
Jogos Olímpicos da Antiguidade
Calendário, provas e instalações

G. R.
M. C.
7.º C

E. B. 2, 3 João de Deus



Introdução

Desde os tempos pré-históricos que o homem corre, salta e luta, assim como

acredita em algo superior. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade juntaram esses dois

mundos, o exercício físico e a religião.

O nosso trabalho faz parte de um outro trabalho global da turma sobre os Jogos

Olímpicos e iremos abordar quais as modalidades que eram praticadas na

Antiguidade, onde eram realizados os jogos e de que forma se organizavam.

Existia uma crença grega que diz que o corpo tem tanta importância quanto o

inteleto e o espírito, e que a melhor maneira de honrar Zeus é cuidar do corpo e da

mente. Não há melhor prova disso que os Jogos Olímpicos da Antiguidade.



Calendário

Os Jogos Olímpicos na Antiguidade organizavam-se em Olímpia (Grécia Antiga) de quatro em

quatro anos no final do mês de Julho, em Agosto ou início de Setembro, quando existia lua cheia

e se completava um ciclo de noventa e nove meses. A este período de quatro anos chamava-se

olimpíada.

Começaram por durar um dia, depois dois, três, cinco dias na época de 468 a. C a 337 a. C.,

chegando aos sete dias. Quando a data estava marcada os arautos eram enviados a todas as

cidades gregas para anunciar quando começavam os jogos e a trégua sagrada.

Os preparativos começavam um ano antes. As pistas tinham de ser niveladas, os templos e

estádios reparados. Os atletas começavam a treinar dez meses antes e na mesma altura eram

escolhidos os juízes encarregues de preparar tudo. No último mês juízes e atletas tinham de ir

para Olímpia, onde os atletas treinavam sob a supervisão dos juízes e, se não estivessem em boa

forma física, eram desclassificados. A poucos dias do início dos jogos chegava a multidão que ia

assistir aos jogos: famílias dos atletas, príncipes, viajantes, peregrinos, artistas e comerciantes,

pessoas ilustres, convidados e pessoas humildes (onde se incluíam os escravos.)



Dia 1 - Cerimónia de juramento dos atletas e dos juízes no Bulenterio perante a estátua de

Zeus. Inauguração dos jogos. Provas de luta, pugilato e pancrácio para rapazes, consulta de

oráculos. Na parte da tarde eram realizadas palestras públicas de filósofos e historiadores,

assim como recitais de poesia. Neste dia também eram feitos sacrifícios aos deuses e o sorteio

dos atletas.

Dia 2 – Corridas equestres (de quadrigas) no hipódromo e, na parte da tarde, pentatlo (disco,

dardo, corrida pedestre, luta e salto) no estádio. À noite eram recriadas as cerimónias

fúnebres de Pélope. Desfile dos vencedores com hinos no Áltis e banquetes.

Dia 3 – Da parte da manhã era realizada a procissão de todos os atletas, juízes e embaixadores

com vasos de ouro e prata, no Áltis. Em frente do altar de Zeus realizava-se o sacrifício de 100

bois. Na parte da tarde realizavam-se as provas de corrida do estádio, do diaulos e do dólicos.

À noite os atletas, convidados e espetadores participavam num banquete onde se comia a

carne dos bois sacrificados.

Dia 4 – De manhã realizavam-se as lutas, pugilato e pancrácio, e à tarde, corrida com armas.

Dia 5 – Procissão dos atletas vencedores até ao Templo de Zeus, onde eram premiados com

um ramo de oliveira sagrada e uma fita vermelha. À noite participavam em festas e

banquetes.

No dia seguinte atletas, espetadores e embaixadores regressavam às suas terras. Os

vencedores regressavam num carro puxado por quatro cavalos brancos.

Programa



Provas
Datas de introdução das provas nos Jogos Olímpicos:

- 776 a.C.: Corrida do estádio (192,25 m);
- 724 a.C.: Corrida dupla ou dois estádios – diaulo (400 m);
- 720 a.C.: Corrida de doze estádios – dólico;
- 708 a.C.: Luta e pentatlo;
- 688 a.C.: Pugilato;
- 680 a.C.: Corridas de quadrigas (quatro cavalos);
- 648 a.C.: Pancrácio (luta e pugilato) e corrida de cavalos montados;
- 632 a.C.: Luta para rapazes;
- 628 a.C.: Pentatlo para rapazes; 
- 616 a.C.: Pugilato para rapazes;
- 520 a.C.: Corrida com armas (capacete, escudo e couraça); 
- 500 a.C.: Corrida de carroças puxadas com mulas; 
- 496 a.C.: Corridas com éguas; 
- 444 a.C.: As provas apene e calpe são abandonadas;
- 408 a.C.: Concursos artísticos;
- 396 a.C.: Concurso para arautos;
- 200 a.C.: Pancrácio para rapazes .



Algumas provas Corridas equestres

Uma corrida de carros consistia em doze voltas ao hipódromo, tendo cada volta entre 823 e

914 metros. A corrida de cavalo era uma volta ao hipódromo. Não eram os homens que

tinham vencido as corridas que recebiam as coroas, mas os donos dos cavalos (que até

podiam ser mulheres).

Luta, pugilato e pancrácio

Na luta era necessário provocar três vezes a queda do adversário para ser vencedor, a queda

era quando as costas, ombros ou peito do adversário tocava o chão. Antes de iniciarem a

luta, os atletas untavam o corpo com azeite e depois terra para evitar que a pele ficasse

escorregadia. A prova não tinha um tempo limite e era permitido partir os dedos do

adversário, mas não era permitido ataques na zona genital e mordeduras. No pugilato

apenas se podiam usar os punhos e os dedos estavam envolvidos com tiras de couro (a que

mais tarde se juntaram peças em metal). O jogo terminava quando um dos atletas ficava

inconsciente ou colocava um dedo no ar em sinal de desistência. No pancrácio (luta e

pugilato) tudo era permitido, menos enfiar os dedos nos olhos, atacar a região genital,

arranhar ou morder. Existiam provas para rapazes e homens adultos.

Pentatlo

Era composto por lançamento do disco, do dardo, salto em comprimento, corrida de estádio

(200 m) e luta. O disco pesava 9,5 quilos e podia ser feito de pedra, ferro ou bronze. O

vencedor era o que conseguisse lançar o disco mais longe. O dardo tinha a altura de um

homem e era feito de madeira. Se um atleta vencesse as três primeiras provas do pentatlo

não se realizam as duas últimas.

https://www.youtube.com/watch?v=edZnpIwHfqU
https://www.youtube.com/watch?v=edZnpIwHfqU


As competições dos Jogos Olímpicos estavam divididas em:

- gimnicas (nu), no estádio;

- de acordo com as idades dos atletas, em homens e em efebos (adolescentes);

- hípicas, no hipódromo, corrida de carros e cavalos.

As provas disputavam-se sobre areia molhada, lamacenta e escorregadia. Era-se

vencedor da luta quando o adversário a abandonava ou tocava três vezes no chão. O

vencido confessava em voz alta a sua derrota.

Os atletas desde a infância que praticavam a corrida a pé, o salto, o lançamento do

disco e do dardo, a luta, o boxe e o pancrácio. Os atletas exercitavam-se nus, o corpo

esfregado com óleo e areia para ajudar a regular a temperatura do corpo, proteger do

sol e da vara do treinador (caso não fizesse os exercícios corretamente). Depois das

provas os atletas usavam o seu strigilis, um instrumento curvo para remover o suor, o

azeite e a areia da pele. Depois limpavam-se com uma esponja e água. Fazia parte do

treino o descanso, incluindo o banho e a massagem. Dava-se muita importância à

hereditariedade, à educação da mente (música, aritmética, gramática, leitura e

poesia), ao microciclo de treino, à alimentação (durante muito tempo era somente

vegetariana) e o conhecimento das condições dos locais onde se realizavam as provas.



Instalações
Os Jogos Olímpicos realizavam-se em Olímpia, o santuário de Zeus, situada num local remoto a cerca de 50 km da

cidade de Élide. Este local era composto por templos, altares, colunatas, tesouros (vários templos oferecidos por cada

uma das cidades com oferendas), complexos desportivos, palestra, ginásio, sítio para os banhos, piscina, oficinas,

estádio, hipódromo e teatro para 45 000 mil espetadores. O núcleo de Olímpia era o Áltis, um bosque sagrado onde

estavam as oliveiras das quais se retiravam os ramos para oferecer aos vencedores.

O ginásio situava-se perto de rios, bosques de oliveiras ou de uma colina. Era composto por locais de saltos, de

arremesso e luta, pistas de corrida, espaços para massagem, unção, banhos e lugares para os espetadores. A palestra

era onde se realizam os exercícios de preparação para a luta, pugilato e pancrácio. Um pouco por todo lado existiam

acampamentos que albergavam a multidão que vinha de todas as cidades da Grécia. Ao longo dos tempos foi sofrendo

alterações e foram construídos um palácio, termas e uma grande fonte. Todo o recinto era adornado com cerâmicas e

esculturas de deuses, atletas vencedores e pessoas importantes das várias épocas.



Olímpia

Reconstituição de Olímpia, no período romano, onde se pode ver muitas das suas estruturas: Ginásio (1); Palestra (2); Banhos (3 e 4), 
oficina de Fídias (5 e 6); Hospedaria (7); Leonídio (8); Filipeu (10); Templo de Hera (11); (teatro) Ninfeu de Hérodes Atticus (12); Pelopion

(14); Templo de Zeus (15); Altar de Zeus (16); Banhos do Sul (17); Stoa Sul (18); Buleutério (19); Metroon (20); Stoa Eco (21); Tesouros 
(22); "Edifício Helenístico" (24); Stoa de Héstia (26); Hipódromo (28) e o Estádio (29).



Conclusão

Olímpia tornou-se uma cidade sagrada, tal como hoje é Jerusalém ou Meca. A ida aos jogos era tanto uma

peregrinação como um divertimento. Naquele tempo era difícil viajar e milhares de pessoas iam, por terra e por mar,

assistir aos jogos. Até a paz reinava durante os Jogos Olímpicos. Este enorme esforço de todos mostra que quando o

homem quer tudo é possível.

Existia o culto do corpo, mas também da mente. O atleta era completo, dominava várias áreas de conhecimento,

incluindo a artística. A par disso, existiam já conhecimentos muito concretos sobre treino, repouso e alimentação na

preparação de um atleta. Valores que se mantêm nos dias de hoje, embora o enriquecimento destes homens fosse

maior, pois era mais vasto. O único contra naqueles tempos era a descriminação feita ao sexo feminino, a mulher não

podia participar como atleta, nem como treinador e só podia assistir se fosse solteira. Os Jogos Olímpicos

industrializaram-se na era moderna e perdeu-se a magia e a mística que os rodeava. Ficou o conhecimento na área

desportiva, mas perdeu-se o encanto.

A grande lição que retiramos é que devemos cuidar do nosso corpo com treino disciplinado, mas que devemos

também treinar a nossa mente.
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