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Introdução

Com este trabalho vamos 
aprender um pouco sobre os 

motivos do fim dos Jogos 
Olímpicos





A razão dos Jogos Olímpicos
Havia um lado religioso nos jogos. 

Os gregos acreditavam  que o corpo tinha tanta importância 
quanto o intelecto e o espírito, e que a melhor maneira de honrar 
a Zeus era cuidar dos dois aspectos, o físico e o espiritual. 

Olímpia tornou-se uma cidade sagrada, assim como hoje 
Jerusalém, ou Meca, e a ida aos jogos era tanto um divertimento 
quanto uma peregrinação religiosa.  

Na Grécia antiga o desporto e a religião 

andavam juntos. Para o grego daquele 

tempo, Olímpia seria uma espécie de 

Vaticano, onde também estivesse o estádio do Maracanã.



O Motivo do fim jogos Olímpicos

• Com o passar dos séculos, os jogos perderam 
gradualmente o seu significado religioso

• Com a conquista da Grécia pelos romanos esse 
processo continuou. Os romanos chegaram a saquear 
alguns dos templos para financiar as suas guerras

• Em 267 d.C. uma tribo de bárbaros vindos de onde é 
hoje a Rússia invadiu Olímpia e destruiu parte dos 
edifícios.

• Em 393 d.C., o imperador romano Teodósio, o primeiro 
imperador cristão de Roma, proibiu todos os ritos 
pagãos.



O Fim dos Jogos Olímpicos
• Os Jogos Olímpicos foram proibidos pelo imperador 

Teodósio ao final do século IV d.C., por pressões da Igreja 
Cristã, lideradas por Santo Ambrósio, bispo de Milão.

• Com a adoção do cristianismo como religião oficial do 
Império Romano, iniciou-se uma ofensiva contra os rituais 
pagãos. Os jogos apresentavam um politeísmo inaceitável 
aos olhos do monoteísmo cristão triunfante do século IV d.C. 
Além disso, muitos cristão haviam sido vítimas das 
violências praticadas nos circos romanos.

• Os Jogos Olímpicos, banidos na Europa cristã, só seriam 
reeditados em 1896 d.C. A primeira disputa dos Jogos da era 
moderna foi realizada na Grécia e procurava recuperar a 
memória e as tradições dos Jogos da Antiguidade.



Fim da cidade Olímpica
• Em 426 d.C., o templo de Zeus foi destruído por 

um incêndio, possivelmente por ordem de Roma.

• Novas invasões, dos Visigodos, vândalos e outras 
tribos bárbaras, foram acontecendo e a cada uma 
mais um pouco era destruído.

• No século V, um terremoto, seguido de uma 
inundação, destruiu o que restava e cobriu as 
ruínas com uma camada de vários metros de 
lama. 



Redescoberta da Cidade

A localização do santuário, com o tempo, foi 
esquecida. 

Só mais de mil anos depois, em 1766, depois de 
séculos de esquecimento, o local foi descoberto. 

A partir de 1875 foi empreendida uma escavação em 
grande escala. 

Até os dias de hoje os trabalhos de pesquisa 
continuam, tentando descobrir mais e mais sobre 
Olímpia.


