifestation of culture that fasci-

nates so many: sport.

roberto Gesta de melo

C o L L e C t i o n  A n D  e X p o s i t i o n
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the past is preserved and gains a new meaning. It is 

cause for joy and celebration.

Consistent with the theme of his collection, and 

with his long career as a sports manager, Gesta seems 

to celebrate each new piece with intensity similar to 

winning a medal: the glory of a moment that propagates 

through time.

Fascinating is the least one can say about it. By the 

way, that is what Roberto Gesta’s collection is about. Fas-

cination for the sake of fascination caused by one of the 

most amazing human inventions, experienced by peo-

ple of different periods, accompanied by people from all 

parts of this interconnected planet, a practice capable of 

emulating the most incredible virtues and the most hor-

rific facets of human beings. Sport is human, too human 

(to paraphrase Friedrich Nietzsche, another German phi-

losopher who devoted so much attention to modernity.)

The exhibition “Esporte Movimento” (Sport Move-

ment), a small selection from Roberto Gesta’s collection 

presents a small but rich sampling of the fascination 

caused by sport. It would be such a tough task to recover 

what is most intense in the phenomenon: the emotions 

it triggers. Few manifestations involve humans so com-

pletely: singing, suffering, laughing, crying, cheering for, 

twisting and squirming – that is how individuals relate 

to sports. All senses are mobilized. It is an aesthetic ex-

perience at its full power.

If it is not possible to recover all that in its fullness, 

at least the artifacts help us remember the good times 

– or other not so good ones. By producing them, let us 

all remember that around them is one of the most vi-

gorous (and sometimes perverse) economic chains on 

the planet. The most intense emotions and the metal: 

in fact, human, too human.

The past and the present, Brazil and the world, the 

most grandiloquent (like the fragment of a gold crown) 

and the simplest (such as paper medal), people of many 

different faiths, ages, skin colors, sexual orientations, 

social classes, nations: “Esporte Movimento” (Sports 

Movement) seeks to present an overview of the diffe-

rent dimensions that surround sports.

Is would be too much to imagine that the public will 

be able to experience the same thrill in the exhibition 

as in sports competitions. However, it does not seem 

much pretension to wish to better understand the roots 

of the fascination, the key and developments of the po-

pularization process, the unique pleasure that accom-

panies sports.

Basically, what we wish is that the exhibition be a 

large mirror, in which we can see ourselves in the rich 

images of one of our most fascinating creations: sport.

Victor andrade de melo
City of São Sebastião do Rio de Janeiro

Summer of 2014

the collector. Walter benjamin unveiled that 

enigmatic character properly like feW ones 

have done. the philosopher of modernity, “so -

cial archeologist” of recent times, he reminds 

us that the struggle of the collector, in some 

inglorious sense, is against dispersion, a phe-

nomenon potentiated by the characteristics 

of a society that, supported by the ideas of con-

sumption and spectacle, demonstrates infinite 

capacity of producing artifacts that translate 

sensations Which are sort of fortuitous.

The German thinker has no doubt: collectors draw 

their vital energy out of confusion. Their attempt is to 

organize the world, in fact a new kaleidoscopic world 

that makes sense along the path they build more or less 

explicitly, always on a provisional basis (after all, there 

is the constant possibility of a discovery generating a 

new path). Collectors are not mere gatherers, they are 

creators, masters of a universe whose pieces were de-

livered from their context of origin, a source that beco-

mes deep inside only a justification for the “precious-

ness” to be integrated into their magical space.

However, no matter how hard collectors invent a 

new world for their objects, the old original world ne-

ver ceases to be. The history in their pieces is incorpo-

rated; it is ready to be prospected, provided the pros-

pector is skilful, otherwise the artifact will remain in 

its condition as a Sphinx.

If it is so, if the past is always present in the mate-

riality of the object, all of us owe a debt of gratitude to 

collectors. By counteracting the dispersion, one of the 

possibilities of understanding ourselves better is pre-

served, as we behold what has gone by and create our 

own interpretations: the world created by collectors, 

incorporated from ancient worlds, is raw material for 

other worlds, new worlds.

Roberto Gesta de Melo is a true collector. We can 

offer some objective data from his impressive col-

lection. It is one of largest collections of sports arti-

facts in the world: more than 70,000 pieces, relating 

to a broad historical period, extending from Ancient 

Times to the present day, referring to many different 

locations. The rarity of some of those “masterpieces” 

is remarkable, treasures desired by other collectors, 

admired even by the uninitiated.

Moreover, unlike other collections that are nor-

mally dedicated to only one theme of choice, Roberto 

Gesta has copies of virtually everything that has been 

produced about sports: medals, stamps, photogra-

phs, posters, cups, coins, documents, sporting goods, 

among other things, many other things.

All that objective data, however, cannot account 

for the most important thing about that collection. 

Each piece has a history of its own, but also it also tells 

the story of how it integrates the world of Gesta today. 

The lover makes a declaration of love to each of his 

pieces, transforming each acquisition into a conquest: 

A  C o L L e C t i o n  o F  s p o r t 
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i t  i s  k n o W n  b y  m a n y  o f  u s  t h a t 

t h e  o l y m p i c  g a m e s  h a v e  a  t o r c h . 

b u t  W h o  W o u l d  s a y  t h a t  i n  o n e 

o f  t h e  e d i t i o n s  t h e r e  W e r e  t W o ?

In 1956, the Games were held in the Southern Hemis-

phere for the first time, in Melbourne, Australia. Howe-

ver, severe local laws (relating to animal quarantine) 

kept horses from being ready and available on time 

for the equestrian events. The solution found was to 

transfer those events to Stockholm, capital of Sweden.

Curiously, the Stockholm Equestrian Games took 

place months before the Melbourne Olympic Games 

themselves, even counting with the participation 

of countries that did not send delegations to Austra-

lia (due to international political conflicts of various 

reasons, which led to a boycott from nations such as 

Spain, Switzerland, Egypt, and China.)

The rare torch that opens the exhibition “Esporte Mo-

vimento” (Sport Movement) was used in the 1956 Eques-

trian Games held in the Stockholm Olympic Stadium. For 

the first time an Olympic cauldron was lit by an athlete 

on horseback (by Swedish Hans Klas Wikne.) Two other 

athletes not on horseback), also sparked another caul-

dron, the same that was used in the 1912 Olympics: gym-

nast Karin Lindberg and runner Henry Eriksson.

Opening the exhibition, the torch floats in the air. 

What winds keep it floating? The winds of history, 

winds coming from afar, inviting us on a journey 

through what is already familiar to us, and yet deser-

ves to be revised, and through what seems unusual, 

and that deserves to be discovered.

t H e  W i n D s  
o F  H i s t o r Y
E qu E sT r I a N  ga M E s  T orc h
1 9 5 6 ,  S T O C K H O L M ,  S W E D E N
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thE AgE of sport
it would not be wrong to state that the twentieth century is the Age 
of sport. Holder of the world's largest audiences, obtained in the 
course of its most famous global events, the summer olympics and 
the World Cup of soccer, sport imposes itself virtually in every 
corner of the planet, every minute of our everyday life, moving 
millions of people, dollars, magnificent things, but also problems.

dEfinitE rEvivAl of MA Jor fEstivAls
the process of internationalization of sport, in a rapidly globalizing 
scenario, characteristic of capitalist societies, ends up being the 
ultimate stimulus to the resumption of promoting festivals. if the first 
ones were eminently national (such as many carried out in england 
in the nineteenth century, especially the “olympian” Games, in 
the town of much Wenlock, and the “Zappa” Games in Athens), 
soon were held the first competitions between countries. it does 
not take long for the idea of competitions among many nations 
to arise. Frenchman pierre de Coubertin, promoting a peculiar 
reinterpretation of ancient Greece, organized in 1896 the first 
edition of the modern olympic Games.

BrAzil
Although pioneering manifestations already 
existed in the first half of the nineteenth century, it 
is from the 1850s that sport definitely begins to be 
organized in Brazilian territory, first in the capitals, 
notably in the city of rio de Janeiro. it would be 
considered a sign of progress, an indicator that 
the Brazilian society was becoming “civilized.” 
Although many international dimensions are 
emulated, a reinterpretation of practices adjusted 
to national peculiarities is promoted at that time.

structuring And 
dissEMinAtion  
of sport
During the nineteenth  
century, firstly in england, 
sport is better structured, 
with the foundation of 
associations, discussion 
of rules, creation of 
representative bodies, and 
organization of competitions. 
owners of the largest 
merchant navy in the world 
at the time, pioneers in the 
industrial revolution, leaders 
of a powerful empire, the 
British were instrumental in 
spreading throughout the 
world a practice that already 
occupied prominent space 
nationwide.

sports fEstivAls
sports festivals inspired by the ancient Greek and roman 
models gradually reappear. in the 1760s, in st. petersburg, 
empress Catherine ii the Great encourages the organization 
of competitions of chariot, races, javelin and hammer, and 
sword fights. in the mid- 1770s, Leopold Friedrich, ruler of the 
German state of Dessau, in honor of the birthday of his wife, 
organizes a race horse and foot races for men and women 
to be held annually. Danton, one of the leaders of the French 
revolution, suggests that national Games be held in the 
Champs of mars, which indeed happens in 1796.

physicAl EducAtion  
And gyMnAstics
the new social organization, 
driven by the growth of 
cities, because of changes in 
economic patterns, as well as 
the appreciation of the exercise 
of rationality, induced the 
expansion of concerns about 
education, including body-
related subjects. Concerns 
with the “mind” are no longer 
enough, it urges to take care of 
the “body”. pioneering modern 
proposals regarding “physical 
education” come up, stemming 
from the systematization of 
gymnastic methods, inspired  
by the experience of the 
romans and a reinterpretation 
of the Greeks. 

thE rEvivAl of thE Body
the set of changes that mark the final moments of the  
middle Ages, linked to the new political and economic needs, 
shaped the foundation for the emergence of challenges to  
religious centrality. reinterpretations of Classical Antiquity  
were promoted. Gradually the body was back to the center  
of the stage, pari passu with the design of a new form of knowledge 
production: science. progressively, as in the past, a new legitimacy 
for athletic activities is constituted.

thE MiddlE AgEs
mistakenly called the Dark Ages, for many years it was stated 
that in the middle Ages athletic activities were extinguished.  
that is a silly mistake. Undoubtedly the religious centrality 
interfered with bodily experiences, but it did not eliminate them. 
recent studies show that many manifestations continued to 
be practiced, albeit with new senses and meanings. the most 
known ones were linked to warfare exercises, dramatized in 
tournaments, very popular festivals.

thE roMAn EMpirE:  
nEw sEnsEs And MEAning
the conquest of Greece and the expansion of the roman  
empire changed the meanings of athletic activities. it is not about 
distortion, but about new interpretations. Besides interference 
in the embodiment of the sports festivals, the romans spread 
through their territories new manifestations, more tailored to 
their culture, always from adaptations to local peculiarities. 
Gladiatorial practices and chariot races became important 
marks of that moment.

gAMEs in  
Antiquit y
in several city-states of Ancient 
Greece, sports competitions 
took place fully articulated with 
social, political and cultural 
organization. those festivals 
often paid homage to gods: the 
isthmian Games were dedicated 
to poseidon, the pythian Games 
to Apollo, the olympic Games to 
Zeus, among others. the winners 
of those contentions would 
become recognized and marked 
their name in history.

wEstErn BEginnings 
of AthlEtic ActivitiEs 
in etruria, central region of the italian 
peninsula, but especially in Greece, 
bodily practices were outlined, with 
different emphases, articulated in physical 
preparation, education (human being 
integral formation) and fun. it is realized 
that there were different interpretations of 
ancient rules and demonstrations.

EAstErn  
BEginnings of 
AthlEtic ActivitiEs 
Although body practices 
follow mostly survival related 
needs, including warfare, 
there is evidence that in 
ancient China, egypt and 
persia, among other regions, 
there were already athletic 
activities experienced as a 
way of fun, even though they 
emulated daily challenges.

BEginnings of A 
culturE of MovEMEnt
Cave paintings tell us about motor 
gestures needed for survival: 
hunting, fishing, swimming, 
running, and fighting. Later on, 
some of those skills would be 
inspirations in the conformation 
of athletic activities, including 
gymnastics and sport.

sport, At lAst!
sport is outlined, a British 
invention that will spread across 
the planet. that is a new format 
for ancient athletic activities: it 
has a specialized technical team 
(athletes, coaches, officials, 
among others), representing 
entities (clubs, associations, 
etc.), a relatively independent 
calendar, a market around it.
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2 Attic pottery of Lekythos, 
Athens, Greece, fifth century B.C
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a n d b ef o r e mov emen t,  t h er e  Wa s n ot h i n g.  h um a n s 

a r e  a lWays i n mov emen t,  e v en W h en t h e y s eem to b e 

sto pped.  t h er e  i s  n o su c h t h i n g a s stat i c f o r us ,  a l -

t h o u g h t h ere  a r e  m a n y d i ffer en t pat t er n s a n d i n t en -

t i o n s i n o u r moto r g est u r es .

At first there was the need for survival. Moving meant getting food, 

escaping from ferocious animals, facing enemies, evading weather 

conditions. Soon devices were invented in order to make daily life a 

little less arduous. Weapons and tools are nothing more than exten-

sions of the body, a way to enhance its efficiency.

Did those men and women amuse themselves? It is difficult to 

know as precisely as we know better about those who lived in An-

cient times. It became easier to understand the past from the mo-

ment written record was created. Both in the East and in the West 

there are clear indications that, among daily activities, some athle-

tic activities already occupied place of importance.

It was more than fun, without losing its primary character. Arti-

culated with ideas about the world, with specificity, athletic festivals 

were highly valued by the Greeks and Romans, leaving examples to 

be followed by future generations. Many interpretations regarding 

those events would be made, some of them inaccurate. Anyway, 

some of their symbols will be perpetuated throughout time.

If we are conceptually rigorous, despite their importance, tho-

se practices could not be called sports yet (which does not dimi-

nish their value.) The word sport seems to have been first recorded 

in England in the fifteenth century, originating from Old French 

disport. At first it was practically a synonym for fun, a term used 

There is a further rationalization of athletic activities. Sport, 

the result of that process, gradually incorporated all the new 

dimensions that characterize life in society. At first it would be 

valued by the powerful bourgeoisie, seen as an element of status 

and distinction. It marks a lifestyle that goes beyond the practice 

itself: being sportive is being modern, an influence felt in several 

instances, as in the new ways of dressing and in the design of 

products that will emerge to meet the ambitions of luxury and 

comfort of the wealthy.

However, sports also became popular, seized by workers in 

the process of forming a culture of their own. That process would 

be enhanced by the fact that society being constructed is marked 

by the ideas of consumption (it is necessary, after all, to sell ex-

cess production – enabled by the use of machinery) and spectacle 

(in itself a way of stimulating consumption and disseminating 

new social precepts). In the new public theater, sports practice 

will be the protagonist.

The establishment of increasingly universal rules facilitated 

its dissemination throughout a world that was increasingly being 

incorporated into new production dynamics, albeit unevenly: 

some countries had mastered the technology that allowed them 

to produce the new “modern marvels”, while others mostly would 

be the storehouses of raw materials and consumers of manufac-

tured products coming from central regions. Anyway, the idea of 

“civilization”, yet deeply reinterpreted from the local peculiarities 

and conditions, was a new ambition, even sometimes with so little 

reflection, spread across the planet. Sport took an active and im-

portant part in that process.

to refer to many different activities: games, theater, musical per-

formance and even – who would say – sexual practice. It is only in 

the sixteenth century that it would begin to designate games with 

some degree of physical activity.

A more precise definition of what we call sport today would 

only be observable in the transition from the seventeenth to the 

eighteenth century. In England, which ended its experience with ab-

solutism, the term “sportive” designated some of the gentry practi-

ces carried out in rural areas (horse racing, hunting, fishing), as well 

as reconfigured ancient medieval games. At the same time, some 

popular manifestations began to adopt new senses and meanings, 

including new patterns of organization. Such is the case of boxing 

and rowing, among others.

That occurred in a setting in which new forms of organization 

of society, especially of “clubs” (which were not only for sports), sti-

mulated the exercise of rationality, articulating and driving scientific 

development in England in the eighteenth century. No wonder it has 

been the ground par excellence of the Industrial Revolution: the tran-

sition from manufacturing to factories, from factories to industries.

That was one of the most important changes of mankind. Here 

are some of its main developments: growing cities, around which de-

velops a typically urban culture, characterized by a greater mix of re-

ferences; a new division of social time is structured, with clock occu-

pying increasingly prominent space; the role of an old social stratum 

–the bourgeoisie – is potentiated, and a new working class emerges, 

both dramatizing the main tensions and conflicts of the new scena-

rio; multifaceted and differentiated markets around the various ma-

nifestations are consolidated, including the nascent sport.

That internationalization of the phenomenon known as 

sport was enhanced by the popularization of the concept of na-

tion-state. In an increasingly complex global environment, mar-

ked by wars and conquests (including two conflict of global pro-

portions, in 1914-1918 and 1939-1945), sport would emulate both 

the desire of brotherhood (always more advertised than made 

concrete) and clashes between countries or between blocks, as 

it would occur in the post World War II, in the dramatized ten-

sions of the Cold War.

Behind all that, one should take into account that the new 

concept of sport that was largely defined translated some dimen-

sions of the new model of society: the value of scientific knowled-

ge; the ambiguities that remain regarding the body – on the one 

side, freed from religious injunctions, on the other side, subjec-

ted to the rigors of health and hygiene; the exaltation of the no-

tions of accuracy, speed, performance, present in the records, the 

golden motivation of sports performance, marks of new heroes 

that will emerge in sports facilities; the coincidence between the 

values of work and leisure, shaped by the actions of an increasin-

gly powerful entertainment industry.

Much of what happened during the intense nineteenth and 

twentieth centuries passed by sport. Maybe we can even speak 

of a process of “sportization” of society: practice has increasingly 

become a format that inspired and influenced different manifes-

tations, in the same way it was a sounding box of the most dis-

tinct issues of its time.

It is worth embarking on a ride through that rich history.

b e f o r e  s p o r t  t h e r e  W a s
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B E G I N N I N G S  O F  A  C U LT U R E  O F  M O V E M E N T

Cave paintings, i.e., recorded images using various techniques on 

stones, usually dated prior to the invention of writing, are one of the 

main ways of exploring the customs of the people of that time. It is 

estimated in a non conclusive way that some of those groups had the 

same concerns, aesthetics in nature, apart from the intent of utility of 

leaving some recorded information.

Undeniably it is indispensable material so that we can better un-

derstand that remote period of mankind, even though many contro-

versies over those images remain. When, in fact, were they produced? 

Why would they have been registered? What do the symbols mean?

Therefore, it is not possible to affirm with certainty that some 

of those images relate to athletic activities, even though they re-

semble motor gestures of fights, swimming or races. It is even more 

likely to be representations of everyday gestures linked to daily 

needs for survival.

Anyway, those undeniably primal human activities in the future 

would inspire the design of various athletic activities, including sports.

“In principle, all sporting gesture is a waste of 

energy: if I cast a stone for the simple pleasure 

of casting it – not for a utility purpose, whatever 

it may be – I will waste calories (which were 

accumulated through food intake), to accomplish 

an action. 

Well, that waste, mind you, is deeply healthy. 

It is the waste characteristic of the game itself. 

And man, like all animals, has physical and 

psychological need to play. There is then a playful 

waste which we cannot renounce: exercising it 

means being free and ridding ourselves of the 

tyranny of the indispensable toil.”

U M B E r t o  E C o

Rock painting found inside a cave  
in Sweden: the Bronze Age

In the game called Cuju in ancient China, the players were supposed  
to keep the ball in the air – centuries before the rise of football

E A S T E R N  B E G I N N I N G S  
O F  A T h L E T I C  A C T I V I T I E S

In Ancient China, many representations of bodily practices re-

mained everyday activities or related to warfare, notably of a wide-

spread practice: bow and arrow. However, there are reports that 

some athletic activities were appreciated, including a game with 

balls which is considered an antecedent of football by many (cer-

tainly a misinterpretation), the Cuju, richly portrayed in Chinese 

paintings. There were also modalities similar to polo (Ji ju), golf 

(Chui wan), and skating (Bing xi), among others.

Among the Egyptians, there is also evidence that some athletic 

activities were usual, also used as a way of educating the youth. 

There were modalities that bore some resemblance with hockey, 

boxing, swimming, weightlifting, rowing and some athletics activ-

ities, besides some other games with balls.

Some pharaohs were even required a public demonstration 

of physical ability. Many were portrayed in race rituals or prac-

ticing Egyptian sports modalities. Some distinguished themselves 

by their outstanding athletic performance, such as Amenhotep II 

(15th century BC), highly praised for his skills.

Still among the Eastern, some athletic activities are worth 

mentioning, such as of the Persians, people who occupied the terri-

tory of present-day Iran, holders of an empire that came to spread 

to Greece and India. In general terms, athletic activities were a 

form of entertainment that simulated warfare activities, serving 

as a way of preparation for combats and glorification of warriors in 

peacetime. Bow and arrow competitions and wrestling stood out 

among their preferences.

S P o r t  A N D  WA r

We all desire peace, but unfortunately the history of mankind is 

marked by many wars. Sport and its antecedents were articulated 

in various ways with those events. H
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Somehow, some of the first sports are off-

shoots of practices that were related to prepara-

tion needs of the combatant, who needed to know 

how to handle bow and arrow and spear, ride 

horses, have physical strength to go over wide 

territories or face long rivers, engage enemies in 

physical combats in order to overcome them.

In itself, the dynamics of sports practice on 

many occasions bore similarities to belligerent 

confrontations. Moreover, it sometimes replaced 

them. Faced with an impending battle on several 

occasions, the most diverse conflicts were emu-

lated in fields, courts and pools.

Since the nineteenth century, especially 

since the restructuring of sports festivals, it was 

envisioned that sport could contribute to world 

peace. If that not always was achieved, social 

conflicts were often transferred to the sports fa-

cilities, one cannot deny the importance of the 

phenomenon in the propagation of a new look 

over the world order that needed to be accom-

modated, that is, without denying that the field 

has and reflects many human and social prob-

lems, one cannot disregard their contributions 

to the creation of values of international brotherhood.

Anyway, for many years, and even today, some of the multiple 

dimensions of the phenomenon are marked by martial symbols, 

whether in regard to procedures with athletes who constantly un-

dergo a discipline to achieve good results, either in their rituals dy-

namics, marked by hymns, raising national flags, and parades.

o t H E r  P E o P L E  A N D  t H E I r  P H Y S I C A L  A C t I V I t I E S

In recent decades, archaeologists have discovered that ancient 

people of Central America, a very complex society, also had their 

athletic activities, occupying important space in their social dy-

namics. There is evidence that those activities existed in a wide 

sembles gladiatorial practice, were appreciated by many. Among 

them, it was quite common to have cultural festivals, integrating 

competitions in the program. It is estimated that their influence is 

notable in physical manifestations of the Romans.

Also on the island of Crete in the Mediterranean Sea, there 

was a violent practice greatly appreciated, related to the myth of 

the Minotaur, which justified the holding of numerous competi-

tions with bulls, a habit that persisted in different areas of Greece 

and the south of the Italian peninsula. We must remember that 

even today bullfights are held in Portugal and Spain, two coun-

tries of southern Europe.

Other physical activities were also common among the popu-

lation of Crete, such as wrestling, boxing and acrobatics.

V I o L E N t  S P o r t S

To a large extent, modern sport was the 

result of a process of containment of 

more violent impulses, through 

the creation of increasingly 

universal rules to be ob-

served by more and more 

complex strategies (arbi-

trage teams, usage of pre-

cise equipment, and insti-

tution of courts.)

For many years, that was 

not a concern that marked 

athletic activities signifi-

cantly. In Festivals and com-

petitions behaviors that today 

area stretching from what is now the south-

western United States to the current area of 

Nicaragua, even going through the Caribbe-

an islands. In 1521, Hernán Cortés took some 

players to perform in Spain, when he con-

quered the territory of the Aztecs.

In fact, in many places the natives had their 

own practices, some of which remain to the 

present day (though sometimes changed due to 

the contact with colonizers). For example, Bra-

zilian Indians of some ethnic groups, especially 

the Pareci (from the region of Mato Grosso), do 

the Jikunahaty, an activity in which they use 

their heads to throw a ball made of latex to the 

opponent’s court.

There are even native customs that have 

become modern sports, such as lacrosse, 

originating in the eastern coast of the United 

States and Canada. Anyway, sports activities 

prevailed everywhere, also interfering in tradi-

tional customs.

In many countries, such as Brazil, there are 

Indian Games that even mix ancient customs, 

new practices related to their survival activi-

ties, and sports from their colonizers.

W E S T E R N  B E G I N N I N G S  
O F  A T h L E T I C  A C T I V I T I E S

Etruria was comprised of city-states that occupied a vast region of 

the Italian peninsula. Its culture was an important link between 

the Greek and Roman civilizations.

The athletic activities of the Etruscans had a peculiarity: 

they were more a way of fun and less a form of fitness, particu-

larly some certain violent activities, including a modality that re-

would be considered rude were usual back then, which should not 

be construed as barbarism or lack of regulation. There was then 

a greater cultural tolerance regarding certain procedures, which 

became progressively restricted since the fifteenth century, pari 

passu with the different developments of the civilizing process.

Boxing and some fights are examples of that process. If before 

fighters would clash sometimes to death, from the eighteenth cen-

tury a series of initiatives to protect athletes and the public were put 

into place, although for many those practices continue to seem over-

ly violent, that is, even with changes, in some modalities remain a 

dynamic that still shock some more sensitive eyes, not only those in 

which there is direct physical confrontation, as well as some team 

sports such as ice hockey and American football.

Other reasons for controversy are the practices with animals 

that have come to be considered sports in some countries. Within 

the same civilizing process, fights between animals (roosters, dogs, 

bears) and confrontation between humans and animals (such as 

bullfighting) have become widely condemned and have been 

banned in many countries, yet they continue to be promoted 

in certain locations due to the strength of tradition in many 

cities – legally or illegally.

G A M E S  O F  A N C I E N T  G R E E C E

In the city-states of Ancient Greece, education was focused 

on the comprehensive training of body and mind. Physical 

exercises and participation in competitions were essential 

components in the education of youth.

Cities were independent and autonomous, often waging 

war upon one another or against common enemies. Festivals 

held regularly represented an important bond among those 

people, highlighting what was common among the Greeks. In ad-

dition, the Pan-Hellenic games were rituals in honor of the gods, 

often organized near sacred temples, receiving sacrifices during 

periods of competition.

Etruscan amphora, with  
black figures representing  
a fight, dated to the late  
sixth century B.C.H

i
st

o
r
y

Medalha do Festival  
de Tiro da Suíça 

O tiro ao alvo foi uma das 
modalidades pioneiras, 

relacionada a atividades 
utilitárias, como a defesa e a caça
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Among so many festivals, the most distinguished ones were 

the Olympic Games held in Olympia in honor of Zeus (there are 

known results since 776 BC); the Isthmian Games in honor of Po-

seidon, promoted in Corinth (since 586 BC); the Pythian Games, 

that revered Apollo, organized in Delphi (with first record dated 

582 BC); and The Nemean Games in Nemea, in Argolis, which also 

glorified Zeus (with beginning from 573 BC.)

The athletes competed for glory of victory, seeking to register 

their achievements for eternity. Recent research, however, re-

vealed that in certain periods, there were cash awards and various 

privileges granted to the winners.

t H E  o LY M P I C  G A M E S

The Olympic Games were possibly the most important of festivals 

organized in Ancient Greece. There are even myths that attempt to 

explain their creation, related to the various gods who were wor-

shiped by the people of that time. In different narratives, Chronos, 

Zeus, Hercules and Pelops were presented as responsible for the 

institution of the event.

There are indications that, in 884 BC, the kings Ifitos (of Elida), 

Lycurgus (of Sparta), and Cleisthenes (of Pisa) established a truce, 

ensuring Olympia the possibility of organizing competitions and 

granting participants safe passage. Although there are other evi-

dences of games held in prior periods, the first record of the Olympic 

Games dates 776 BC. From then on, many are the pieces of informa-

tion about the games and facts surrounding that great festival.

Modalities varied over time. In 708 BC, for example, besides 

the races, were included in the program fighting and pentathlon 

(horizontal jump, discus throw, javelin, races in the stadium and 

wrestling). In 688 BC pugilism arises. In 680 BC, races with chariot 

pulled by four horses were held.

The names of many athletes have been registered throughout 

time, most of them males. In fact, few women could even watch the 

competitions. It is believed that only the presence of the priestess of 

Demeter was admitted, with a seat on the altar erected in honor of the 

goddess. Those who disobeyed the prohibition were severely punished.

There was, however, in some editions, a curious occurrence. 

As in the competitions with horses, the animal owners were de-

clared winners, and not the riders, so some women were declared 

Olympic champions, such as Kyniska, sister of King Agesilaus of 

Sparta, winner of the chariot race in 396 and 392 BC.

The Olympic Games reached their zenith in the fifth century 

BC, reflecting the splendor of Greek culture. In Olympia, during the 

events, there would have been present some of the greatest per-

sonalities of ancient Greece, such as Plato, Herodotus, Diogenes, 

Pindar, Gorgias, Themistocles, Pythagoras, and Anaxagoras. 

There were indeed many requirements and rules surrounding the 

possibility of participation and monitoring of results.

The popularity of the Games also produced changes in the dy-

namics of the event. The athletes began to enjoy several material 

advantages such as goods, money or tax exemptions for the cities 

they represented. Violent modalities such as the struggles of Pank-

ration became more appreciated than the competitions previously 

considered noble, such as races. There are indications that there 

were even bribes to favor results.

As Olympia became the target of several war disputes, being oc-

cupied by several people, gradually the Olympic Games fell into decay.

S P o r t  A N D  P o L I t I C S

The relationship between sports and politics has always been no-

ticeable. If in Greek antiquity the sacred truce, a decision of rul-

ers, would guarantee the participation of athletes in Pan-Hellenic 

Games, it would no longer occur in history. Actually, we should 

not exaggerate: the Olympic truce occurred in a small region, 

among people who had some degree of identity and relationship. It 

would be unimaginable to repeat the experience in such a broad, 

diverse, complex world.

Although Pierre de Coubertin, inspired by the Greek experi-

ence, envisioned that political events should not interfere in the 

Olympic Games, and even though the event was a contribution 

to world peace and brotherhood, in reality it did not take place as 

idealized. Not only in this important festival, as well as in many H
i
st

ó
r
i
a

Greek pottery with illustration 
of a trainer and his athletes, 
dated to 480 B.C.
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achievements in the sports field, politics was present, taking ad-

vantage even of the fact that sport gradually became a scene of 

great impact.

This should not be considered solely for its “negative” aspects. It 

is a fact that governments approached sport to propagandize their 

motives, sometimes quite controversially, as in the case of author-

itarian and totalitarian regimes. It is true that international con-

flicts, manifest in the form of terrorism, interfered in the organiza-

tions of the competitions. Likewise, it is undeniable that tensions 

between political blocs have existed in various competitions.

On the other hand, sports area took the forefront in the fight 

against certain regimes, such as the fight against apartheid in 

South Africa. Sport was also an important element in the identi-

ty construction of young nations that emerged in the process of 

decolonization in the post World War II. Furthermore, claims of 

specific groups were present in an explicit manner and sponsored 

or in parallel and spontaneous way in sports scene.

The search for greater role for women, the criticism against 

racism, protests against attacks on human rights, and environ-

mental concerns are some of the themes that manifested them-

selves around the numerous sporting competitions at different 

times in history.

T h E  R O M A N  E M P I R E :  
N E W  S E N S E S  A N D  M E A N I N G S

As the Roman Empire expanded, through all its territorial extension 

were being implemented new customs in regard to physical activ-

ities, highlighting gladiatorial practices and fights. There were, to 

different degrees and meanings, dialogues with local cultures, al-

though obviously the views of the most powerful prevailed.

The ancient Greeks games also underwent that process, 

changing deeply. Some of their principles, such as the search the 

highest impartiality in the judgment of the results and selection 

of the winners, were even abandoned at some point due to con-

emperors promoted similar events, such as Nero and notably 

Domitian, who recreated the Capitoline Games, that took place 

every four years, being held from 86 AD to the fourth century. 

That event had been originally instituted by Camillus in 387 BC, 

dedicated to Jupiter.

 

S P o r t S  A N D  E N t E r t A I N M E N t

A certain contemporary apprehension regarding Roman athletic 

activities interpret them as a “distortion” of what was experienced 

and had been systematized by the Greeks. Supposedly that was an 

textual issues of the Empire. Nero, for example, participating in 

the Olympic Games in 67 AD, and had himself declared champion 

in various competitions.

The Olympic Games, by the way, became extinct in the year 

393 AD by order of Theodosius I, the same one who proclaimed 

Christianity as the official cult of the Roman Empire. The new reli-

gion established several restrictions to ancient festivals, leading to 

the abolition of many of them.

However, some festivals still continued to be organized, with 

significant differences in their dynamics. The activities were more 

focused on entertainment itself, and less related to educational 

systems. Many violent modalities were greatly appreciated.

F E S t I VA L S  o F  A N C I E N t  r o M E

As Hellas, Ancient Greece, was conquered by the Romans, a pro-

cess that began in the second century BC, the Greek Games, and 

especially the Olympics were being modified, in the midst of the 

blend of cultural references that was potentiated by the expansion 

of Rome. Representatives of the conquerors began to interfere and 

take part in competitions, sometimes even changing deeply some 

of the major principles that guided the organization of events.

With the adoption of Christianity as the official religion of 

the Roman Empire, a great part of those events was discontinued. 

Anyway, it has to be taken into consideration that many Roman 

rulers also promoted similar games, sometimes even using the 

name Olympic.

The Actium Games, for example, were instituted by Octavian 

(later on Augustus Caesar) to commemorate the Roman victory 

over the warriors of Mark Antony and Cleopatra in 31 BC, at the 

Battle of Actium in Greece. Dedicated to Apollo, they were held in 

Nocopolis, scheduled to take place every four years. It was a festi-

val that, in addition to athletic and equestrian competitions, in-

cluded art in the program, especially music events. It is estimated 

that they were held up to 275 AD.

That same victory was celebrated with games held in Rome 

between the years 28 BC and 14 DC. In that city, in fact, some 

emptying of the educational aspects and the development of an 

instant mobilization through brutal violence. Gladiatorial practic-

es and the arenas that spread across the vast territory of the Em-

pire (best-known example is the Roman Colosseum) would be the 

ultimate expression of those aspects, misguided and superficially 

related to a people who supposedly only wanted warfare.

Researchers of the history of Rome have already widely repo-

sitioned and questioned those understandings, pointing out that it 

is not only lack of knowledge of the rich trajectory of the Romans, 

as well as an interpretation, especially from the transition of the 

eighteenth to the nineteenth century, which launched detractor 

looks upon Rome and many elegies upon Greece. The present has 

biased look upon the past in order to justify some of its intentions.

Anyway, there is a dimension in the Roman athletic activities 

that deserves to be acknowledged: the enormous competence in 

sensationalizing events, mobilizing a large number of stakehold-

ers from different social strata. It is not to reiterate the mistaken 

and detractoring concept of “bread and circuses”, as if the audi-

ence was passive and apathetic, but to acknowledge that the possi-

bility of setting up a show is a hallmark of the phenomenon known 

as sport, without which it would not possibly exist – or at least it 

would be something very different.

In the contemporary scenario those debates become effer-

vescent around the presence of sports in the media, increasingly 

powerful social institutions, particularly in light of technological 

advances. Practicing sports is undoubtedly the spearhead of the 

entertainment industry, led by the press.

For some, the media “distorts” sports. For others, sports would 

not exist without media. It is worth thinking about a two-way 

street in which neither party reigns supreme (although there are 

power imbalances due to the prominence of the press): for better 

and for worse, sport became popular and even conformed largely 

from the action of the media. That, however, did not happen in a 

linear way, having also to consider the wishes of the general pub-

lic. Incidentally, the press approached sporting events a lot, as it 

realized its high degree of popularity.

Coin with the image of an 
auriga,a chariot rider
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T h E  M I D D L E  A G E S

Two major reasons help understand the end of the big festivals 

in the medieval period: the centrality of Christianity, with its 

rigid religious notions that disavowed both much larger body 

exhibitions, as any activity that resembled pagan cults, and 

the disintegration of the political units with the end of the Ro-

man Empire.

Athletic activities no longer found legitimacy in some ar-

eas that justified them as before. As a form of education, they 

were not valued in a scenario in which concerns with the soul 

were more exalted than those with the body and the spirit. As 

entertainment, they were disavowed for being opposite of what 

was expected from a religious stance of containment. From the 

point of view of preparation for war, they were still important, 

but they had to submit to the dimensions above.

Anyway, even at different levels, some athletic activities 

remained, especially in the light of the last reason mentioned 

above. As armed conflict escalated, many of them motivated by 

religion, activities such as archery, wrestling, and boxing be-

came more widespread, even in small local festivals, 

Moreover, typical activities of chivalry, embodied in a system 

of training of young nobles, became common, always articulat-

ed with religious principles. One learned to fight on horseback, 

riding, archery, fencing, fighting, hunting, chess were practiced. 

Tournaments were held, where riders faced one another with 

heavy weapons. The apology of brute force, inherent in previous 

athletic activities, was replaced by the principles of courtesy (al-

though violence remained a hallmark of activities).

Within the possible limits, some games continued to be 

practiced, sometimes in religious festivals that were actually 

reconfiguration of old pagan festivals. It is worth considering 

that some of those modalities had similarities with future 

sports. Practices with rackets (which some consider predeces-

sors of tennis and badminton) and clubs (which resemble golf) as 

well as activities with balls become known.

S P o r t  A N D  r E L I G I o N

At various times in history, the paths of sport and religion in-

tersected in multiple and multifaceted ways. In Classical Antiq-

uity, athletic festivals were dedicated to gods, where those who 

became winners were compared to divine beings. Likewise, the 

disruption of those events was largely due to the rise of a new 

religion: Christianity.

The reduction in the strength of Christian injunctions was 

one of the reasons that allowed the emergence of institutionalized 

bodily practices, including the systematization of modern sport. 

Over time, religions ended up surrendering to the force of those 

manifestations, replacing a position of criticism and / or repulse by 

one of appropriateness.

In England in the first half of the nineteenth century, one of 

the motivating agents of the conformation of the sport as well as 

the establishment of a relationship with the ideas of discipline 

and health was exactly the “muscular Christianity,” the pursuit of 

physical and moral improvement through exercise activities. One 

of the main leaders of that proposal was Thomas Arnold, Princi-

pal of Rugby School, where, in the wake of the reforms promoted 

in educational system, introduced sports practices as important 

pedagogical agents.

It should be highlighted as an example of that line of action 

the YMCA, an institution of great importance to the development 

of sport and physical practices as a whole. Founded in London in 

1844, soon branches were opened in several other countries, in-

cluding Brazil, where it arrived in the 1890s.

It is worth bearing in mind that other religions have had 

similar movements, albeit with different intentions, such as the 

“muscular Judaism”, a term coined by Max Nordau, a leader, at the 

World Zionist Congress in 1898.

T h E  R E V I VA L  O F  T h E  B O DY

The expansion of trade relations and the need to seek new routes 

on the basis of conflict with non-European people eventually weak-

ened some of the assumptions of Christianity. Gradually the exer-

cise of rationality as relevant to the organization of society reestab-

lished itself. Thus, ideals of Classical Antiquity were reinterpreted, 

outlining a new system of knowledge production.

With the new transit of ideas, boosted by the invention of printing 

and powered by the construction of new educational models, refer-

ences to practices of antiquity resurface. In 1429, a mention of the 

importance of the ancient festivals appears in the book “Della Vita 

Civile” by Matteo Palmieri. In the transition of the fifteenth to the six-

teenth century (probably in 1499), “Polydorus Vergilius” is published, 

in which is found a broad account of the Greek games. The publication 

of the works of Pindar also recalls the Olympic competitions. Around 

1570, “De Arte Gymnastica” by Hieronymi Mercurialis is published. 

The second edition of that work in 1573 brings the famous illustra-

tions of the nature of sports in the classical world. 1592 brings “Ago-

nisticon” by Pietri Fabri, a modern study of competitive sport.

The foundation of new Christian religions, which triggered 

many conflicts and tensions with the Roman Catholic Church, 

was articulated in complex ways with the construction of new 

economic models and tackled debates on political organization 

ways. The relationship of those elements marks the development 

of science, which, among other things, started to devote notable 

attention to the body.

Concerns about education and a new dynamic regarding en-

tertainment, possibly because of the very restriction of religious 

influence and stimulated by new economic patterns, sowed the 

conditions for the emergence of institutionalized bodily practices. 

Not surprisingly, important festivities such as Gloucestershire (in 

1610s, in England), St. Petersburg (in 1760s, Russia) and Drehberg 

(1770s in Germany today) reappeared.

Reproduction of a engraving of 1567: 
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S P o r t  A N D  S C I E N C E

The revival of parameters of life of Classical Antiquity, the valuation of 

the exercise of rationality and science development were instrumental 

in building a new possibility of exercising and body image, origins of 

systematic institutionalized bodily practices, including sports.

Scientific knowledge marked the development of the sports in 

all their moments. Initially it was seen as a field experiment, as a 

possibility to investigate human motion, as outstanding experience 

in the development of physiology.

Later on, science also began to determine the best ways for bodi-

ly practices, mechanisms of regulation and control necessary due to 

material and symbolic needs of the new times.

Soon science started to be crucial in getting the best results, 

gradually conditioning the procedures of athletes: their way of 

training, the best way to implement techniques, their food, the best 

sportswear, the most suitable implements, including products that 

may or may not be used (even because new artifices that leverage 

performance in not legal or ethical ways started to be used.)

Scientific knowledge is also present in other elements bound 

to sports, such as the mechanisms for measuring results or in the 

coverage of sports events by the media, making it possible to follow 

them in faster, broader and more exciting ways.

Book excerpt“De Arte Gymnastica” 
from Hyeronymi Marcurialis, 

2nd edition, 1573

Young men exercising 
using gym equipment 
in London, England

Stopwatch made   
in Bulgaria
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F E S t I VA L S  o F  t H E  M o D E r N  E r A

Some pioneering festivals, given their importance, deserve great-

er attention; they were harbingers of a resumption of those events 

that were once so important to certain societies.

In 1612 (estimated date), the Cotswold Olimpick Games were 

first held, organized by a lawyer named Robert Dover, in the Brit-

ish town of Gloucestershire. It is important to point out that the 

event received the approval and encouragement of King James I, 

the same one who in 1617 had published a “Statement of His Roy-

al Majesty on matters relating to sports allowed”, an important 

confrontation against Puritanism and asceticism. Here we are 

talking about a time when the term sport was intertwined with 

the idea of fun, but also where claims to a more active public life 

begins to be outlined.

These games exist to this day (after having been discontin-

ued sometimes, they have regularly been held since 1965). They 

combined the Greek and medieval influences, highlighting the 

military character of the competitions. There were also various 

artistic activities. Some historians suggest that Shakespeare had 

participated in some of the editions (information, however, dis-

puted by other scholars).

Another important pioneer festival was organized in 1766 in 

St. Petersburg, following an indication of the Empress Catherine 

II. Great promoter of arts, an admirer of the Enlightenment ide-

als, the Empress faced and limited religious power, modernizing 

Russia in various aspects. The Games (foot races and chariot 

races, javelin and hammer, sword fights) had clear Greek inspira-

tion, including in the symbolism expressed in medals and in the 

clothes of some of the participants.

It is worth mentioning the so-called “Drehberg Olympics” to-

day, promoted in the 1770s by Leopold Friedrich, ruler of Dessau, 

at that time an independent city, best known today for being the 

headquarters of the Bauhaus design school. Interestingly, their 

inspiration was more Roman than Greek, even though the festi-

val program made reference to the Olympic Games. H
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S P O R T ,  A T  L A S T !

One of the noteworthy features of sport, a specific format of ath-

letic activities that emerges from the eighteenth century, is the 

formation of a staff and representative bodies, that is, if before 

practitioners engaged in a more occasional way in certain modali-

ties, from then on there was a new kind of relationship, more “com-

mitted”, and marked by a set of clearly defined rules and certain 

functions to be performed.

At first all stakeholders involved were amateurs, but soon 

the practice would articulate with the nascent consumer society. 

Gradually, professionalization would become a reality. It started 

with coaches and athletes. Subsequently the same would happen 

to referees, event organizers and a large number of professionals 

that relate with sports in multiple ways, such as journalists, spe-

cialized physicians, managers, among others.

Such process did not occur without tension, though. For many 

years there was the defense of amateurism, considering profes-

sionalization an indicative of an alleged deterioration of the prac-

tice. In fact, behind that debate were class issues. Professionaliza-

tion was initially a mark of the entry of ordinary people in sports, 

not only as audience, but also as athletes, for some becoming even 

a possibility of social mobility.

Anyway, it is worth noting that, from the beginning, there were 

many who were involved with sports competitions, in many dif-

ferent functions. On many occasions, such participation brought 

acknowledgement and distinction.

C L U B ,  F E D E r A t I o N ,  C o N F E D E r A t I o N

With the new parameters of social, political and economic organ-

ization observed in England during the eighteenth century, result 

of the articulation between the end of Absolutism, the gestation of 

the Industrial Revolution and the new society structure, options 

for consumption are expanded and new public entities emerge.

In that process coffee houses and public houses become pop-

ular. Both constituted important places for socialization. Marked 

In Sweden, Denmark and France in the nineteenth century 

also developed their own methods, marked by articulation be-

tween scientific knowledge and concerns with health and hygiene, 

as well as the defense of national borders. It is possible to see the 

concern with the definition of the best way to perform exercis-

es, as well as the construction of devices that could enhance the 

achievement of results.

Across the Atlantic, in the transition to the twentieth century, 

the United States would also develop its own method: Calisthen-

ics. One of the consequences was the systematization of proposed 

training using weights.

These were analytical methods: they started from the knowl-

edge of anatomy, dividing the body into parts to be worked on in 

isolation. In the transition from the nineteenth to the twentieth 

century, adjusted to a series of ongoing changes in the European 

scenario, related to discontent with industrial life of cities, which 

generated a consequent eulogy of country life, synthetic methods 

that seek to consider humans as a whole arise. Among those, the 

Austrian Natural Method and Hebért’s Natural Method stand out.

G Y M N A S t I C S  F E S t I VA L S

Turnen, created by Friedrich Ludwig Jahn, had from the outset a 

clear political intentionality. Linked with the German nationalist 

movement, it was a proposal of moral and physical education for 

the youth, seeking to collaborate to build conditions for national 

unity. Let us remember that Germany, as a modern nation state, 

emerged only in 1871.

Jahn’s Turnen was more comprehensive than Gutsmuths’ gym-

nastics. It covered a wide range of exercises (besides gymnastics ac-

tivities, wrestling, hiking, and many games) to strengthen body and 

morale, but also artistic activities, clearly aimed at the development 

of the “spirit.” To that end was developed a methodology of action of 

its own, a set of principles and procedures, including a suggestion 

for a suitable location for the proposal to be implemented.

The so-called Turnenfest were festivals dedicated to Jahn’s 

proposal. Several of those were held in 1860 (Coburg), 1861 (Ber-

by the idea that they were more egalitarian and more accessible 

environments, they became places where discussion and politi-

cal mobilization would take place. Societies, clubs and associa-

tions from different natures emerged there. Those forms of or-

ganization quickly gained value.

Clubs were structured as bases of civil society, a way of form-

ing new identities (of category, class, nationally, both regionally, 

and locally). Likewise, they became the fundamental structur-

ing unit of sport, one of the defining elements of sports, around 

which teams and athletes would primarily organize, and that 

would relate to the fandom through symbols and traditions.

With sport spreading throughout the planet, with the in-

creasing complexity of sports relations, given the need to nego-

tiate the formation of rules, the trial of results and action plan-

ning (such as organizing competitions), new entities became 

necessary. Clubs linked to specific sports joined federations 

and confederations, often representatives of political units in 

the nation. National entities started to organize in international 

sports associations.

There are, however, variations in that model. Olympic Com-

mittees bring together representatives of various sports. Like-

wise, not all international associations work the same way and 

have the same mechanism of affiliation.

The important thing is to realize that sports began, like other 

institutions, by a major process of rationalization and bureau-

cratization, establishment of decision-makers in all its ways in 

many different spheres.

P h Y S I C A L  E D U C A T I O N  A N D  G Y M N A S T I C S

In eighteenth-century Germany, the first set of methodical prin-

ciples to practice gymnastics is delineated. Basedow, an educator, 

based on the ideas of Rousseau, gave the initial steps, followed by 

some of his disciples, including Gutsmuths. Subsequently, stands 

out the performance of Friedrich Jahn, who related the practice 

with themes related to patriotism.

lin) and 1863 (Leipzig) and they were important in the unifica-

tion and the foundation process of modern Germany, involving 

gymnasts from across the region. Together, they celebrated the 

possibility of unification.

Medal for the 1894 edition of the 
Bundesschiessen games in Mainz, Germany
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The importance of those festivals continued active in the 

post-unification period in the 1870s. The events even widened, 

covering debates about what the national identity and unity 

should be.

It should also be remembered that Turnen and Turnenfest 

were organized in other countries or regions in which there was 

a large presence of Germans. In Brazil, for example, they were 

quite usual in some cities in the South, having also been promot-

ed in cities such as São Paulo, Juiz de Fora, and Rio de Janeiro.

S T R U C T U R I N G  A N D  D I S S E M I N A T I O N  O F  S P O R T

Part of the first organized sports had as remarkable feature the 

use of animals, especially horses, which established, in the city, 

a link to the customs of rural areas. Horse racing became one 

of the pioneering modalities in many countries, even though in 

England it shared popular preference with boxing and rowing.

In England during the early decades of the nineteenth century, 

the popularity of those modalities in which human movement is 

the central element grows. Sports practice, suitable for education-

al institutions as an important educational tool, gradually adopted 

some senses and meanings that are usual today. Notions of chal-

lenge, resilience, hygiene, and health are valued. From that moment 

comes the best conformation in terms of rowing, athletics, swim-

ming, while some prior rural activities are seized and transformed 

by urban bourgeoisie: crocket (or croquet), golf, tennis.

The very characteristic of large cities in the second half of 

the nineteenth century, increasingly marked by the appreciation 

of spectacles and technology, helps us understand the following 

flow of sports development: modalities that make use of artifacts 

to enlarge performance and excitement are defined – cycling, 

motor racing and even aviation (aviation with its incipient com-

petitions with blimps) were practices that enchanted humans, 

celebrating new cities that are constantly changing.

In the transition from the nineteenth to the twentieth cen-

tury, practices that had been evolving over the course of the 

century definitely become popular: team sports. More than the 

popularization of some existing ones, such as the two types of 

football – one played with the hands (rugby) and the other played 

with the feet (football); new modalities are created, such as bas-

ketball and volleyball, both of them North-American inventions.

S P o r t S  A N D  W o M E N

Even though in some festivals of antiquity women were admit-

ted neither as competitors, nor as spectators, that should not be 

interpreted as the complete exclusion of the possibility of their 

physical activities. In many times, they were also permitted exer-

cises as part of educational strategies, such as the Heran Games, 

exclusively for women and dedicated to the goddess Hera. 

Anyway, it is from the eighteenth century, not without dif-

ficulty, that women definitely began to earn the right to be ad-

mitted in initiatives related to institutionalized bodily practices, 

including gymnastics and sports.

In many countries sport was one of the forums where female 

achievements were manifested the most regarding the increase 

in their social presence. First, they were admitted in the bleach-

ers at sporting competitions, considered healthy and family 

occasions. Later on they would claim the right to participate as 

athletes, facing the limits imposed by the male world.

Their participation in the Olympic Games is an example of 

achievement. Although not foreseen in the original project, and 

even displeasing Pierre de Coubertin, they practically imposed 

themselves. They were already present in the Paris edition of 1900. 

At the 2012 London Olympic Games, all national Olympic commit-

tees sent at least one female representative. 4,850 out of the nearly 

11,000 athletes were women, the largest number in history.

The challenges are still huge for the restrictions and preju-

dices to be definitely and permanently eliminated, but the re-

sults can already be celebrated.

B R A Z I L

In Brazil the pioneering development of sport was largely due to the 

presence of foreigners in the cities. The first horse races held in Rio de 

Janeiro in the first half of the nineteenth century were promoted by 

the British who worked in trade and had large influence in the newly 

independent country. Even when locals became leaders of sports ini-

tiatives, the models adopted were Europeans. It was indeed a symbol-

ic way to establish relationships with the “civilized” world.

Club de Corridas was the first club created strictly for sports. It 

was founded in Rio de Janeiro in 1849, and it was dedicated to horse 

racing. Many cities founded their jockeys clubs: Recife, São Paulo, 

Porto Alegre, among others. In those cities rowing was a sport that 

also quickly developed, with the competitions held in seas or rivers.

That practice had a differential: it was already near the imag-

es that surround sport today. It was not about a horse running, it 

was about humans that led vessels using their own arms. Health, 

hygiene, and aesthetics marked a new possibility of bodily dis-

play that gradually presented itself to Brazilians.

Still in the nineteenth century, other modalities were devel-

oped: athletics, cycling, and swimming. In the final decade of that 

century begins to settle in Brazil the sport that would become its 

king of sports: football (aka soccer), which had multiple entries 

into the country (that is, it arrived at similar periods in various 

cities) and was quickly seized by several social strata (and not 

only elites, but also the most popular ones.)

A  P E C U L I A r I t Y  o F  B r A Z I L I A N S

If in Brazil the development of sports was relatively quick, espe-

cially in larger cities, there is a peculiarity that deserves to be 

highlighted. For many years of practice that in the beginning was 

the opposite of the so-called “civilized” sport: bullfighting.

Even with the emergence of new sports, bullfighting continued 

to be a practice valued by some strata of the population. It was a 

custom that came from the colonial period, when major festivals 

Medal of the Athletic 
Games for Women, 
Monte Carlo 
1921/1922H
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of the Portuguese Royal Family were held. With Brazil becoming 

independent, it acquired a more entrepreneurial form and was 

promoted in many cities, at first with a mixed program (following 

the Spanish way, with the death of animals, and the Portuguese 

way, without the death of animals and with the participation of 

pitchforks), and later on following only in the Portuguese way.

Even surrounded by criticism, in the transition from the nine-

teenth to the twentieth century, bullfights came to be considered a 

sport. In Rio de Janeiro they were banned in 1907, but persisted in 

many other cities, only being banned nationally in 1934, with a fed-

eral decree that established measures for the protection of animals.

The same legislation also banned another very common prac-

tice with animals in some cultural traditions: the cockfights, 

which also came to be considered a sport.

T h E  D E F I N I T E  R E V I VA L  
O F  M A J O R  F E S T I VA L S

One of the characteristics of modern sport is its relative autono-

my, manifested even in the existence of its own calendar. That is, 

before, in general, competitions and festivals were connected with 

religious or political dates from the nineteenth century that will 

change. Mostly, who will decide the timing of the events will be the 

very entities the sports field.

Moreover, those decisions put pressure on the general political 

calendar. Somehow, due to the power of sport, government author-

ities had to establish exceptions in everyday life, such as holidays 

or days off, so that people could watch what interested them in 

terms of competitions that had become a phenomenon with glob-

al reach. Definitely sport festivals were again organized in large 

numbers and attracted large audience.

One of those competitions that have become a global activity 

and one of the occasions that most involve people from all over 

the world is the modern Olympic Games, recreated from a rein-

terpretation of Greek Antiquity in 1896 by Frenchman Pierre de 

Coubertin. However, there had been earlier festivals of greadt im-

T h E  A G E  O F  S P O R T

In the twentieth century, sport is necessary to everyday life. Its im-

ages run throughout the world, populating our imagination, leaving 

many astonished, serving as inspiration for countless others. There is 

no single day that we do not have access to lots of information about 

sports, because their agents, athletes and officials have become 

world stars in magnitude, similar to the great actors and actresses 

in films and television (and sometimes even bigger than them). Sport 

has established itself as an international language, in which all peo-

ple understand what is going on. As suggested by the noted French 

playwright Jean Giraudoux: “Sport is the Esperanto of people.”

That does not mean that sport only reflects social qualities. As 

deep dramatization of human experience, sports expresses what is 

best and worst in society. Problems and miseries of a time of crisis also 

manifest in it, which does not diminish its value. Quite the contrary.

portance, such as the Much Wenlock Olympian Games, promoted 

thanks to the incentive by the doctor and magistrate William Penny 

Brookes, in the 1850s, and the four editions of the Shropshire Olym-

pian Games, held in the 1860s in same decade in which were organ-

ized the National Olympian Festivals (all those events promoted in 

England), among so many others.

In the twentieth century many sports festivals were organized 

around the world: the Commonwealth Games, games of the countries 

of the British Commonwealth; the Festivals of Sokol / Delnika Olym-

pics, important Czech organization that proposed education through 

fitness and sports; the Spartakiads – among nations linked to the So-

cialist bloc; the World Festivals of Youth, which along with the Work-

ers Olympics tried to challenge the capitalist sense of sports.

Nowadays, there are a lot of competitions in the most different 

areas: globally, internationally, nationally, regionally, and locally, 

such as school games, competitions between cities, among others.

Few phenomena stir emotions so much as sports. No wonder 

that so many intellectuals, writers, political leaders, and ordinary 

people have expressed their fascination. French philosopher Ro-

land Barthes summed up its strength in the twentieth century:

“At certain times, in certain societies, theater had a large social function: the 

whole city would gather in a common experience – knowledge of their own 

passions. Today, it is sport in its own way that has that function. But the city 

has grown, now it is a country and many times, so to speak, the whole world: 

sport is a large modern institution poured in ancestral forms of spectacle. (...) 

All of our modern sport is contained in that spectacle of another era, heir to the 

ancient religious sacrifices.”

r o L A N D  B A r t H E S

S P o r t :  A N  I N S P I r A t I o N

Sport has become over time a lifestyle. Being sportive meant to be 

modern, it meant having a more relaxed attitude toward life. “To 

take something in one’s stride” is to have a more generous look at 

the daily vicissitudes. On the other hand, it also meant being ac-

tive, adventurous, daring.

Those dimensions are manifested and emphasized in the de-

sign of many different products. For example, sport has inspired 

the development of less restrictive ways of dressing up because 

it contributed to a more overt display of the body. Some sports 

garments have been incorporated to everyday life. Shorts have 

become more usual. “Tennis shoes” are more comfortable, have 

become popular.

Sports cars are more daring. Indeed, many products that 

are now customary in our cars were tested before in race tracks. 

Not infrequently the technology that serves competitions leaves 

sports areas and comes to our homes.

In an increasingly sporting world, it was expected that the 

practice also pervaded our homes, mobilized by thousands of 

products advertised by athletes who, either by their beautiful bod-

ies, or by symbols that refer to their performance, make them stars 

of advertising beginning fashions throughout the entire planet.

Engraving representing the opening  
of the Athens Olympic Games in 1896
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result of a chemical process, it gives us light and heat. it is 

one of the greatest achievements of mankind. by being con-

trolled it brought comfort to human beings. it kept preda-

tors aWay, Warming up cold nights. it Would hone hunting 

and defense, interfering in eating habits.

On the other hand, it brought risks. Fire burns and, if misused, it 

can turn against its own creator. Fires were (and still are) a fear. 

Firearms kill. Excess combustion of certain products, such as oil, 

endangers the future of humanity. Fire: symbolic expression of hu-

man ambiguity.

Not surprisingly, fire is present in so many religious rituals in 

so many legends and in so many myths. It may be a sign of the sa-

cred, but it is also considered profane. Hell has fire, as fire is a met-

aphor for worldly activities. To alchemists it was one of the basic 

components of the universe, a constituting part of everything that 

exists in the world. In fact, as much as materially, the ambivalence 

of the symbols of fire integrates our daily life without us stopping 

to think about it.

The myth of Prometheus justified that in some games of an-

tiquity a cauldron always remained lit (where, at certain times, 

sacrifices were made to honor gods). There are several versions of 

the myth, but in general there is a common ground. Prometheus 

stole fire from the gods and gave it to humans, ensuring their 

voted much attention to the new way of conceiving the transport 

of the sacred fire.)

The first scenes of the film make direct mention of Ancient 

Greece: takes of the Parthenon; archaeological sites and Greek 

statues are displayed. Those are shot with a camera that sur-

rounds them, giving a sense of motion, creating a sense that the 

past is alive.

That intention will become clearer with the display of Disco-

bolus by Myron. Through a fusion of images, the statue becomes 

a German athlete who displays in its body icons related to the 

ideology of Nazism: harmony of shapes, good muscular build, 

and disposition. Such ideas are reinforced in sequencing scenes, 

when bodies of female dancers and German athletes in motion 

are shown.

After that, we see an athlete in the hills of Olympia, to light 

the Olympic torch. The sacred fire makes its way to Germany, led 

by about 3,300 runners and it arrives in Berlin, where the caul-

dron is lit at the opening ceremony of the Games. The person re-

sponsible for that task was Fritz Schilgen, a blond, tall, strong 

athlete, model representation of the body valued by the German 

regime. The ceremony had been a suggestion by Alexander Phil-

adelphus, director of the Archaeological Museum of Athens, and 

a conception by Carl Diem, Secretary General of the Organizing 

Committee for the Berlin Games.

superiority in the earthly world. Punished for doing that, he was 

only released much later.

The myth deals with the ambiguities and human risks. No 

wonder it had been recreated in one of the most important novels 

of history – “Frankenstein” by Mary Shelley, a modern dramati-

zation of the clash between God and man, between nature and 

its rational handling: by simulating the divine role of creator, can 

man relate to his creature? Will there be peace? If the secret of 

fire is stolen from Zeus, would we not be falling into serious error, 

punishable as in the case of Prometheus?

Fire, for all symbolism that surrounds it even seems to be suit-

able to represent the ambiguities of that human cultural practice: 

sport. It reminds us that the search for the sacred that drives ath-

letes cannot do without a reflection on their earthly condition.

In modern Olympic Games, an Olympic cauldron was lit for 

the first time in the edition of 1928 in Amsterdam, Netherlands. 

The design of the Olympic stadium had included a tower, in which 

the fire would remain lit throughout the period of competitions. 

There was no glamour in lighting it. It would take some years to 

better conform a symbolism around it.

In 1932 (Los Angeles), again the Olympic cauldron was lit, but 

it was in 1936 (Berlin) that the ceremony started gaining the rel-

evance that it would occupy over time. Helping to conform such 

importance, Olympia (the celebrated film by Leni Riefenstahl de-

The ceremony never ceased to be held. The principle is always 

the same. Months before the opening of the Olympic Games, in a 

ritual with clear references to Greek Antiquity, held in Olympia 

(considered the sacred ground of the festival), with the sun rays 

a torch is lit and conducted in various ways in a tour around the 

world, until it gets to the stadium at the opening ceremony, always 

a moment awaited by all.

Despite always looking the same, what is observed is that 

many are the differences in that ceremony. The ways it is relayed 

and the paths are different throughout history: the torch has al-

ready been conducted by boat, bike, plane, and it has even reached 

the stratosphere, as well as plunged into the depths of the seas.

The shape of the torch has been quite different too, in line with 

the changes within the design and the intentions that each city and 

country awarded the organization of the event. Even the way to light 

the cauldron, as well as its model are very different, always causing 

great surprise in the audience attending the opening ceremony in 

the stadium and watching it through millions of television sets.

Men and women of all creeds, with different skin colors, ages, 

social classes, sexual orientations, requiring special needs or not, 

from different countries and political stances have relayed the 

torch. Even surrounded by commercial strategies, it is undeniably 

one of the greatest human celebrations, an exhibition of creativity 

and beauty of universal differences.
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T H E  T orC H  oF  T H E  o Slo 
W i n T E r  Ga m E S   (1952)

Following the example of the summer Games, the 
1952 edition of the olympic Winter Games in 
oslo, it was the first time the torch was transported 
to the opening ceremony. However, the sacred 
fire did not come from olympia (which in the case 
of the winter games, it only took place in 1964), 
but from norway itself, being less related to the 
symbols connected to Ancient Greece and more to 
past norwegian winter sports. 

the journey lasted only two days, within 
norway itself. About 95 people relayed the 
sacred fire on skis. As it was transported in 
winter, there were concerns about weather 

conditions, and that the flame would not 
be extinguished during the relay. its design 

clearly expressed that intention. 

the cauldron was lit by eigil nansen, 
grandson of odd nansen and great-

grandson of Fridtjof nansen, humanists and 
activists recognized for world peace. Fridtjof 

was awarded the nobel prize in 1922.

H i G H L i G H t s

T H E  T orC H  oF  T H E 
BE r li n  Ga m E S  (1936 )

the Berlin olympic Games are among the 
most controversial ones in history. Clearly 
there was an attempt to use them in the 
propaganda of Hitler and the nazi party, 
in the eve of World War ii. the route of the 
ceremony itself and torch lighting, which 
were taking place for the first time in history, 
were articulated with that intention. 

the torch was designed by sculptor Walter 
Lemcke, who was also responsible for many 
works of the third reich. made of metal, 
nearly 4,000 copies were produced, most 
for the bearers of the sacred fire. Krupp, 
a metallurgical company that worked 
extensively on weaponry for the nazi 
Germany for World War ii, was responsible 
for the production. 

the sacred fire was relayed from Greece 
to Berlin for about 3,300 people from 
seven different countries, along more than 
3,100 kilometers, covered in 12 days. 
1,500-meter runner Fritz schilgen was the 
last torchbearer and lit the cauldron at the 
opening ceremony.
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T H E  T orC H  oF  T H E 
lon d on  Ga m E S   (19 4 8 )

After two olympic editions canceled  
(tokyo, 1940 and London, 1944), due to the 
World War, London did its best to organize 
the 1948 edition, held when the european 
continent was still quite destroyed. it was a 
modest event. However, it not only kept alive 
the idea of the importance of the festival, but 
also served to celebrate the need for peace, 
though the polarized world of the Cold War 
was already delineated.

it was the first time since 1936, that the 
ceremony was held. the torch already 
presented a better technology. in fact,  
three different models were used to bring  
the sacred fire from olympia. Designed  
by architect ralph Lavers, the most used  
model was made of aluminum and sought  
to take into account both the ease of  
transport as the issues of fuel use.

there were about 1,700 people who relayed 
the torch for about 3,000 km, covered in 
12 days (the torch even crossed the english 
Channel aboard a ship). the cauldron was  
lit by 400-meter runner John mark.

T H E  T orC H  oF  
T H E  m E lBoU r n E  

Ga m E S   (1956 )

melbourne beat Buenos Aires in the bid to host the 
olympic Games. the melbourne olympic Games 

were the first held in the southern Hemisphere, 
bringing a new route to the sacred fire: how to 

transport it to a country so distant from Greece?

the solution found was to ship it by plane, with the 
torch being relayed only in Australian territory.  

thus, although it had been a journey of over 
20,000 kilometers, in fact most of that route  
was airborne. By land, about 3,000 runners  

relayed the torch for about 4,000 kilometers.  
it was the longest ceremony by then: 21 days.

only 400 copies of the torch were produced, 
replicating one of the models adopted in the London 

Games. there was a special version, used only by the 
last torchbearer. the cauldron was lit by ron Clarke, 
highlight in the races middle and long distance and 

world record holder on many occasions.

Although the route had been marked by many 
setbacks, perhaps even more than the ceremony 
in London, it was a great success and mobilized 
authorities as well as the Australian population.
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T H E  T orC H  oF  T H E 
mo SC oW  Ga m E S  
(198 0 )

the moscow olympic Games were  
marked by political context of the time:  
a very delicate moment in the scenario 
of the Cold War. the edition suffered 
the largest boycott in the history of the 
competition: 69 nations led by the United 
states protested the invasion of Afghanistan 
by the soviet Union in 1979. 

even having traveled few countries, the 
ceremony mobilized 5,000 people, who 
covered almost 5,000 kilometers in 31 
days. For the first time a team sport athlete 
lit the olympic cauldron. sergey Belov, who 
had integrated the soviet basketball team 
that had defeated the United states at the 
munich Games in 1972, in a controversial 
and much commented final. 

the torch was developed by a group of 
engineers from Leningrad led by Boris 
tuchin. 5,000 copies were made.

T H E  T orC H  oF  
T H E  lo S  a nGE lE S 

Ga m E S  (198 4 )

the 1984 Games were marked by the retaliatory 
led by the soviet bloc to the 1980 boycott. the 

initiative led by the soviet Union, however, did not 
have the same effectiveness of action than that 
one established by the United states in 1980.

it was an edition marked by grandiosity, having 
achieved profit at the end, driving away, at least 

temporarily, the sense of financial failure of the 
montreal Games (1976). the opening ceremony 

took place at the same stadium (quite refurbished) 
where the 1932 olympics had taken place. 

Decathlete rafer Johnson lit the cauldron.

Lasting 83 days, it was the longest relay  
ceremony of the sacred fire. once again, the torch 

flew to Greece, being transported on foot along  
an internal route in the United states. in its 15,000 
kilometers, the route involved about 3,600 people, 

including Bill thorpe Junior and Gina Hemphill, 
respectively grandson and granddaughter  

of Jim thorpe and Jesse owens. All regions  
of the country were reached.

 Like everything that surrounded that edition  
of the Games, there were many commercial 
aspects during the journey, which triggered 

protests from members of the olympic community, 
especially the Greek olympic Committee.  

turner industries designed the torch and  
made all 4,500 copies of the torch.
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T H E  T orC H  
oF  T H E  B a rC E lona 
Ga m E S   (1992)

the Barcelona olympic Games made 
history for the idea of social legacy. the 
organization sought to design the event in 
deep association with the local culture in 
order to leave many contributions to the 
city. After many attempts (since 1924, it had 
applied unsuccessfully for five times), the 
city made an unforgettable edition, which 
was attended by all the countries affiliated 
to the international olympic Committee.

the sacred fire came from Greece to spain 
by boat, traveling around the country along 
6,300 km for approximately 50 days. 
10,500 people on foot or by bike (there 
was a stretch by plane involving tenerife 
and Las palmas), relayed the torch designed 
by renowned designer André ricard sala. 
the involvement of a soft drink company 
as a sponsor enabled participation from 
people from various countries of the world.

the olympic cauldron was lit by Antonio 
rebollo, a paralympic athlete, who shot an 
arrow with the sacred fire, an occasion of 
much controversy, as many implied that he 
had missed the target.

T H E  T orC H  oF  T H E 
BE i J i nG  Ga m E S  (20 0 8 )

the ceremony of relaying the sacred fire  
that preceded the Beijing olympics (2008) 

was one of the largest in history: a little 
more than 137,000 km were covered  

by almost 22,000 torchbearers, a route 
marked by some setbacks and political 

protests. the sacred fire went through 
different countries, from all continents,  

as well as many local cities.

the first edition of the event in China was 
marked by grandiosity, the largest edition 

of the Games by then. it was clear that the 
country wanted to mark its new role on the 

world stage, promoting competitions that 
would be remembered by the organization, 
the beauty of the premises and the victories 

of the Chinese in the athletic competitions. 
However, many were also the protests 

related to the way the country dealt  
with human rights.

the torch design blended references to 
Chinese tradition with high technology. it 
was a conception of Lenovo, the Chinese 

multinational known for acting ininformation 
technology. the olympic cauldron was lit 

by one of the most successful athletes in 
the history of China’s participation in the 

olympics: gymnast Li ning.
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the mot to is alWays repeated as a Way to praise the v ir -

tues of sport. for many, it seems inappropriate: in a highly 

competit ive societ y, What mat ters most is v ictory.

Victory is very important, and the constant quest for victory guaran-

tees the intensity and emotion of sports competitions. But how to de-

fine the experience of countless athletes who do not become winners, 

always a much larger amount than those who are blessed with victory?

If victors are important for the construction of a collection of 

images about sports, compared to gods or heroes, we should not for-

get that it is essential that all participate in competitions: without 

them, without their efforts, without their involvement, there would 

be no competition, and sport would not be what it is.

Anyway, there is something that unites all of us regarding the 

participation in competitions, the search for a simple object that, 

despite its simplicity, it synthesizes many dreams, years of invest-

ment, rivers of sweat, immeasurable efforts: the medal.

No wonder it fascinates so much. Many display them in frames 

on the walls, taking pride in telling the exploits that led to the con-

quest. Each of those artifacts has an individual story that intersects 

with a consecrated medal mythology in the making, promoting a 

refined link between past and present: what sport has always meant 

and what it is expected it to be.

for reaching an objective that, in fact, will change nothing in our lives, 

that will never be publicly acknowledged, but, for us, it has meant the 

difference, letting us to look at ourselves in the mirror with more pride?

Some medals, even not being awarded for victories, carry in 

themselves a magnificent honor. Only few people in history have 

received the Pierre de Coubertin medal, given to those who have 

demonstrated a high degree of sportsmanship. It is the highest hon-

or of the International Olympic Committee.

Luz Long, one of the athletes accompanied by Hitler in his ea-

gerness to prove the superiority of the German race, had the cour-

age to help his rival (African American athlete Jessie Owens) during 

Olympic competition. Knowing the Berlin Stadium, Long explained 

to Owens how to best take advantage of the race track in the long 

jump competition. Jessie Owens ended up winning the gold medal, 

one of his four in those games. Long won the silver medal. Given the 

possibility of his own victory and Nazi political interests, the Ger-

man preferred the peace of his conscience.

Many athletes did the same during the course of the competi-

tions, not only an expression of the beauty of sport, but of how it 

is such an extraordinary phenomenon to manifest the most im-

portant human qualities. The names of those responsible for those 

feats will remain in history, and their medals are an expression of 

collective recognition.

Each medal, no matter how simple it may be, carries in itself 

more than can foreshadow the base metal that constitutes it: in-

stant gratification and immortality; the intense happiness that lasts 

a second, but that can always be remembered. If the record is the 

collective memory, the medal is the memory of individuals in their 

historical path, the quixotic fight against windmills. And who in 

their right mind will say that they do not exist and have no value? - 

Only those who are unaware of the beauty of the human experience.

They are usually gold, silver and bronze medals, but they are 

hardly actually made from the metals that name them. That does 

not matter: they are effective symbolic representations. Moreover, 

that pattern of awards, which refers to mythology (Golden Age, 

when men lived with gods in a perfect state of harmony; Silver Age, 

a period of transition and tension; Bronze Age, when men were on 

their way to become heroes), settled in the United States in the final 

decades of the nineteenth century, subsequently becoming univer-

salized. At the Olympic Games, for example, they were only adopted 

as of 1904 in the American city of Saint Louis.

There are even medals of differentiated nature, such as the ones 

for participation. Street runners win them by completing races. And 

who will say that completing a marathon is not a victory in itself? Or 

more, who will say that completing a 3 km race doing the best time 

in life is not a victory? Which one of us has never been filled with joy 

As artifacts, medals are also historical objects. Sometimes 

they are granted in a worldwide competition such as the Olym-

pic Games, at other times, in minor events; on some occasions, in 

tournaments at a school, in a neighborhood, in a local champion-

ship. Anyway, they help us remember that on a certain day and 

place a set of men and women participated in a public competition, 

putting to the test the most different emotions and skills.

Some of the values in competitions are sometimes represent-

ed even by the symbols deployed in that little round, square, tri-

angular space. On many occasions they are a common part, pur-

chased in sporting goods stores; they are still aesthetic objects, 

with which we relate in a sensory way. On other occasions they 

are true works of art, carved with refinement, productions of im-

portant designers who take on the challenge of translating much 

in so little space.

The Italian artist Giuseppe Cassioli, for example, is one of 

the biggest names in the preparation of Olympic medals. Having 

become victorious in a contest sponsored by the International 

Olympic Committee, he was responsible for the medals of the 1928 

Games in Amsterdam, Netherlands, a model that has lasted for 

many years in the great event.

Medals are fascinating; perhaps because they are almost like 

mirrors, where humans see their multiple reflections.
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H i G H L i G H t s

SHo o T i nG  F E ST i Va l  ( BU n dE S SC H i E S SE n )
R I O  G R A N D E  D O  S U L  |  F I N A L  D E C A D E  O F  T H E  1 9 T H C E N T U RY

the arrival of Germans in Brazil started 
to become a possibility of increasing the 
national economy and replacing slave labor 
during the colonial period. Between 1818 
and 1820, about 2,000 swiss disembarked 
in the country, founding the city of nova 
Friburgo (rio de Janeiro state). At that time, 
Germany was not yet a country: Germans 
were those who spoke the language and 
had common cultural relations, spreading 
across that region of northern europe.

With the independence of Brazil in 1822, 
it became increasingly common for 
Germans to arrive to work in farms or to 
serve in the army that tried to organize 

itself for the young nation. most of those 
immigrants, especially non-military, settled 
down in the region of vale do rio dos 
sinos, in the outskirts of porto Alegre, rio 
Grande do sul.

those immigrants always maintained close 
contact with their origins. in Brazil, they 
instituted several of their cultural events, 
including athletic activities and festivals.

the Bundesschiessen were shooting 
festivals that stemmed from ancient 
schutzenfests. Along with turnen, 
more related to gymnastics, they were 
important in the nationalist movements 

that succeeded in achieving the creation 
of Germany. Achievements that linked 
fun and utilitarian sense, mechanisms for 
creating identity ties and development of 
skills that could be useful for defense.

Here we have three medals of similar 
events organized in Brazil. the silver 
and bronze ones refer to the ii shooting 
Festival (Bundesschiessn) that were held 
in 1889 in santa Cruz do sul, rio Grande 
do sul. interestingly, the bronze one has 
inscriptions in Latin, while the silver one is 
in German. the metal medal was awarded 
to the participants of the following edition 
of the same event, promoted in 1895.
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even today, there are discussions 
on the modalities to be included 
in the program of the olympic 
Games. over time, many sports 
were inserted and withdrawn, 
some even go back and forth in 
the schedules of events (such as 
rugby and golf, returning in the 
2016 edition of rio de Janeiro).

Behind those decisions, there 
are several factors, including 
the growing popularity of some 
practices, the decline of interest 
in others, the best definition of 
the field of sports (leaving out 
activities that have not adopted 
international organization 
standards), the interests of the 
organizing cities and countries, 
demands of society as a whole.

shooting has been a sport  
present since the first edition 
of the olympic Games. A very 
popular practice in europe, 
beyond the development of 
athletic skills, it articulated around 
itself utilities elements related to 
war and hunting.

there were many different types 
of shooting modalities that 
belonged to the olympic Games 

program. in the 1900 paris 
edition, for the first and only time 
there was an unusual event, if 
we compare to the parameters 
of today: pigeon shooting. 
protests were intense at a time 
when humanitarian concerns with 
animals were better delineated, 
notably on the european continent 
(it is worth remembering, however, 
that for many years, people from 
all over the world continue to go 
to Africa to participate in safaris).

of the more than 50 athletes 
registered, only 4 participated 
in the competition, with Belgian 
Leon Lunder becoming the 
winner, killing 21 pigeons (it is 
estimated that over 3,000 animals 
were killed, considering all the 
competition). that event was no 
longer held, and that competition 
held in 1900 is not even officially 
recognized today as having been 
part of the olympic program.

still, references to hunting 
persisted for a few years, not  
only in pigeon shooting, as 
well as in deer shooting. the 
difference is that in the latter, 
artificial implements were used 
instead of animals.

PiGEon  SHo o T i nG  
( i i  olY m PiC  Ga m E S )
PA R I S  |  1 9 0 0

GEorGE  E Y SE r’S  m E da l   
( i i i  olY m PiC  Ga m E S )
S A I N T  L O U I S  |  1 9 0 4

stories of athletes overcoming difficulties are common 
occurrences in various competitions. the very 
dynamic of sport, prompting individuals to devote the 
utmost, is responsible for true epics: there are many 
cases where competitors come to the brink of their 
limits to consecrate themselves. that is why they are 
symbolically compared to gods, and they are cited as 
examples of super humans.

there are also stories of overcoming difficulties that go 
beyond the field of sports. Athletes who overcame the 
most distinct difficulties in order to remain active and 
one day manage to become champions – people who 
tenaciously have faced adverse social and physical 
conditions not to let the dream die.

since the creation of paralympic sports, such examples 
have become more notable: overcoming difficulties 
is an explicit mark of a story that at first was sad and 
tragic. there are many cases of athletes who were 
faced with accidents, but carried on involved with 
the sport. some even had not done or shown great 
dedication, but in sports found a new motivation.

American George eyser is one of the pioneers of all 
that. in the 1904 saint Louis olympics he won six 
medals in gymnastics competitions. note: he had 
amputated his left leg as a child due to an accident 
with a train, thus competing with a wooden leg. the 
medal presented here refers to “rope climbing”, which 
incorporated the discipline of gymnastics.

in fact, one of the most amazing stories among so 
many surrounding sports worldwide. m
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i n T E r naT iona l  E x H i Bi T ion
a n d  l aT i n-a m E r iC a n 
olY m PiC  Ga m E S
R I O  D E  J A N E I R O  |  1 9 2 2

in 1922, the Brazilian government, in order to 
celebrate the centennial of the independence of the 
country, once again organized an exhibition, this 
time even wider and more ambitious than the one 
held in 1908.

similarly to what had happened on that occasion, 
the main purpose of the festival was to reaffirm the 
connection of the country to the idea of modernity: 
to present its “progress” and its ability to take an 
active part in the international comity of nations.  
By promoting an interpretation of the past, a project 
that aims to a great future for Brazil would be put 
into view.

Among the scheduled events, there were some 
sports competitions, including military tournaments 
and “Latin American olympic Games of rio de 
Janeiro”, the first international multisport competition 
in a given region of the world, recognized by the 
international olympic Committee.

the sports competitions deeply mobilized the 
population, making it one of the major celebrations 
of the centennial festivities. the nation entered the 
fields, courts, pools and lanes, celebrated by an 
audience that was already accustomed to sport.

the medals exhibited refer to rowing, shooting and 
swimming competitions of the naval Games with 
members of Armadas from several countries, one 
of the events that integrated the celebrations of 
1922, and the bronze medal exhibited is the one for 
shooting of the “Latin American olympic Games.”

in 1908, in order to commemorate the 
centenary of the opening of the ports to 
friendly nations, the Brazilian government 
promoted a national exhibition of products, 
following an already very common model 
in the european scenario. in fact, it was 
also meant to introduce and celebrate the 
changes (implemented under the leadership 
of mayor pereira passos and president 
rodrigues Alves) made in rio de Janeiro, 
which was the capital back then in the early 
years of the twentieth century.

Brazil had participated in many of the 
universal exhibitions organized in europe 

and wanted to show itself to the world, 
building a collection of images that it was 
a modern nation. the main part of the 
event was installed in the neighborhood of 
Urca, in which building work was made in 
order to receive the towering pavilions.

not surprisingly sports competitions 
were organized to honor the exhibition. 
internationally, sport had already 
integrated the schedule of similar events. 
incidentally, the olympic Games of paris 
(1900), saint Louis (1904) and London 
(1908) were held exactly under universal 
exhibitions scopes. sports practice, 

understood as a sign of progress and 
modernity, perfectly conformed to the 
images and ideas conveyed by those 
majestic festivals.

in that year (1908), the Brazilian 
Federation of societies for rowing 
dedicated one of regattas held at 
Botafogo Beach to the national exhibition 
of rio de Janeiro. in the main match  
was crowned champion the team of  
Clube de natação e regatas (swimming 
and Yacht Club). in this exhibition we 
present the silver and bronze medals  
of that competition.

roW i nG  m E da l 
naT iona l  E x H i Bi T ion
R I O  D E  J A N E I R O  |  1 9 0 8
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someone more attentive might think it 
was a fault or blunder: there were no 
such editions of Berlin summer olympics 
(1916) and Garmisch-partenkirchen 
Winter olympic Games in (1940).  
the reason: World Wars i and ii 
respectively interrupted the sequence  
of events in the German cities. Unlike 
what occurred sometimes in Greek 
Antiquity, the conflicts did not cease 
because of those sporting festivals.

However, before being canceled,  
some preparations had been carried  
out taking into account the organization  
of events. Berlin had been chosen as the 
host city of the international olympic 
Committee in 1912, beating Alexandria  
and Budapest. even with the onset of war  
in 1914, with the hope that armed conflict 
did not last long, the preparation process 
was carried out, including the construction 
of sports facilities.

Germany, defeated in World War i, was not 
invited to the 1920 Games (Antwerp, the 
first edition after the end of the conflict) and 
would only host the event in 1936 in Berlin, 
one edition fraught with controversy due to 
the political use of the competition.

We show a prototype of the medal that 
would be offered in 1916. A copy was 
reproduced without permission after a loan 
to an international exhibition in switzerland.

BE r li n  SU m m E r  olY m PiC S  
B E R L I N  |  1 9 16

W i n T E r  olY m PiC  Ga m E S
G A R M I S C H - PA R T E N K I RC H E N  |  1 9 4 0

Garmisch, Germany Winter olympic Games 
participation medal : the Winter 1940 Winter 

Games were scheduled to be held in sapporo, 
Japan, but due to Japan — China conflicts 
they were transferred to switzerland and 

later on  cancelled. ioC then tried to 
organize the Games in Garmisch-

partenkirchen in Germany. With 
the outbreak of the ii World 

War they were definitely 
cancelled. 
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at a stamp, a seemingly modest art ifact for its small 

s ize, cannot imagine hoW complex the apparatus that 

surrounds is . We must remember that the state is re -

sponsible for its production, invests in it ( in a more or 

less expl icit Way) in order to broadcast images of its 

interest, messages that rel ate to its polit ical projects .

Despite being the result of government decisions, the great mark 

of stamps is that they circulate, often unnoticed in everyday life. 

Before the Internet, stamps were a more constant presence in 

homes, glued on letters that came and went, bringing good and 

bad news. So they exercised their function of political propagan-

da, even if it is difficult to measure how much of that message 

reached individuals.

Regardless of that, stamps are impressive historical artifacts. 

Through them, we have access to accounts of certain facts – rep-

resentations that help us understand the spirit of a time. More-

over, despite being so small, stamps are artistic products that 

interact with the visual culture of the time they were produced. 

They are not made out of the blue. They are the result of study, 

research, investment. They are also icons of a given period.

also postcards that are usually larger, and more generous in icono-

graphic aspects.

It is worth mentioning that there are experts within the group 

of collectors: those who are dedicated to collecting and organizing 

stamps of one single modality, athlete or event. Olympic Philate-

lists are very active.

In the first edition of the Olympic Games commemorative 

stamps were launched, authorized by the government of Greece. 

In fact, at the time those were also used as a source of funding of 

the organization of the festival, an obstacle that almost prevented 

the event from taking place. The images of the stamps refer to the 

ancient Hellenic culture. Today they are very coveted rare pieces.

Brazil has had many important sports philatelists for quite a 

long time. Plínio Ricciardi and Eugene Rappaport were respected 

very much. Both won medals, such as in the first International Ex-

hibition of Olympic Stamps, held in San Marino in 1953. Dr. Ricciar-

di’s collection was purchased in 1980 by Roberto Gesta de Melo, 

thus becoming an important and essential core of his collection 

(which also features Eugenio Rappaport’s pieces.)

On this occasion, we present the stamps issued by the host 

countries of the Olympic Games from 1896 to 2000.

There are many sports images present in countless stamps 

that were produced throughout the planet. Different countries in 

different situations and for different reasons have already shown 

competitions, modalities, and athletes on their stamps. Through 

them it is possible to understand how the practice was mobilized 

in certain governmental strategies, quite often related to identity 

representations.

There is one particular aspect that about stamps. They have 

been objectives of desire by collectors for quite a long time, who 

throughout the world get involved with the preservation of those 

precious little items. Among them, there are those who specialize 

in the stamps of sport. Sports philately has a large organization in 

the international arena. They even have their own headquarters 

(the Sports Philatelists International), which releases a quarterly 

journal (the Journal of Sport Philately).

Sporting philatelists are interested in stamps themselves, but 

also in everything that surrounds them. For example, envelopes 

with postmarks are appreciated by some of them. Other curious 

objects are stamps printed with errors. Matrices and proofs are 

also valuable pieces. Counterfeits are appreciated and sought af-

ter, sometimes getting higher prices than the originals. There are 
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Postcard with olympic 
cancellation from the 
Woldenberg prison camp. 
The item was sent from 
tent 1B to 23A

Postcard with  
olympic cachet  
issued July 30, 1944

Cancelled envelope  
with three olympic stamps  
and olympic cachet
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Lydian coin depicting  
King Artaxerxes I, 

about 350-330 a.C.

t h e  v a l u e  o f  a  t r i b u t e

Coins
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With stamps, With the difference that the former circu -

late even more and identifying their value is more imme-

diate, given its everyday usage in financial transactions.

Just like stamps, they are a product of States, which also invest in 

them to disseminate symbols considered suitable for their polit-

ical projects. The images that are printed in them usually relate 

to selected heroic characters, achievements considered crucial to 

the nation or several references to elements that constitute a col-

lection of images of a country (flora, fauna, cultural events, etc.).

In that sense, coins are also historical artifacts, objects that 

allow us to explore the construction of representations. As they 

circulate with less variety than stamps, for longer period of time 

and require more investment and care in their preparation, they 

are more appropriate for us to see more enduring representations.

That is also why the habit of minting commemorative coins 

developed: their durability allows the registration of great 

achievements and outstanding names for many years. If at the 

beginning those were predominantly produced to circulate in the 

monetary system, they would soon be forged only as commemo-

rative pieces, often made of more noble metals.

Ages and a special one in honor of King James I, essen-

tial character for the Cotswold Olimpick Games to have 

been held.

Another important set of pieces refers to shooting 

festivals that took place in Switzerland in the years 1872, 

1881, and 1885, as well as similar festivals held in Ger-

many. As we have seen, that modality was one of the pi-

oneers, having even been present in all editions of the 

Olympic Games.

There is another important set of pieces from those 

events. From the Moscow Games (1980), six platinum 

coins are exhibited, while there is a rare gold peseta from 

the Barcelona edition (1992): only 120 copies were mint-

ed, given to carefully chosen dignitaries.

We also have a large solid silver commemorative 

coin of the Sydney Games (2000) and two commemora-

tive ones of the Beijing Games (2008). Finally, there are 

commemorative pieces of the transition from the Lon-

don Games (2012) to the Rio de Janeiro Games (2016) – 

three of gold related to Great Britain and the other one 

made of silver and related to Brazil.

That habit also spread over to other non-governmental enti-

ties for the symbolism they bear. Coinage has been widely adopt-

ed as celebratory procedure on many occasions, a form of public 

record for posterity, an act of memory.

That further fuels the interest of collectors of those small 

and powerful awesome objects. As it occurs with stamps, many 

people are passionate about collecting, organizing, and studying 

coins (as well as medals). Numismatic, which was at first the sys-

tematic study of the production of coins, in the course of time it 

also mixed up with collecting.

Some of those collectors are dedicated to coins that have 

sports motifs, notably those that are produced during a specific 

event or to celebrate an anniversary. Roberto Gesta’s collection 

has many examples of such pieces, and some of them are dis-

played at the exhibition.

It can be noticed that there are examples of several historical 

periods, referring to competitions in distinct areas and localities. 

That is a brief tour through sports history through their numis-

matic production.

Dozens of pieces refer to moments prior to conformation 

of modern sports: coins of Classical Antiquity and the Middle 
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in a society where honor and record for eternity  
were highly valued, the use of coins as artifacts  

of memory was common. they became even more 
valued as bearers of messages due to the increase 
of their use given the increment in trade. if the early 
models had printing of animals, soon other human 

records started to be minted. 

in the city-states of Ancient  
Greece, physical exercise and  

sport competitions were integral  
part of youth education.

Among the several panhellenic Games, 
the most important were the olympian  
(the greatest of all), in the sanctuary 
of olympia, in elis, first accurately 
recorded in 776 B.C.; the ishtmian 

Games, in the sanctuary of the ishtmus 
of Corinth, first historically dated in 
582 B.C.; the pythian Games, in the 
sanctuary of Delphi, first well known 

in 582 B.C.; and the nemean Games, 
registered since 573 B.C.

the moscow Games, even faced with 
a major boycott, were marked by 

excellent organization and grandiosity. 
in fact, the desire of the soviet 

government, in a fizzy scenario of cold 
war, was to use the event to build an 
international image of their power.

Coin oF THE ClaSSiCal 
anTiQUiTY PEriod

CoinS oF THE  
PanHEllEniC GamES

that king was the great protector of the 
Cotswold olympick Games, held by robert 

Dove, with probable beginning in 1612. 
James i ruled over scotland, ireland and 

england, continuing the cultural flourishing 
of the elizabethan period, despite having 
ruled at a time of great inner tension. He 
had great performance in favor of certain 
entertainments, including some that were 

appreciated and even practiced by him, such 
as hunting. He enjoyed great popularity. 

CoinS in Honor  
oF KinG JamES i

PlaTinUm CoinS 
oF THE 1980 

moSCoW GamES
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Barcelona was never the same again. the 
1992 olympic Games held a massive 

transformation in the city, recovering many 
areas that used to be decaying. more than 
the tangible gains, there was a big gain in 
terms of self-esteem and an international 

repercussion that transformed it into a major 
tourist destination in the world.

Fully adequate olympic Games to 
the new social demands: it would 
not be wrong to define the edition 
that distinguished itself by great 

organization and the concern about 
issues regarding ecology, social 

inclusion, and respect for local culture. 

Gold PESETa oF THE 
1992 BarCElona GamES

SilVEr Coin 
oF THE 2000 

SYdnEY GamES

CoinS CommEmoraTinG  
THE TranSiTion oF  

THE olYmPiC GamES  
From london To  

r io dE JanEiro

After so many years, the olympic Games 
return to America (last time was montreal, 

1976), for the first time coming to south 
America, creating great anticipation. At the 
closing ceremony, London passes on to rio 
de Janeiro the responsibility of organizing 

the big olympic celebration, occasion 
celebrated by those coins.

the Beijing olympic Games 
were marked by contradictory 

parameters. on one side, they served 
the expectation of the Chinese 

government when it proposed to 
organize them: to show the power 

and the emerging role of the nation. 
on the other hand, they ended 
up increasing criticism to some 

peculiarities of the Chinese regime, 
due to several social movements, 

CommEmoraTiVE 
CoinS oF THE 2008 

BEiJ inG GamES
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a t h l e t e s :  h e r o e s  o f  o u r  t i m e s

Triumph
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th e incre as ing number of profess ionals involved 

With i t  an d Work ing in i t,  nobody W i l l  e ver surpass 

th e importance of ath le tes . 

They are the reason for being of sports, responsible for dramatiz-

ing emotions and contradictions surrounding the practice. Deep 

inside, everything that happens has their body as matter, bearer of 

messages about such fascinating cultural manifestation. 

Athletes are also the symbols of a new era. Little by little they 

have replaced the older models of individuals once valued. Expres-

sion of bourgeois principles, that replaced or that least disavowed 

many aristocratic symbols, athletes materialized the desires of a 

society that valued health, hygiene, precision, adventurous and 

bold men who face difficulties and challenges, taking on idea of 

overcoming as symbol of their living.

Athletes have always had a high power of seduction. Very 

quickly they became public figures, accompanied by charming, 

many of them are also reasons of ingratitude, blamed for a defeat 

or bad result. Many of them suffer as they are forgotten. Few can 

make their names endure throuthout time.

Brazil also has its sporting idols. Since the arrival of the sport 

to the country, as it had happened in the international scenario, 

athletes left their name recorded in history. Some are little re-

membered today. For example, in the early years of the twentieth 

century, spread the fame of Abrahão Saliture, an athlete who had 

a particular heartwarming story of overcoming difficulties, much 

to the taste of the general public: he had a disability in one of his 

arms, but he never let that keep him from practicing the most dif-

ferent modalities of sports.

He was one of the Brazilian athletes who had the longest ca-

reer, participating in different modalities of sport: swimming, 

rowing, and water polo. In the 1890s, he already participated in 

swimming competitions, having becoming champion of the I Bra-

zilian Championship of the sport, held in Rio de Janeiro in 1898. At 

49, he still competed in the Olympic Games in Los Angeles (1932).

A first major international highlight of a Brazilian athlete hap-

pened in the Antwerp Olympic Games in 1920, when Guilherme 

Paraense won a gold medal in shooting. On the same occasion and 

in the same modality, Afrânio Antonio da Costa won a silver med-

al, and the Brazilian team (composed by both of the two and also 

by Dario Barbosa Sebastião Wolf and Fernando Soledade) won the 

bronze medal.

Many other Brazilian idols achieved great international im-

portance over time, with particular reference to athletics and 

soccer players (Pelé is undoubtedly one of the most famous char-

acters of the twentieth century.)

Among so many athletes, most having to face difficulties of 

preparation that persisted for a long time (and still remain) in Bra-

zil, which makes their saga even more arduous, some were chosen 

to be featured at this exhibition. That is not about stating that they 

were more important than others. They are just examples of how 

many Brazilians left their marks in time and the name of their 

country in the international scenario.

but also austerity. Supposedly representatives of a new morality, 

considered examples for children and youth, their mistakes are 

judged relentlessly.

That process becomes even more dramatic for its perfor-

mance to be articulated with political intentions (the athlete as 

maximum representation of a nationality, something obviously 

always discursive, but bearer of great social impact) and eco-

nomic interests (representatives of products that somehow, fit 

their life in society, drawing profit from it). Athletes are not ma-

chines; they are humans (playing with the phrase at the end of 

the Chaplin’s film “The Great Dictator”). But their air of divinity 

is really contagious.

Given their notoriety, images of athletes are abundantly dif-

fused. In photographs, films and works of art their deeds are re-

corded. By the media, their achievements run around the planet. 

They become loved or hated for their achievements, both gods 

and demons simultaneously. Many times we are grateful to them 

for life, for the joy that they made possible. On the other hand, 
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H i G H L i G H t s

a dH E m a r  F E r r E i r a  da  S i lVa 
T R I P L E  J U M P 

f i rst south amer ic an olympic athle te t Wice champion 

in ind iv idual compe t i t ions .  f ive t imes tr i p le  jump World 

record holder .  three t imes champion of the pan amer -

ic an games .  f i rst athle te to bre ak the barr i er of 16 me -

ters in the tr i p le  jump.  these are some of the achie ve -

ments that make adhemar ferre i r a da s i lva ,  athle te 

from c asa verde ,  são paulo,  the b iggest name in the 

h istory of the br a zi l ian olympic sport.

Differentiated in and out of the tracks, Adhemar Ferreira da Silva, born 

September 29, 1927, was a polyglot, with a degree in Law, Fine Arts, 

Public Relations, and Physical Education. He was a sports commentator 

and columnist for the prestigious daily newspaper (Última Hora, from 

Rio de Janeiro.) He was Brazilian cultural attaché in Nigeria. He par-

ticipated in the film Black Orpheus by French director Michel Camus, 

based on a play by Vinicius de Moraes – winner of the 1959 Golden Palm 

in Cannes, Golden Globe and Oscar for best foreign film.

However, it was in the athletics tracks of countries from dif-

ferent continents that he achieved the greatest glories of his life. 

Always showing the sleek and flashy style when jumping, balance 

was the key mark of his technical training, guided by legendary 

coach Dietrich Gerner.

His greatest achievements are the two gold medals won in the 

Olympic Games of Helsinki, Finland, in 1952, and in Melbourne, Aus-

tralia, in 1956. In the former, after breaking the world record twice 

by jumping 16.12 m. and then 16.22 m, he invented the “victory lap” 

running the 400 meters of the track to thank for the applauses.

In the Australian city, he rose again to the top of the podium 

with 16.35 m, an Olympic record. That mark added to his victo-

rious career the affectionate nickname “Brazilian Kangaroo.” Ad-

hemar’s Olympic farewell – started in 1948 at the London Games, 

when he ended up at 11th – took place with a jump of 15.07 m in the 

Rome Games in Italy in 1960, finishing the race in 14th place. Back 

then he was already 33 years old, and he was unaware that tuber-

culosis prevented him from having a better performance.

Although the Olympic gold medals represent the apex of his 

career, Adhemar had some of his best performances in Pan Amer-

ican Games. He was three times champion in Buenos Aires, Ar-

gentina, in 1951, Mexico City in 1955, and Chicago, United States, 

in 1959. In the Mexico City Pan American Games, he achieved the 

best mark of his life, when he jumped 16.56 m and established the 

world record for the fifth time.

Adhemar’s career began almost by chance, determined by 

his natural talent for jumping competitions. At 18, after receiving 

some basic explanations, he jumped 12.90 m and impressed Diet-

rich Gerner, coach for São Paulo Football Club, who invited Adhe-

mar to compete for that athletics team.

Adhemar accepted the invitation and in December 1950 carved 

his name once and for all in the history of triple jump. He reached 

16.00 m and equaled the world record in place since 1936 set by Jap-

anese Naoto Tajima. On September 30, 1951, one day after his 24th 

birthday, he got the mark of 16.01 m in Rio de Janeiro and became 

absolute world record holder of the modality.

Adhemar Ferreira da Silva died in St. Elizabeth Hospital, in São 

Paulo, on January 12, 2001, at age 73. Before that, he received the 

Order of Olympic Merit, main award granted by the Internation-

al Olympic Committee – and various honorary titles in countries 

such as Finland, Japan, and Australia, besides joining the “Hall of 

Fame” of the IAAF. By the time he passed away, he was president of 

the Athletes Commission of the Brazilian Athletics Confederation.

MAIN AChIEVEMENTS 
olympic gold medal  

in Helsinki 1952 

olympic gold medal  

in melbourne 1956 

Gold medal in the pan American  

Games of Buenos Aires in 1951 

Gold medal in the pan American  

Games of mexico City in 1955 

Gold medal in the pan American  

Games of Chicago in 1959
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MAIN AChIEVEMENTS 
Gold medal in the 200 m at  

London 2012 paralympic Games

Gold medal in the 100 m at the  

Lyon 2013 World Championship 

Gold medal in the 200 m at the  

Lyon 2013 World Championship

Gold medal in the 400 m at the  

Lyon 2013 World Championship

silver medal in the 4x100 m at the  

Lyon 2013 World Championship

Bronze medal in the 100 m at the 

Christchurch 2011 World Championship

Bronze medal in the 200 m at the 

Christchurch 2011 World Championship

silver medal in the 100 m at the 

Guadalajara 2011 pan American Games 

silver medal in the 200 m at the 

Guadalajara 2011 pan American Games

Bronze medal in the 4x100 m at the  

Beijing 2008 paralympic Games

H i G H L i G H t s

a l a n  Fon T E lE S
RU N N I N G

the career of an elite athlete is by nature full of obstacles 

to be overcome. hoWever, al an fonteles faced far more 

obstacles – and overcame all of them – becoming the 

biggest name in the victorious brazil ian paralympic ath -

letics. champion of the london games in 2012, he Won 

three gold medals at the World championship of lyon, 

france, l ast year, 200 m World record holder in his cate-

gory, young man from marabá, pará , he has fought diffi -

culties since his birth – l iterally.

Alan had barely completed three weeks of life when an infection 

forced doctors to amputate his both legs just below the knees. De-

spite the obvious difficulties for the child, Alan’s parents decided 

that the boy would have the most normal life possible. And that in-

cluded practicing sports, such as athletics, which one day charmed 

Alan when he saw a competition won by Robson Caetano da Silva, 

one of the greatest sprinters of the national athletics.

He was only 8 years old when he asked his parents to let him 

train. In Belém, under the supervision of Suzete Montalvão, medalist 

in the 4 x 100 m relay in the 1987 Pan American Games of Indianap-

olis, United States, Alan began to run, even using two rustic wooden 

prostheses. The boy had a talent for short races and soon excelled.

It was in 2007 that Alan started to stand out more than just re-

gionally and began the race to conquer the world. With the sponsor-

ship of Challenge Athletes, an international foundation that brings 

together disabled athletes from various modalities, he finally could 

change the basic prostheses for modern models with customized 

anatomical fittings and metal blades.

Victories came at the same speed that times on the tracks were 

lowered. At 16, he helped the Brazilian team to win the bronze med-

al in the 4 x 100 m in the Beijing Paralympic Games in 2008. He won 

the silver medal in the 100 m and 200 m at the Pan American Games 

in Guadalaraja, Mexico, in 2011. During the same year, he won two 

bronze medals in his favorite competitions in the World Champion-

ship of Christchurch, New Zealand.

Although he already had a respectable portfolio, when Alan 

Fonteles landed in London for the 2012 Paralympic Games, he was 

fairly unknown. Neither there was how to gain media attention vy-

ing in the same competition as Oscar Pistorius, the biggest star of 

the Games at the time. The South African had turned the race with 

prostheses into a worldwide phenomenon of technology and popu-

larity. On September 2, at the Olympic Stadium in London, Alan Fon-

teles Cardoso de Oliveira made history by timing 21s45 in the final of 

the 200 m T44 category (double amputee). In an unforgettable sprint 

in the second half of the race, he took a handicap of 8 meters and 

finished the race ahead of Pistorius, who until that day had never 

lost in that competition. The medal transformed Alan immediately 

into a Brazilian hero.

The question was whether that was a fortuitous victory. It did 

not take long for an answer. In 2013, Alan was the favorite to win in 

the World Championship in Lyon, France. It is true that Oscar Pisto-

rius was out of the competition, arrested in South Africa on charges 

of murdering his girlfriend. However, other big rivals remained.

And they were all left behind. Alan won the 100 m. He also won 

the 200 m with an extra deed. For the first time a human being us-

ing prostheses ran the distance under 21 seconds. Timing amazing 

20s66, Alan dropped the previous world record of Pistorius (21s30). 

Soon after that, he won the gold medal in the 400 m, a modality that 

had never been his specialty.

Alan still had a surprise in the season for the joy of those who 

see him as the greatest hope – or certainty – of medals at the 2016 

Games in Rio de Janeiro. In a simple exhibit competition, the Brazil-

ian timed 10s57 in the 100m T44 category, and added a second world 

record to his portfolio.
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MAIN AChIEVEMENTS 
Gold medal in the men’s artistic gymnastics 

rings at London 2012 olympic Games

Gold medal at the  

Antwerp 2013 World Championship 

silver medal at the  

tokyo 2011 World Championship

Gold medal at the  

2011 Universiade in shenzen 

Gold medal in the team at the Guadalajara 

2011 pan American Games 

silver medal in the rings at the Guadalajara 

2011 pan American Games

H i G H L i G H t s

a rT H U r  Z a n E T T i
A R T I S T I C  G Y M N A S T I C S 

arthur nabarrete zanet ti is the biggest name of brazil 's 

artistic gymnastics at all t imes. at 22, he Won our first 

and only olympic gold medal in the sport at the lon -

don games in 2012. the folloWing year, another great 

and unique achievement: he Won the World champion -

ship in ant Werp, belgium. although the recent victories 

have transformed his name into one of the main ones 

of rings on the pl anet, the champion to be beaten by all 

competitors remains the same zanet ti today as he Was 

before the glory – and that is perhaps one of the main 

expl anations of his success in the sport.

Born April 16, 1990 in São Caetano do Sul, in the region known as 

ABC Paulista, Zanetti has practiced gymnastics since the age of 

7. He has been in the same club, the SERC Santa Maria, from his 

hometown. He has been champion in Brazilian and internation-

al championships in child and youth categories with the perfect 

body type for rings, modality in which he specialized. He has al-

ways had talent, but for Zanetti medals were justified more for 

other factors – in his own words, “strength and concentration 

during training and competitions; persistence to achieve goals 

and overcome objectives.”

Zanetti is proof that there is no shortcut to the Olympic podi-

um. If the gold medal in London surprised many people in Brazil, 

for those who accompany gymnastics it was the result of years of 

work and achievements. In 2007, aged just 17, in his first summons 

to the adult national team, he competed in the World Champion-

ship of Stuttgart, Germany. In the following edition in London in 

2009, he reached the fourth place in the rings.

Two years later, in the World Championship of Tokyo, he 

showed he had recovered from a bruised right shoulder that kept 

him out of competitions for four months. He climbed onto the po-

dium in Japan, winning a silver medal. Also in 2011 he won the gold 

medal in Universiade in Shenzen, China.

The competition over the 2012 Olympic gold medal put Zanetti 

against Chinese athlete Chen Yibing, four times world champion, 

winner at the Beijing Games in 2008 and, with this background, 

favorite to win the gold medal. The Brazilian hit the mark of 15,900 

points, against 15,800 of his main rival and 15,733 of third place 

Italian Matteo Morandi.

Who expected a euphoric Zanetti, something justifiable for 

such an important achievement, was faced with a discreet cham-

pion with his feet on the ground. Extremely modest, he refused 

to take pictures on the streets of London with a medal around his 

neck as asked photographers and cameramen insistently. Upon re-

turning to Brazil, he did not even resemble a national hero: he kept 

the hard training routine and away from any hype, and chose to 

continue living with his family in São Bernardo do Campo.

The focus on the work continues to yield good results to this 

day. In 2013, he won the gold medal in the World Universiades in 

Antwerp and in Kaza, Russia. He also immortalized his name to 

see the International Gymnastics Federation name a movement 

after Zanetti, similar to what had happened to his compatriot  

Daiane dos Santos.

The 2014 season started well. In March, he was champion 

in the South American Games in Santiago, Chile, repeating the 

achievement of Medellín, Colombia, in 2010. With the support of 

his coach Mark Goto, Zanetti has a definite plan for the coming 

years. He knows he is the favorite to win the gold medal in the 

2016 Olympics, but he added another goal for the Rio de Janei-

ro Games: to help assemble a full and competitive team for the 

men's tournament.
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Fa Bi a na  m U r E r
P O L E  VAU LT

fab iana murer tr i ed many sports unt i l  she found her 

voc at ion . she could have become a sWimmer ,  a run -

ner ,  and for a Whi le she pr ac t iced gymnast ics quite 

hard.  in 19 98,  at age 16 ,  she tr i ed out for athle t ics .  she 

r an 50 me ters ,  1,0 0 0 me ters and ventured in the long 

jump.  coach elson mir anda Was present at a coaching 

cl in ic at a club in c ampinas When he saW d i fferent 

potent ia l  in that ta l l ,  th in gir l .  a fe W ye ars and se ver al 

nat ional and internat ional t i t l es l ater ,  e lson proved 

that he Was r ight:  fab iana murer Was born to be a star 

of the pole vault.

No other Brazilian – male or female – boasts a world title in out-

door athletics, achieved in 2011 in Daegu, South Korea. Fabia-

na also was world indoor athletics champion in Doha, Qatar, in 

2010. In the same year, she won the Diamond League, the cham-

pionship of the elite of the IAAF (International Association of 

Athletics Federations). She is the current South American re-

cord holder with 4.85 m, another mark reached in the unforget-

table season of 2010.

Coached by Elson Miranda from the beginning, young Fabiana 

always stood out in Brazilian competitions. But the big interna-

tional results came when Elson started taking his group of athletes 

to small coaching clinics in Formia, Italy. Ukrainian Vitaly Petrov 

was there. For many he is the greatest coach for pole vaulters in 

history, mentor of compatriot and great champion Sergei Bubka 

and also world multi record holder Elena Isinbayeva from Russia.

Petrov’s coaching started in 2001 and demanded that Fabiana 

change her technique and her way of training. Over time came the 

results. In 2005, she jumped 4.40m, Brazilian record. The following 

year, she won the silver medal at the World Cup in Athens, Greece. 

She became a national star to rise to the top of the podium at the 

Rio de Janeiro 2007 Pan American Games.

The rise in career seemed to naturally lead Fabiana to a greater 

achievement at the Beijing 2008 Olympics. The Chinese competi-

tion, however, ended up being the stage of her worst drama. On 

the day of the competition, already at the stadium track, Fabiana 

realized that one of her sticks was gone, just the one she needed to 

remain in the contention for a medal. She searched everywhere, 

complained to the organization, it unnerved her and she ended up 

losing concentration – and along with it the competition.

Under heavy criticism, Fabiana began the long road back to the 

top. Always under the guidance by Elson and Petrov, she honed 

her way to compete, which even included increasing the paces be-

fore the bar. Running more meant more top end speed, but also 

increased physical wear carrying the stick. Big results from 2010 

and 2011 showed that Fabiana had found the balance point. She 

finished two seasons as the Best Athlete of the Year award from the 

Brazilian Olympic Committee.

Soon after, however, fate put Fabiana’s resistance and persever-

ance to the test again. And one more time in the Olympic Games, in 

the 2012 Games, the Brazilian athlete decided it would be too dan-

gerous to jump when strong winds were blowing on the track of the 

stadium in London. She did not even qualify for the final.

Today at 33, Fabiana has definite plans. She continues to jump 

at high level. This past March, a tiebreaker put her in fourth place in 

the World Championship of Sopot, Poland, even reaching the mark 

of the winner. She has already announced her decision to stop com-

peting in 2016 in the Rio de Janeiro Games, a perfect chance to put a 

happy ending in the history of the Olympics with Fabiana.

MAIN AChIEVEMENTS 
Gold medal at the Daegu  

2011 World Athletics Championship 

Gold medal at the Doha  

2010 World indoor Championships 

Bronze medal at the valencia  

2008 World indoor Championship 

Gold medal at the  

2010 iAAF Diamond League 

silver medal at the  

Athens 2006 World Cup 

Bronze medal at the  

2010 Continental Cup in split 

Gold medal at the rio de Janeiro  

2007 pan American Games
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JoÃo  C a r lo S  dE  oli V E i r a
T R I P L E  J U M P  /  L O N G  J U M P 

joão carlos de ol ive ir a ,  or s imply joão do pulo (nick-

name that Was immortal ized in the he art of al l br a zi l -

ians) ,  could Well be on the l ist of olympic champions. 

talent Was not l acking to the athle te born in p inda -

monhangaba , são paulo, in vale do par aíba , on may 28, 

1954 . one of the f irst to say that Was an expert on the 

subject:  d ie tr ich gerner , the coach Who had prepared 

adhemar ferreir a da s i lva to be the tr iple jump olympic 

champion t Wice in the 1950s .

However, the referees in the final of the triple jump in the Moscow 

Games in 1980 invalidated four of the six jumps by João Carlos, a 

fact that rarely happened to the Brazilian jumper, whose technique 

was undeniably good. Later on, João would still talk about it, though 

discreetly, that at least one of the canceled jumps came very close to 

18 meters. It would have been enough to secure the gold medal and 

still outperform his own world record, which was 17.89 m, and had 

been in place since 15 October 1975.

Viktor Saneyev, from Georgia, former Soviet Union, winner of the 

silver medal in Moscow, complained more incisively. Shortly before 

the Sydney Games in 2000, almost a decade after the end of the Soviet 

Union, he said he believed that “strange things” had happened at the 

final of July 25, 1980. For the champion of the previous three editions 

of the Games, “there was interest that some athletes did not become 

champions.” It was never proven that there was “something strange”, 

but the referees of the event have been highly criticized.

João Carlos was one of the favorites to win that title. After all, 

five years before, he had won the Mexico City Pan American Games, 

with a spectacular flight of 17.89 m, a world record, 45 centimeters 

better than Saneyev. Experts also recalled that João Carlos had won 

experience by participating in the 1976 Montreal Games. In the Ca-

nadian city, the soldier (later on Sergeant) of the Brazilian Army 

was finished in third place with a jump of 16.90 m. North American 

James Butts won the silver medal (17.18 m) and Saneyev won the 

gold medal (17.29 m.)

In the two jumps considered valid in Moscow, João jumped 16.96 

m in the first attempt. In the third, he jumped 17.22 m. Once again 

he got the bronze medal. Saneyev won the silver medal jumping 

17.24 m. Another Soviet, Jaak Uudmäe, from Estonia, won the gold 

medal with 17.35 m.

Anyway, João was voted one of the top 10 triple jumpers of the IAAF 

Jubilee (1912-1987). João was the fourth on the list, which also included 

Adhemar Ferreira da Silva (third) and Nelson Prudencio (eighth).

João also competed in the long jump: he was fourth in the Olym-

pic final in 1976, South American record holder of the event, jump-

ing 8.36 m. In the history of Brazilian athletics in the Pan American 

Games, in 2014 he is still the Brazilian record holder in number of 

titles: champion twice of the triple jump and long jump in Mexico 

City in 1975 and in San Juan, Puerto Rico in 1979.

In 1981, he won the third title in the World Cup in Athletics in 

Rome in 1981, jumping 17.37 m – record of the Olympic stadium prior 

to 1987. Before that he had won the World Cup in Düsseldorf in 1977 

and in Montreal in 1979. In his last international competition, he 

won the South American title in La Paz, Bolivia, jumping 17.05 m.

However, three days before Christmas that year, he was driving 

along Via Anhanguera, coming from Campinas to São Paulo, when 

his car slammed into another. The result forced him to undergo 22 

surgeries, which did not prevent the amputation of his right leg in 

the following year. João also became a politician and was São Paulo 

state representative for two terms. He died on May 29, 1999, one day 

after turning 45 years old. His body was laid at the Legislative As-

sembly of São Paulo and he was buried in Pindamonhangaba.

MAIN AChIEVEMENTS 
triple Jump olympic bronze  

medal at montreal 1976 

triple Jump olympic bronze  

medal at moscow 1980 

triple Jump Gold medal at the  

Dusseldorf 1977 World Cup

triple Jump Gold medal at the  

montreal 1979 World Cup 

triple Jump Gold medal at the  

rome 1981 World Cup 

triple Jump Gold medal at the  

mexico City 1975 pan American Games 

Long Jump Gold medal at the mexico City 

1975 pan American Games 

triple Jump Gold medal at the  

san Juan 1979 pan American Games 

Long Jump Gold medal at the  

san Juan 1979 pan American Games
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Jo SÉ  T E llE S  da  C onC EiÇ Ão
H I G H  J U M P 

eclectic josé telles da conceição made history in brazil -

ian sport, as the first name of athletics to climb onto the 

olympic podium. his achievement took pl ace on july 20, 

1952, at the games in helsinki , finl and. in the high jump fi -

nal , telles reached 1.98 m at the first at tempt and secured 

the bronze medal . he still tried 2.01 m, but he failed.

It no longer mattered: the podium was already guaranteed, be-

cause his direct competitor, Swedish Gosta Svenson, had also 

reached only 1.98 m, but on his third attempt and he also failed in 

the pursuit of 2.01 m. Thus, the Brazilian won the bronze medal 

and Svenson finished in the 4th place. The Gold and silver medals 

already had their owners: respectively, the Americans Walt Davis, 

with 2.04 m, and Ken Wiesner, 2.01 m.

Athletics was different in the 1950s, including in the high jump 

technique, which was made from the front – legs went before the 

trunk when crossing the bar. José Telles, born in Rio de Janeiro on 

May 23, 1931, was just over 21 years old when he climbed onto the 

podium in the Finnish capital.

Telles was an eclectic athlete, but high jump and the 200 m 

race were his main events. “He had both horizontal and vertical 

speed,” explained some time later Ulysses Laurindo dos Santos, 

former 400 m hurdles runner, fellow of Telles’ Olympic team. 

“He would run 100 m, 200 m, 110 m hurdles, did long jump, triple 

jump, high jump. He would even face decathlon,” said Ulysses, who 

worked as a journalist after leaving the tracks.

Telles also competed at the Games in Melbourne, Australia, in 

1956, and was a finalist in the 200 m, finishing in sixth place with 

21.3 (21.56 in the electronic timing.)

As a boy, José Telles da Conceição used to dream of becoming an 

engineer. But one day, after a competition at school, when he won all 

events that he competed – with the (curious) exception of the high 

jump – he changed his mind. In 1946, at age 15, he went to train at 

Vasco da Gama. Later on he competed for Flamengo, where he earned 

the nickname “one man team”, because of the large amount of events 

that he competed in – and won.

Icon of Athletics in Brazil, Telles reached the mark of 2.00 m in 

the high jump in 1954, in São Paulo. The record was surpassed only 19 

years later when Irajá Chedid Cecy jumped 2.01 m in Brasilia. In 1954, 

Telles received the Helms Trophy as best athlete in South America, 

one of the most important sporting awards at that time.

In the Pan American Games in Mexico City in 1955, he won two 

bronze medals: in the high jump (1.91 m), and in the 200 m (21.4 m). 

Upon his return, he read what his fellow Adhemar Ferreira da Silva had 

written in his column in the Ultima Hora newspaper: “Though in pain, 

Telles did not hesitate to participate in both events.”

One of two medals of the athlete did not appear in the official re-

cords of the Brazilian Olympic Committee until 2003. Everything was 

clarified through the studies of the Brazilian Athletics Confederation, 

and its president at the time, Roberto Gesta de Melo, who found the 

medal with Ms. Cely, widow of José Telles.

José Telles had exceptional physical skills and became the biggest 

record holder of Brazilian athletics – he set 21 records in five different 

events. When he finished his career in 1966, Telles started to act as 

an advisor to former CBD (Brazilian Sports Confederation), the pre-

cursor of CBAt and other Confederations. The first Brazilian Olympic 

medalist died on October 18, 1974, a victim of violence, shot dead in 

Rio de Janeiro.

MAIN AChIEVEMENTS 
High Jump olympic bronze  

medal in Helsinki 1952 

High Jump Bronze medal at the  

mexico City 1955 pan American Games 

200 m Bronze medal at the  

mexico City 1955 pan American Games 

Finalist in the 200 m at the  

melbourne 1956 olympic Games
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m aU r r E n  m aG Gi
L O N G  J U M P

in 2008, maurren maggi made history at the beij ing olym-

pics for Winning the long jump With a mark of 7.04 m. she 

became the first brazil ian to Win the olympic gold medal 

in the individual event. until then the best brazil ian result 

in the female competition had been a fourth pl ace in the 

high jump in the 1964 games.

The Olympic gold medal marked at the same time the consecra-

tion and redemption of Maureen. The medal was the highlight of 

a successful career, with two titles in Pan American Games and 

podiums in World Grand Prix. Maureen shone not only in the long 

jump. She also became South American triple jump record holder 

and still has the best record in the 100 m hurdles.

Beijing marked especially the comeback for Maureen. In 2003, 

she was suspended from athletics, accused of doping. The Brazil-

ian claimed that the substance found was part of a cosmetic cream. 

The sports authorities did not accept the explanation. Maurren 

had considered definitely stopping competing, but returned after 

two years, in time to write her name in history.

Olympic apex suits better the winning career of Maurren Maggi, 

born on June 25, 1976 in São Carlos, in São Paulo. It is true that her 

personal story begins with an error that earned her a unique name. 

Her father William, a Beatles fan, wanted to do a tribute to baptize 

the newborn girl. He had thought of Maureen, the first wife of Ringo 

Starr, the drummer. The clerk got it wrong, nobody corrected it at 

the time, and her name ended up being spelled Maurren.

Fast and with great physical structure, Maurren soon stood 

out in athletics, especially in events requiring speed and motor 

coordination, such as long jump, triple jump, and 100m hurdles. 

Under the supervision of coach Nelio Alfano Moura, she amassed 

victories and records. In the 1999 South American Championship 

in Bogota, Colombia, Maurren won the long jump with 7.26 m. Even 

obtained with tailwind of 1.8 m / s and benefited by the altitude of 

2,600 meters of the city, the mark changed the paradigms of the 

event in South America. It was the best jump in the world that year 

and one of the 10 best in the history of the event until then.

In the same year, she got her first Pan American title in Win-

nipeg, Canada, in the long jump. In the 100 m hurdles, she won 

the silver medal. In the World Championship in Seville she was in 

the final and came in eighth place. In 2001 she was a finalist at the 

World Championship in Edmonton, Canada, and became winner 

of the Goodwill Games in Brisbane, Australia, and the Universiade 

in Beijing, China. She also broke the South American record of 100 

m hurdles with 12.71 m, which was still in place until May 2014. 

In 2003, she reached 14.53 m in the triple jump, which was South 

American record until 2007.

That season in 2003 seemed perfect, with Maureen jumping 

three times over 7 meters. But the positive result in doping con-

trol drove her away from competitions for two years. Maureen said 

the substance found was used in a cream during a hair removal 

session. A Brazilian reporter used the product and showed that 

contamination actually occurred. Still, Maureen was suspended 

and only returned to the tracks in 2006. The Pan American title 

in Rio de Janeiro in the following year showed that she still had a 

high level of quality. And then the only thing left was to expect the 

Beijing Olympics.

MAIN AChIEVEMENTS 
olympic gold medal in Beijing in 2008 

silver medal at the World indoor 

Championships in valencia in 2008 

Bronze medal at the World indoor 

Championships in Birmingham 2003 

silver medal at the  

madrid 2002 World Cup 

Gold medal of the 2002 iAAF  

Grand prix in paris 

Gold medal at the Grand prix  

Final in paris in 2002 

Gold medal at the Goodwill  

Games in Brisbane in 2001 

Gold medal at the  

Beijing 2011 Universiade 

Gold medal at Winnipeg  

1999 pan American Games

Gold medal at rio de Janeiro  

2007 pan American Games

Gold medal at the Guadalajara  

2011 pan American Games
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n E lSon  PrU dÊ nC io
T R I P L E  J U M P 

nelson prudencio Was already 20 years old When he Was 

introduced to athletics by reinaldo ienne, Who took him 

to the tracks of bol ão, jundiaí (sp), Where he used to l ive. 

reinaldo thought his friend “had a knack for it” and in -

sisted he did a tryout. the experience changed the l ife of 

nelson: by the end of 1964 he reached 13.76 m in the triple 

jump With just t Wo training sessions a Week. ten years 

l ater, the athlete born in l ins, são paulo on april 4 , 1944 

had in his portfolio t Wo olympic medals, t Wo podiums in 

pan american games a World record.

The record was broken by Nelson in the memorable final of the triple 

jump in the Mexico City 1968 Olympic Games. During qualifying, on 

October 16, Gentile jumped 17.10 m – seven centimeters more than 

the world record of the Polish Jósef Schmidt, in place since 1960. At 

the final, on the 17th, Gentile toppled the record again by jumping 

17.22 m. Saneyev jumped 17.23 m and Nelson jumped 17.27 m.

“The world came tumbling down,” Nelson recalls.  The plan out-

lined along with coach Clovis Nascimento was to break the Brazilian 

record – still the 16.56 m by Adhemar Ferreira da Silva, achieved in 

the 1955 Pan American Games, also in Mexico City. Saneyev was enti-

tled to one more jump and reached 17.39 m – world record and Olym-

pic gold medal. Nelson had another attempt and jumped 17.15 m, but 

he had surpassed all expectations.

In 1965, the second year as an athlete, Nelson went to Rio de 

Janeiro, where he competed in the South American Championship 

and won, when he reached 14.96 m. Two years later, he won the sil-

ver medal in the 1967 Pan American Games in Winnipeg, Canada, 

reaching 16.45 m. He was nine inches away from champion Craig 

Charles, from the United States.

In 1969, a year after the Mexico City Olympic Games, he was the 

main name of Brazilian athletics. Nelson did the tryout for physical 

education at the Federal University of São Carlos, São Paulo. In the 

1971 Pan American Games in Cali, Colombia, he won the silver medal 

with 16.82 m. Cuban Pedro Perez jumped 17.40 m and was the cham-

pion, breaking the world record.

In the following year, he was one of only two Brazilians who 

came back from the Munich Games with medals. Those games were 

marked by the attack on the Israeli delegation at the Olympic Vil-

lage, when 16 ended up dead. In the city of West Germany, Nelson 

won the bronze Olympic medal with 17.05 m. Saneyev (17.35 m) won 

the silver medal and the Eastern German Joerg Drehmel (17.31 m) 

was the gold medal winner. The other Brazilian medal (also bronze) 

was won by judo wrestler Chiak Ishi.

In 1975, Nelson had a major opponent: João Carlos de Oliveira. “I 

was still excited, but to break the world record again was actually a 

dream,” Nelson confessed. In the Pan American Games, again in Mex-

ico City in 1975, João Carlos won the gold medal in the long jump and 

in the triple jump he flew, reaching 17.89 m, which was world record.

“I had not even attempted the two jumps that I was still entitled to. 

What João had done I could not do,” recalled Nelson, who changed the 

tracks for a career of athletics teacher at the University of San Carlos, 

where he had graduated in physical education and remained there.

Nelson Prudencio was a scholar of athletics and in 2006 and 

obtained his PhD at Unicamp. Two years earlier, he had joined as 

vice president in the slate led by Roberto Gesta de Melo, which was 

elected to the head the CBAt. “Nelson was one of the best and most 

correct athletes and managers who had the honor of knowing in 

athletics,” said Gesta.

The youngest of the 16 children of “seo” Romualdo and Dona Ma-

ria Beatriz, he flew high in the tracks and in life. He graduated lathe 

manufacturer and was a good football player. He became athlete an 

international star. He married Maria Luiza and they had two chil-

dren – Cristiana, a biologist, and Marcio, graduated in physical edu-

cation and also connected to youth sports. Nelson Prudencio died in 

San Carlos, on November 23, 2012.

MAIN AChIEVEMENTS 
olympic silver medal in  

1968 in mexico 

olympic bronze medal at  

munich 1972 

silver medal at the Winnipeg  

1967 pan American Games

silver medal at the Cali  

1971pan American Games
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GOLD BAY LE AF
For centuries and in the most distinct ways, crowns made of 

different plants were used to reward winning athletes. in olympia, 

they used olive branches; rye and pine in Corinth; bay in Delphi; 

celery in nemea. those awards were simple. However, they 

were accompanied by more valuable ones, by material benefits, 

privileges to say the least. the gold leaf, which does not relate 

effectively to a sporting event, mentions such dubiousness: the 

simple surrounded by the valuable. one cannot tell exactly what 

motivates some competitors more: honor or metal? probably both.     

ThE PAPE R ME DAL
When seeing this artifact made of paper, one might think that this is a childish 

object of a modest competition. it is not. the piece is a medal made of paper 

issued on the occasion of one of the most impressive accomplishments in 

the history of sports: Games that took place in a concentration camp during 

World War ii. in Gross Born, political prisoners convinced the german 

leaders to hold sports events. those prisoners competed for the honor  

of competing. Losing or winning meant nothing in concrete terms.  

By the way, most of them died when the camp was evacuated.  

more than a medal, they won the right to memory, a record in history.

t h e  s y m b o l s  o f  v i c t o r y

g o l d  a n d  pa p e r
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HElmET
Helmets were not 
intended for sports.  
they were objects used 
in wars, being improved 
as technology advanced. 
However, somehow  
they served as inspiration 
for sports gear used  
by athletes from  
different modalities:  
the helmet was adapted 
in its different forms  
to the peculiarities  
of each sport.

especially for having an opponent Who also Wants the 

same: to Win. one can envision that any distraction is 

fatal . a misstep separates glory from failure. human experi -

ence is dramatized as it can only be seen a feW times. the 

audience holds the breath. Wide open eyes folloW With 

concern the events unfolding. the trajectory of hu -

mans imposes itself to the present thousands of times by 

many sports competitions being promoted WorldWide. 

Basically, sport emulates the human race against time. The struggle 

is not against one another, but rather against the concreteness of ex-

istence. The similarities with life are immense. The fight is against 

the temporariness. If all of us will come to an end, how can we per-

petuate our contribution? If all things come to pass, how can we leave 

something to remember us by for eternity? It is an inglorious battle 

for memory, this dimension that is always fragile and fluid.

That is why glory is so important. Although it seems to mean 

so little, it is always the celebration of victory over temporariness. 

At my school, in my village, in my neighborhood, in my state, in my 

country, in my world, someone will always remember me, some-

one will celebrate my achievement as if it were his or her own. I 

will have overcome time, even for a brief moment. Even acting as 

gods, humans know that they cannot do more. Tragedy and drama 

can be transmuted into joy, sometimes into irony, many times into 

tragicomedy. Tears will mark this route as signs of happiness or 

sadness. Everything is relative.

That is why, no matter how sport is involved in business 

strategies and political intentions, it will never cease to be expe-

rienced by humans as individual challenges. A gold laurel and a 

paper medal obviously make a material difference to those who 

conquered them, but they are equivalent in the sense that they 

triggered the struggle for their conquest.

 Deep down inside, each and every athlete, competitor, and 

sportsperson – even without realizing it – plays long-term exis-

tential dramas again and again. Sport is a multifaceted mirror of 

mankind. It is very human. It is too human indeed.

c r u e l
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ClEaTS 
the search for the best footwear is one of the recurrences in the  
history of sports development. it was quickly realized how much  
they interfere with the performance: they must be comfortable  
and facilitate motor skills of each modality. even within each sport, 
different types of footwear are used. 100 meter runners do not wear  
the same running shoes as 10,000 meter runners. 

BallS
small, medium and large, made from different 
materials, and prepared today with advanced 
technology. Balls never lose the status of being one 
of the most fascinating objects created by man. 
some of the most popular sports in the world are 
practiced with balls: they can be round and kicked 
(as in football), some are oval, hurled and carried 
by hand (as in rugby), there are some round and 
touched or thrown by hand (as in volleyball and 
basketball), and some others are hit with implements 
(as in tennis, table tennis, cricket, baseball). 

PoTS
the manufacture nationale de sèvres,  

a ceramic factory located in paris,  
France, is one of the most traditional  

in the production of art objects,  
always using classic methods. 
established in 1738, it became  
a royal factory in 1759, with  
the support of King Louis Xv.  

many famous artists walked the halls of  
the factory, among them Auguste rodin  

and Giovanni Battista tiepolo.

TroPHiES
if medals represent the consecration  
of individuals, trophies are the memory  
of collective achievement, belonging  
to teams and clubs, commonly displayed  
in special rooms dedicated to the memory  
of associations. images of athletes raising 
trophies are among the most famous sports 
photographs, a ritual moment that marks  
the pinnacle of the joy of the winners.
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