
Mundo olíMpico



Entre para o maravilhoso Mundo olímpico!

O Mundo Olímpico abrange  
os Jogos Olímpicos, suas origens 
e ideais, Olimpismo, Valores 
Olímpicos, atletas, esportes, 
símbolos, e muito mais. 

Para conhecê-lo melhor, é bom 
começar pelo Olimpismo, uma 
prática que pode ser adotada 
agora, neste instante. 

O caminho é simples: basta  
ser da paz, jogar limpo, respeitar 
tudo e todos, e acreditar no 
trabalho em equipe. Leia a 
cartilha, pesquise, compartilhe 
experiências com sua família, 
seus amigos. 
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ValorEs 
olíMpicos

Veja como o Olimpismo está 
presente no dia-a-dia das pessoas. 
Você mesmo já deve ter vivenciado 
alguma experiência em torno dos 
Valores Olímpicos. Acompanhe:

Excelência
Significa dar o melhor de si, seja no 
campo de jogo, na escola, em casa 
ou na comunidade. É fazer o melhor, 
não somente para vencer, mas para 
participar sempre.

Amizade
O esporte une pessoas diferentes, 
independentemente de raça, religião 
ou o que for. Todos – da turma, da 
escola, do país e do mundo – podem 
ser amigos. Mesmo em competições, 
os adversários não devem ser trata-
dos como inimigos.

Respeito
É preciso haver respeito por si 
mesmo, pelo outro, pelas regras, 
pelo meio ambiente. Respeitar o fair 
play (jogo limpo) e lutar contra o 
doping no esporte. O respeito deve 
ser praticado no esporte e na vida.

E se fosse você?

Nos Jogos Olímpicos Tóquio 1964, 
uma dupla sueca deu exemplo de 
espírito esportivo. Os velejadores 
Lars Gunnar Kall e Stig Lennart Kall 
desistiram de uma prova para ajudar 
dois competidores que tiveram o 
barco virado. Pela atitude, a dupla 
recebeu o primeiro Troféu Fair Play.

Lars Gunnar Käll e Stig Lennart Käll 
abriram mão da competição para 
ajudar a dupla adversária. Qual seria 
a sua atitude? Você faria o mesmo? 

Em Atenas 2004, Vanderlei Cordeiro 
de Lima liderava a parte final da 
maratona quando teve sua trajetória 
interrompida - ele foi arrastado por 
um homem para fora da pista. Apesar 
do susto, das dores e da perda de 
ritmo, o brasileiro voltou a correr. 
Ao entrar no estádio Panathinaikos 
em terceiro lugar, a poucos metros 
da linha de chegada, Vanderlei 
sorria, desenhava corações no ar 
e mandava beijos para o público, 
que o aplaudia de pé. O maratonista 
conquistou o bronze e a medalha 
Pierre de Coubertin, concedida pelo 
COI pela “excepcional demonstração 
de fair play e Valores Olímpicos”.

Na sua opinião, qual dos três Valores 
Olímpicos essa história ilustra?

2 3



Aros
Os aros olímpicos foram idealizados em 
1914 pelo Barão Pierre de Coubertin, 
um personagem importante que vamos 
conhecer nas próximas páginas. 

Nas cores azul, amarela, preta, verde e 
vermelha, interligados sobre um fundo 
branco, eles representam a união dos cinco 
continentes e dos atletas de todo o mundo. 

síMbolos olíMpicos

1920
Jogos Olímpicos Antuérpia 

Desde essa época um atleta faz 

o juramento olímpico em nome 

de todos os participantes

2000
Jogos Olímpicos Sidney  

O juramento passou a incluir 

uma referência ao desejo de 

competir sem recorrer a drogas

cob.org.br

para 

conhecer outros 

símbolos olím
picos, 

como a Tocha, o lema 

(citius, altius, Fortius), 

o Hino e a Medalha, 

entre no site:

Os símbolos olímpicos são variados e 
demonstram os princípios do Olimpismo. 

Juramento 
É um compromisso, afirmação ou promessa 
solene. O juramento é lido em público por  
um atleta do país onde acontecerão os Jogos.

Mascotes
A primeira mascote olímpica oficial foi o cãozinho 
Waldi, em Munique 1972. Desde então, as mascotes 
se popularizaram como símbolo da festa que são 
os Jogos Olímpicos, representando elementos 
simbólicos do país ou da cidade-sede. Consideradas 
as embaixadoras da alegria, elas representam  
o lado lúdico dos Jogos. Podem ser personagens 
de lendas e contos da cultura local, por exemplo. 

Waldi representa um cão da raça Dachshund, popular 
na Bavária, região da Alemanha. Ele foi escolhido 
para simbolizar a resistência, a persistência e a 
agilidade, qualidades indispensáveis aos atletas.

dia olímpico
Você sabe o que é 
comemorado em 23 
de junho? Nesta data, 
vários países no mundo 
todo comemoram o Dia 
Olímpico, que marca o 
aniversário de fundação 
do Comitê Olímpico 
Internacional (COI), 
em 1894. No Brasil, 
além do Dia Olímpico, 
celebra-se a Semana 
Olímpica, a Corrida do 
Dia Olímpico e o Dia 
Nacional do Esporte. 
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Os primeiros registros oficiais de sua 
existência datam de 776 a.C, na Grécia. 
Os gregos promoviam competições na 
cidade de Olímpia, em homenagem a 
Zeus, o maior dos deuses da Mitologia 
Grega. Os Jogos aconteciam a cada 
quatro anos e durante sua realização era 
proclamada uma trégua sagrada com o 
fim das guerras em território grego. 

Nessa época, os atletas vencedores 
recebiam coroas feitas de ramos 
de oliveiras. A celebração dos Jogos 
Olímpicos durou até o ano de 393 d.C, 
quando foi banida pelo Imperador 
Romano Teodósio. Na Era Moderna, 
a tradição das coroas foi retomada 
durante os Jogos de Atenas 2004 em 
referência aos Jogos da Antiguidade.

coMo surgiraM os 
Jogos olíMpicos?

Com a proibição das competições, a celebração dos 
Jogos Olímpicos ficou extinta por 1.500 anos. Ela  
foi recriada, na Era Moderna, graças ao pedagogo  
e esportista francês Barão Pierre de Coubertin.  
Disposto a reformar o sistema educacional  
da França, Coubertin viu no esporte uma fonte 
de inspiração para aperfeiçoar o sistema de 
ensino e alcançar melhores resultados na 
escola. Veja a evolução na linha do tempo:

1894
Formação do Comitê 

Olímpico Internacional

1896
Realização dos I Jogos 

Olímpicos da Era 

Moderna, em Atenas

1924
Criação dos Jogos 

Olímpicos de Inverno

1994
Jogos de Inverno passam a ser 

disputados de forma alternada com 

os de Verão. Com essa determinação, 

a cada dois anos são realizados 

Jogos de Verão e Jogos de Inverno

os Jogos olíMpicos 
da Era ModErna

6 7



O COB é um dos Comitês Olímpicos mais 
antigos da América do Sul. Fundada em  
1914 e reconhecida pelo COI em 1935, a 
entidade é responsável pela organização  
e envio das delegações brasileiras aos  
Jogos Sul-americanos, Sul-americanos 
de Praia, Pan-americanos, Olímpicos, da 
Juventude e da Lusofonia. Além disso,  
realiza diversas atividades para promover  
o esporte e o Movimento Olímpico no Brasil.

coMiTê olíMpico 
brasilEiro (cob)

coMiTê olíMpico 
inTErnacional (coi)
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Atualmente, o COI reúne 204 Comitês 
Olímpicos Nacionais e tem 109 
membros. O Brasil conta com um 
representante: o Presidente do COB  
e do Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, 
Membro do COI desde 2000, eleito 
Membro Honorário em 2012. 



olimpiadasescolare
s.

or
g.

br

Quer 

sonhar em 

trazer medalhas para 

o nosso país? conheça um 

dos caminhos na seção 

olimpíadas Escolares 

ou na internet: 

O Brasil já participou de 21 edições dos 
Jogos Olímpicos de Verão. A exceção  
foi em 1928, ano em que o país não 
esteve representado. Nossa primeira 
participação olímpica foi em 1920, 
em Antuérpia, na Bélgica. Veja como 
o Brasil evoluiu desde então:

o brasil nos 
Jogos olíMpicos

antuérpia 1920

As primeiras medalhas 

(um ouro, uma prata e 

um bronze) do Brasil 

foram conquistadas 

no tiro esportivo

Guilherme Paraense 

ganhou a primeira 

medalha de ouro

Já conquistamos 
108 medalhas, 
sendo 23 de ouro, 
30 de prata e 
55 de bronze

bicampeões olímpicos

Adhemar Ferreira da Silva – Atletismo

Torben Grael – Vela

Marcelo Ferreira – Vela

Robert Scheidt – Vela

Fabi Alvim – Vôlei

Fabiana Claudino – Vôlei

Jaqueline Carvalho – Vôlei

Paula Pequeno – Vôlei

Sheilla Castro – Vôlei

Thaisa Menezes – Vôlei

Giovane Gavio – Vôlei

Maurício Lima – Vôlei

Judô
É o esporte que mais 

medalhas olímpicas 

conquistou para o 

país, 19 ao todo

Vela
Robert Scheidt e Torben 

Grael são os brasileiros 

com mais medalhas 

olímpicas: cinco cada um
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A igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres também tem espaço no mundo 
olímpico. O COI, por exemplo, criou um programa 
específico para incentivar a participação das 
atletas nos Jogos, o Women and Sport. Podemos 
ver que, ao longo das competições, o número de 
mulheres nos Jogos vem aumentando, inclusive 
no Brasil. Confira a evolução das nossas atletas: 

parTicipação dE 
aTlETas brasilEiras

coMparação dE aTlETas 
brasilEiros EM Jogos olíMpicos
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pequim 2008

los angeles 1932

A primeira atleta 

da América Latina a 

competir nos Jogos 

Olímpicos foi a nadadora 

brasileira Maria Lenk

atlanta 1996

londres 2012

Primeira conquista de 

uma medalha olímpica 

por mulheres brasileiras. 

Na final verde-amarela do 

vôlei de praia, Jacqueline 

e Sandra Pires venceram 

Mônica e Adriana. Nas 

quadras, o basquete ganhou 

a prata e o vôlei, o bronze

Sarah Menezes conquistou 

o primeiro ouro do judô 

feminino. No boxe, coube  

a Adriana Araújo a glória de 

ganhar a primeira medalha 

da modalidade entre as 

mulheres, a 100ª na história 

do país. Já Yane Marques 

conseguiu a primeira 

medalha do pentatlo 

moderno, de bronze. 

A judoca Ketleyn Quadros 

conquistou a primeira medalha 

olímpica individual feminina 

do esporte brasileiro. Maurren 

Maggi, do atletismo, ganhou a 

primeira de ouro individual. Na 

mesma edição, as velejadoras 

Fernanda Oliveira e Isabel 

Swan trouxeram para o país a 

primeira medalha feminina do 

Brasil na modalidade 
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o brasil EM londrEs

Em Londres 2012, o Time Brasil 
conquistou 17 medalhas e terminou  
na 14ª colocação geral pelo número 
total de medalhas, empatado com 
Hungria e Espanha. O país registrou 
o maior número de pódios em uma 
mesma edição dos Jogos: foram três 
medalhas de ouro, cinco de prata  
e nove de bronze. A marca anterior, 
com 15 medalhas, havia sido obtida  
em Atlanta 1996 e em Pequim 2008.  
A meta para o Rio 2016 é colocar  
o Brasil entre os dez primeiros países 
pelo número total de medalhas.

O Time Brasil levou 259 
atletas para o maior evento 
esportivo do mundo na Grã- 
-Bretanha e alcançou marcas 
importantes, como o primeiro 
ouro olímpico feminino no judô 
(Sarah Menezes), a primeira 
medalha da ginástica artística 
(Arthur Zanetti, ouro nas 
argolas) e a primeira medalha 
no pentatlo moderno (Yane 
Marques, bronze). Alguns 
recordes também merecem 
destaque: quatro medalhas 
no judô, quatro medalhas no 
vôlei e três medalhas no boxe. 
O Brasil produziu, também, seu 
primeiro tricampeão olímpico: 
José Roberto Guimarães, técnico 
da seleção feminina de vôlei. 



17

É a vez do Rio. A Cidade Maravilhosa recebeu 
a Bandeira Olímpica durante a Cerimônia de 
Encerramento de Londres 2012 e tornou-se, 
oficialmente, a cidade olímpica. Nos próximos 
quatro anos, todo o planeta acompanhará o 
trabalho do Brasil rumo a 2016, um momento 
histórico que culminará com a primeira edição 
dos Jogos Olímpicos na América do Sul. Afinal, 
o objetivo é transformar o Rio de Janeiro e o 
Brasil por meio do esporte, inspirar a juventude 
e realizar Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
conectados ao Meio Ambiente, com o espírito 
único de celebração do brasileiro. 

Jogos olíMpicos E 
paralíMpicos rio 2016

MoViMEnTo paralíMpico

Os Jogos Paralímpicos são a competição 
olímpica oficial para atletas com deficiência. 
A primeira competição olímpica desse 
tipo aconteceu em Roma, em 1960, mas 
o Comitê Paralímpico Internacional só foi 
fundado em 1989. No Brasil, a entidade 
responsável por consolidar o Movimento 
Paralímpico é o Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), que foi fundado em 1995. 

rio2016.com

Quer  

saber mais?  

acesse:

cpb.org.br

Quer  

saber mais?  

acesse:



Olimpíada e Jogos Olímpicos não 
significam a mesma coisa. Olimpíada 
é o intervalo entre cada uma das 
edições dos Jogos, que são o evento 
esportivo propriamente dito. Entre 
os Jogos Olímpicos Londres 2012 e 
Rio 2016 vivemos o período de uma 
Olimpíada. Esse período corresponde 
ao ciclo olímpico, que culminará com 
a competição no Rio, em 2016. 

ciclo olíMpico
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Fique ligado!

Você sabe como uma  
cidade é escolhida  
para ser a sede dos  
Jogos Olímpicos?  
A decisão é tomada 
em votação, da qual 
participam os membros 
do COI, em eleição feita 
sete anos antes da 
realização do evento.

Desde a primeira edição dos Jogos da Era 
Moderna, em Atenas 1896, muitos esportes ou 
provas entram e saem do Programa Olímpico, 
como críquete e cabo-de-guerra. Outros foram 
incorporados, como triatlo, taekwondo e BMX. 
Duas modalidades, integrantes do programa 
no passado, retornarão aos Jogos Olímpicos 
na edição do Rio, em 2016: o golfe e o rúgbi. 

os EsporTEs olíMpicos

cob.org.br   
 ti

m
eb

ra
si

l.o
rg

.b
r

Quer saber 

mais sobre 

os atletas 

brasileiros? 

rio2016.com

para ficar por 

dentro do rio 

2016, acesse:
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Rio de Janeiro, Brasil

  5 a 21 de agosto de 2016

  Cerca de 200 países participantes

  Aproximadamente 10.500 atletas

  28 modalidades esportivas

  34 instalações esportivas

próximos Jogos olímpicos

londres 2012

Jogos Olímpicos de Verão

nanjing 2014

Jogos Olímpicos de Verão da Juventude

rio 2016

Toronto 2015

lillehammer 2016

Jogos Olímpicos de Verão

Jogos Pan-americanos

Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude

pyeongchang 2018

Jogos Olímpicos de Inverno

* Local a ser definido.

sochi 2014

lima 2013

goa ou Macau 2013 *

Vargas 2013

Jogos Olímpicos de Inverno

Jogos Sul-americanos da Juventude

Jogos da Lusofonia

Jogos Sul-americanos de Praia

santiago 2014

Jogos Sul-americanos



As Olimpíadas Escolares representam um verdadeiro 
incentivo à pratica esportiva entre jovens brasileiros. 
Organizado e realizado pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), correalizado por Ministério do 
Esporte e Organizações Globo, o evento faz parte  
de um projeto sem precedentes na história do esporte 
estudantil brasileiro: valoriza a importância das 
competições escolares no Brasil, promove a inclusão 
social de jovens, e é um espaço fundamental para  
a descoberta de novos talentos. 

oliMpíadas EscolarEs

Diversos atletas que passam pelas Olimpíadas 
Escolares competem em eventos de alto nível. Nos 
Jogos Olímpicos Londres 2012, por exemplo, foram 17 
nomes, confira: Sarah Menezes e Mayra Aguiar (judô), 
que conquistaram ouro e bronze, respectivamente, 
além de Maria Portela (judô), Leonardo de Deus 
(natação), Rosângela Santos, Ana Cláudia Lemos, 
Aldemir Gomes, Andressa Oliveira, Franciela Krasucki, 
Geisa Arcanjo, Tamiriz de Liz e Jonathan Henrique 
Silva (atletismo), Raul Togni Neto e Clarissa Santos 
(basquete), Jéssica Quintino e Samira rocha (handebol), 
e Thais Duarte (futebol). 
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orkut, twitter e fa
ce

bo
ok

Fique 

por dentro 

de tudo que está 

acontecendo em 

todas as etapas das 

olimpíadas Escolares. 

acompanhe por:



olimpiadasescolares.org.br
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