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Introdução
Com este trabalho pretendemos explicar o significado da “Trégua 
Sagrada” e também o significado do “Espírito Olímpico”, nos Jogos  
olímpicos da Antiguidade.

Os gregos faziam celebrações em homenagem a Zeus antes de 2500 
a.C., os historiadores acreditam que esta é a época aproximada em 
que começaram os jogos, que também aconteciam em honra a Zeus.

A partir do ano 776 a.C. é que o nome dos vencedores começou a 
ser registado. Assim, considera-se que este é o ano do primeiro 
torneio olímpico “oficial” da Grécia Antiga.



A Trégua sagrada
Trégua sagrada

Tratado de paz para poderem participar e ver os Jogos Olímpicos que 
eram considerados os mais importantes da terra, já que garantia ao 
vencedor aquilo que era um desejo de todos os gregos.  Segundo a 
expressão de Eliano é admirado em vida e celebrado na morte.

Quando eram os Jogos Olímpicos todos os povos gregos que 
estivessem em guerra tinham que parar.



Segundo a tradição grega:
• quando se aproximavam os Jogos Olímpicos, um emissário percorria 

as regiões e anunciava nas cidades a trégua sagrada, 
• Era um momento sagrado em que todos, mesmo os que em guerra 

estivessem, deviam baixar e guardar as armas para irem competir 
pacificamente nos combates desportivos.

• Os jogos eram dedicados a Zeus, o pai de todos os gregos e não de 

um deus local qualquer.



Espírito Olímpico
● A expressão espírito desportivo é definida como “qualidade de 

quem sabe perder e é elegante ao ganhar uma competição”
● Todo e qualquer indivíduo deve ter a possibilidade de praticar 

desporto, sem qualquer forma de discriminação e de acordo com 
o espírito Olímpico, o qual requer o entendimento entre ambos, 
o espírito de amizade, de solidariedade e de fair play.

● Durante sete dias, de oito a dez juízes presidiam os Jogos. 
Assumindo a função dez meses antes do evento, estabeleciam a 
escolha dos competidores, inspecionavam o estádio e a arena e, 
se necessário, reaviam o regulamento. 

● Os vencedores ganhavam uma coroa de oliveira                             
que simbolizava a honra e a glória conquistada,                                   
além disso depois eram reconhecidos como heróis. 



Conclusão
Concluímos que:
● a trégua sagrada representava uma época sem 

guerras, apenas interessava a paz, o desporto 
e o culto aos deuses.

● o espírito olímpico, hoje em dia, chamado fair
play, caracteriza-se como uma maneira justa, 
limpa e leal de jogar.
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