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O BrasIl e tOda a amérICa dO sul irão passar por um momento histórico no 
próximo ano, com os primeiros Jogos Olímpicos sediados neste país e no continen-
te sul-americano. 

Os Jogos Olímpicos Rio 2016 serão o pináculo de uma parceria centenária entre 
o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Movimento Olímpico.

Faz 100 anos que o COB foi reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional 
(COI). Durante este século, tem atuado com empenho em prol do incentivo à parti-
cipação nos esportes por todo este vasto país. Os atletas sempre estiveram no cen-
tro dessa história.

Ao longo deste livro comemorativo publicado pelo COB, pode-se acompanhar 
com outro olhar a história do primeiro Comitê Olímpico Nacional fundado na América 
do Sul e reviver todos os grandes momentos do Movimento Olímpico e dos esportes 
no Brasil. Também se pode aprender sobe a contribuição significativa do país para 
o Movimento Olímpico, graças ao envolvimento ativo de oito membros brasileiros 
no COI e à organização de grandes eventos esportivos internacionais, como os Jogos 
Pan-americanos, os Jogos Sul-americanos e, evidentemente, os Jogos Olímpicos no 
próximo verão carioca.

A melhor demonstração do papel do esporte no Brasil e do lugar importante que 
ele ocupa aqui é o resultado de seus atletas no palco esportivo internacional. Desde 
sua primeira aparição olímpica, na edição de Antuérpia 1920, eles conquistaram um 
total impressionante de 108 medalhas, ao escreverem alguns dos mais belos capítu-
los na história do esporte e de seu país. Tornaram-se campeões não só em suas ca-
tegorias esportivas, mas também no coração das pessoas, particularmente entre a 
juventude, inspirando-a a sonhar. 

Quero agradecer a toda a equipe do COB, assim como a todos que dedicam seu 
tempo e sua energia — muitos voluntariamente — pelos esforços empreendidos em 
elaborar e promover o esporte e os valores olímpicos em seu país.

Meu muito obrigado aos meus colegas olímpicos Carlos Arthur Nuzman, membro 
honorário do COI, presidente do COB e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016, e Bernard Rajzman, membro do COI, por sua contribuição excepcional ao 
Movimento Olímpico em todo o país e pelo mundo. Minhas congratulações por to-
das as suas realizações. 

Este livro celebra 100 anos de compromisso e de paixão pelo esporte, assim como 
de excelência esportiva. Estamos todos confiantes de que mais um glorioso capítulo 
será acrescido à história do Comitê Olímpico do Brasil em agosto de 2016, no encer-
ramento de uma edição dos Jogos Olímpicos que promete ser magnífica. Mais uma 
vez, parabéns pelo centenário. 

THOMAS BACH
Presidente do Comitê Olímpico Internacional
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O dIa 8 de junhO de 1914 está marcado para sempre na história do esporte nacio-
nal. A criação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), o primeiro da América do Sul, im-
plementou o movimento de organização do esporte no país.

Ao homenagear os 100 anos do COB, este livro reúne memoráveis conquistas do 
nosso esporte, momentos de superação, emoção e glória de nossos atletas e a cres-
cente evolução de uma entidade que busca, a cada dia, engrandecer o esporte olím-
pico do Brasil.

A história do COB vem sendo contada, de forma brilhante, por aqueles que são 
seus principais personagens: os atletas brasileiros, verdadeiros heróis que se pro-
põem a transformar em realidade nos campos, quadras, pistas, tatames e piscinas os 
sonhos de milhões de torcedores brasileiros. Ao completar um século de excelência, 
o Comitê Olímpico do Brasil sintetiza nesta publicação a relação de amor do nosso 
povo com o esporte.

Ao longo desse tempo, o esporte brasileiro conquistou 108 medalhas olímpi-
cas: 23 de ouro, trinta de prata e 55 de bronze, com especial evolução a partir de 1996. 
Se entre Antuérpia 1920 e Barcelona 1992, em dezesseis edições olímpicas, o Brasil 
conquistou 39 medalhas, com média de 2,4 medalhas por Jogos, entre Atlanta 1996 
e Londres 2012, em cinco edições, foram conquistadas 69 medalhas, alcançando-se 
a média de 13,8 medalhas por Jogos.

A evolução do esporte brasileiro nos últimos ciclos olímpicos deve-se tam-
bém ao profícuo trabalho das trinta Confederações Brasileiras Olímpicas filiadas ao 
COB. Em um processo permanente de crescimento e aprimoramento de gestão, as 
Confederações têm sido incansáveis na descoberta e na formação de atletas. Nossos 
inúmeros títulos, em todos os níveis, nas mais diversas modalidades esportivas, são 
resultado evidente desse empenho e dessa dedicação. Cada um deles reflete jorna-
das inesquecíveis, que transformam atletas em ídolos e aproximam cada vez mais o 
esporte do público, da mídia e dos patrocinadores.

Para promover o crescimento do esporte no Brasil, o COB vem a cada dia mo-
dernizando sua gestão, a partir de uma estrutura interna altamente profissional e 
qualificada, com modernas ferramentas tecnológicas. Além de cumprir sua missão 
estatutária precípua e coordenar, acompanhar e apoiar, nas melhores condições, a 
preparação das delegações brasileiras que nos representam em competições como 
os Jogos Sul-americanos, os Jogos Pan-americanos e os Jogos Olímpicos, o COB tem 
investido maciça e criteriosamente no desenvolvimento técnico das 41 modalidades 
olímpicas, com base em projetos apresentados pelas Confederações.

Para acompanhar a evolução do esporte e dar suporte de conhecimento ao tra-
balho realizado no Brasil, em 2009 o COB criou o Instituo Olímpico Brasileiro (IOB), 
que ao longo dos últimos anos vem formando e capacitando gestores esportivos para 

CARLOS ARTHUR NUZMAN
Presidente do Comitê Olímpico do Brasil
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atuação nas Confederações Brasileiras Olímpicas, no Ministério dos Esportes, nas 
Forças Armadas, nos Clubes e nas Secretarias Estaduais e Municipais de Esporte. 
O Instituto também auxilia atletas em sua transição de carreira, com o Programa de 
Apoio ao Atleta e, através da Academia Brasileira de Treinadores, contempla a qua-
lificação de técnicos de diversas modalidades, seja para o esporte de alto rendimen-
to ou o de base.

A fim de promover o esporte nas escolas e contribuir para o surgimento de no-
vos talentos, desde 2006 o COB organiza os Jogos Escolares da Juventude ( JEJs), que 
mobilizam anualmente 2 milhões de jovens de 40 mil escolas, públicas e privadas, 
de 3.900 cidades dos 26 estados, além do Distrito Federal. Divididos em duas faixas, 
de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, os JEJs já revelaram vários talentos para o esporte 
de alto rendimento. Exemplo disso: 72% dos atletas brasileiros que participaram dos 
Jogos Olímpicos Nanquim 2014, e cujas modalidades integram o programa dos Jogos 
Escolares da Juventude, passaram pela competição.

Ao longo de sua história, o COB liderou conquistas importantes fora dos campos, 
quadras, pistas e piscinas, como a organização e realização dos Jogos Sul-americanos 
2002, dos Jogos Pan-americanos Rio 2007 e a conquista da sede olímpica, com a or-
ganização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, os primeiros da América do Sul — eventos 
de fundamental importância para o estabelecimento de um legado sem preceden-
tes na história do país, com a construção de instalações esportivas de nível olímpico, 
aquisição de equipamentos de ponta para o treinamento dos atletas, surgimento de 
novos ídolos, participação dos patrocinadores, mobilização da torcida e a consolida-
ção de uma cultura esportiva no país.

Com muito empenho e muita dedicação, vamos continuar trabalhando pelo de-
senvolvimento do esporte no Brasil. Ao folhear esta publicação histórica, tenho cer-
teza de que os apaixonados pelo esporte se emocionarão ao relembrar as glórias e as 
conquistas dos nossos atletas. É uma viagem pela história esportiva do país, pautada 
nos valores olímpicos, que nos enche de orgulho e emoção.

Boa leitura!
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Raul PaRanhos   
do Rio BRanco
ParIs (França), 02/1873 —  
GEnEBra (suíça), 10/01/1945
Raul Paranhos do Rio Branco, filho do barão 
do Rio Branco e embaixador do Brasil em 
Berna, Suíça, recebeu convite do barão Pierre 
de Coubertin para integrar o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) em 1913. Mais do que uma 
gentileza, o gesto significava uma declaração de fé 
no potencial esportivo da nação brasileira e dava 
início à história do país no Movimento Olímpico 
Internacional. O convite fez do embaixador o 
primeiro delegado do COI para o Brasil e provocou, 
nesse mesmo ano, uma campanha pública pela 
formação do Comitê Olímpico Nacional.

FERnando MEndEs dE alMEida
rIO dE JanEIrO (rJ), 26/07/1845 —  
rIO dE JanEIrO (rJ), 26/08/1921
O primeiro presidente do COB nasceu no Rio de 
Janeiro, então capital do Império, em 26 de julho 
de 1845, filho de Cândido Mendes de Almeida e 
de Rosalina Ribeiro de Campos e Almeida. Seu pai 
foi deputado geral de 1843 a 1871 e senador pelo 
Maranhão no Império de 1871 a 1881. 

Em 1882, fundou a Faculdade de Ciências 
Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, embrião 
da atual Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também 
foi responsável pela criação do Curso de Comércio, 
que daria origem à atual Universidade Candido 
Mendes. No campo jornalístico, foi redator-
chefe dos jornais A Vanguarda, em 1882, Diário de 
Notícias, em 1888, Diário do Comércio, de 1888 a 
1901, e Jornal do Brasil, a partir de 1894.

Aproximou-se do mundo dos esportes através 
do Automóvel Clube do Brasil, idealizado e criado 
com Santos-Dumont, em 1907, tendo se tornado 
seu presidente.  Na época, o automobilismo 
tinha interesses comuns com outras federações 
esportivas, o que permitiu que a instituição 
participasse da fundação do COB. Por fim, foi vice-
presidente do Jockey Club do Rio de Janeiro e 
presidente da Associação de Estradas de Rodagem.

Entre 1914 e 1921, ocupou o cargo de 
presidente do COB, comandando a entidade 
na estreia do país nos Jogos Olímpicos 
Antuérpia 1920. 

anTÔnio PRado JÚnioR
sãO PaulO (sP), 05/04/1880 —  
sãO PaulO (sP), 17/11/1955
Ao longo das décadas de 1920 e 1930, Antônio 
Prado Júnior esteve à frente de importantes 
iniciativas do esporte nacional: foi um dos 
fundadores e presidente do Clube Athlético 
Paulistano (1900), da Liga Amadora de 
Futebol (onde era opositor do profissionalismo), 
fundador da Federação Paulista de Atletismo 
(1924) e presidente da Federação Paulista 
de Tênis (1932-1937). 

Em 1925, promoveu a primeira excursão 
oficial de um time de futebol brasileiro pela 
Europa. Durante a presidência de Washington 
Luís (1926-1930), foi nomeado prefeito do Rio 
de Janeiro. Deposto e exilado pela Revolução 
de 1930, retorna ao país em 1932 e termina sua 
trajetória de homem público. Entre 1935 e 1946, 
assume a presidência do COB e, em 1938, torna-se 
delegado do COI. 

aRnaldo GuinlE
rIO dE JanEIrO (rJ), 02/03/1884 —  
EstadO da GuanaBara, 26/08/1963
Membro de uma das famílias mais influentes 
do Rio de Janeiro, Arnaldo Guinle foi um dos 
mais importantes gestores do esporte brasileiro 
do início do século XX.

A família Guinle esteve fortemente 
relacionada à fundação e ao estabelecimento 
do Fluminense Football Club. A sede do clube 
situa-se se em terreno doado pela família, em área 
próxima à então mansão dos Guinle, o Palácio 
das Laranjeiras.

Presidente da Confederação Brasileira de 
Desportos (CBd) entre 1916 e 1920, Guinle foi 
também benemérito do Fluminense, clube que 
presidiu por 21 anos (1916-1930 e 1943-1950) 
e membro do COI entre 1923 e 1961.

Na década de 1930, liderou o movimento de 
oposição à CBd que levou à profissionalização do 
futebol no Brasil e à reorganização do COB em 
1935, ratificando-o como representante oficial do 
esporte brasileiro junto ao COI.

Presidiu o COB por quatro anos, de 1947 a 
1950, tendo sido membro do COI entre 1923 e 1961.
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JosÉ FERREiRa sanTos
sãO PaulO (sP), 17/03/1892 —  
EstadO da GuanaBara, 13/12/1962
Secretário da delegação na estreia brasileira 
nos Jogos Olímpicos Antuérpia 1920, o médico 
José Ferreira Santos fez carreira como dirigente 
esportivo. Foi presidente da Associação Paulista 
de Sports Athléticos, na época responsável pela 
organização do Campeonato Paulista de Futebol.

Em 1923, tornou-se membro do COI por 
sugestão do belga Henri de Baillet-Latour, então 
presidente da entidade, sendo chefe da delegação 
brasileira em três edições dos Jogos Olímpicos: 
Helsinque 1952, Melbourne 1956 e Roma 1960.

Eleito presidente do COB em 9 de outubro 
de 1950, trouxe os Jogos Pan-americanos de 
1963 para São Paulo. Apesar de ter participado 
de praticamente toda a organização do evento, 
José Ferreira Santos faleceu poucos meses antes 
da Cerimônia de Abertura.

ÁTTila MonTEiRo achÉ
rIO dE JanEIrO (rJ), 11/07/1888 —  
rIO dE JanEIrO (rJ), 02/01/1978
Áttila Aché tinha três paixões: a carreira militar, 
o esporte e o mar. Não por acaso, fez carreira 
na Marinha Brasileira por mais de quarenta 
anos: trinta deles embarcado, 15 em submarinos. 
Almirante e Chefe do Estado-Maior da Armada, 
foi remador e um aficionado por competições 
de natação.

Participou da fundação da Liga de Sports da 
Marinha, instituição da qual foi presidente nos 
anos 1930. Comandou também o Clube Naval do 
Rio de Janeiro entre 1951 e 1953.

Vice-presidente do COB no mandato 
de José Ferreira Santos, Áttila Aché assumiu 
provisoriamente o comando da entidade em 1963, 
após o falecimento do então presidente. Ficou 
no cargo até novembro do mesmo ano, quando 
foi realizada uma assembleia para eleger o novo 
comandante da instituição.

sYlVio dE MaGalhÃEs 
Padilha
nItEróI (rJ), 05/06/1909 —  
sãO PaulO (sP), 28/08/2002
Primeiro sul-americano a disputar uma final 
olímpica no atletismo, Sylvio de Magalhães 
Padilha foi o quinto colocado nos 400m com 
barreiras dos Jogos Olímpicos Berlim 1936. 
Mas essa não era a única prova em que se 
destacava. Ao longo da carreira, também quebrou 
recordes brasileiros e continentais nos 100 
e 200m rasos.

Chegou ao COB em 2 de julho de 1947 e, 
no ano seguinte, foi porta-bandeira e Diretor 
Executivo e Chefe de Missão do Brasil nos Jogos 
Olímpicos Londres 1948. Esta última função seria 
ainda repetida em outras três edições: Helsinque 
1952, Melbourne 1956 e Roma 1960.

Padilha teve papel fundamental na 
organização dos Jogos Pan-americanos de 
São Paulo, em 1963, quando presidiu o Comitê 
Organizador. Neste mesmo ano foi eleito 
presidente do COB, cargo que ocupou até 1990. 
Em 1971, assumiu a presidência da Organização 
Desportiva Pan-americana (OdEPa) e, em 1978, 
tornou-se um dos vice-presidentes do COI. Em 
2000, a entidade máxima do esporte o premiou 
com a Ordem Olímpica, um reconhecimento à sua 
contribuição ao Movimento Olímpico.

JERonYMo BaPTisTa BasTos
BElém (Pa), 28/12/1903 —  
rIO dE JanEIrO (rJ), 23/06/1987
João Saldanha assegurava que Jeronymo Bastos 
era um bom zagueiro, mas ele próprio dizia que 
não fazia feio na lateral direita. Revezando-se nas 
duas posições, o ex-jogador foi campeão carioca 
juvenil em 1920 pelo Botafogo, defendendo a 
equipe profissional entre 1924 e 1926. 

No ano seguinte, passou a se dedicar à 
carreira militar. Como brigadeiro, passou a maior 
parte da vida na Aeronáutica, onde alcançaria o 
posto de Comandante da Base Aérea do Galeão.

Integrante da Comissão Técnica de Atletismo 
da CBd, foi chefe da equipe de atletismo do 
Brasil nos Jogos Roma 1960 e Tóquio 1964. 
Mas a consagração veio em 1970: presidente 
do Conselho Nacional de Desportos, chefiou 
a seleção brasileira de futebol na conquista do 
tricampeonato mundial, no México.

Em 1978, assumiu a vice-presidência do COB. 
Já em 1979, foi agraciado pelo COI com o prêmio 
da Ordem Olímpica.



18 | 19

andRÉ GusTaVo RichER
VIsCOndE dO rIO BranCO (mG), 24/01/1928
Em sua trajetória como atleta, André Richer 
colecionou títulos: campeão carioca, brasileiro 
e sul-americano de remo. Participou também 
dos Jogos Olímpicos Melbourne 1956, sempre 
defendendo as cores do Flamengo e da 
Seleção Brasileira.

A fidelidade ao clube de coração o levou 
à presidência do Flamengo entre 1969 e 1973, 
experiência que o credenciou a ser diretor da 
CBd entre 1975 e 1986.

No COB desde 1975, Richer atuou em diversas 
áreas: diretor jurídico, diretor técnico e Chefe de 
Missão nos Jogos Olímpicos Moscou 1980, Los 
Angeles 1984 e Seul 1988.

Com o falecimento de Jeronymo Bastos, 
assumiu a vice-presidência da entidade e, entre 
1990 e 1995, se tornaria presidente do COB. Ao fim 
do período, retornou ao posto de vice-presidente, 
cargo ocupado também no Comitê Organizador 
dos Jogos Pan-americanos Rio 2007.

caRlos aRThuR nuZMan
rIO dE JanEIrO (rJ), 17/03/1942
Sua vida esportiva tem início em 1957, no 
Clube Israelita Brasileiro (CIB). Foi lá que 
se formou como atleta de vôlei. Defendeu 
a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos 
Tóquio 1964, quando a modalidade estreou 
no programa olímpico.

Em 1973, Nuzman dá um novo rumo à 
carreira: sai o atacante, entra o dirigente. Assume 
a presidência da Federação Metropolitana de 
Voleibol do Rio de Janeiro e, em janeiro de 1975, 
passa a comandar a Confederação Brasileira 
de Voleibol.

Foram duas décadas de transformações 
na entidade. Em sua gestão, o vôlei se 
profissionalizou, conquistando resultados 
expressivos a nível internacional e, principalmente, 
tornando-se o segundo esporte mais popular do 
Brasil. Teve papel importante na inclusão do vôlei 
de praia como novo esporte dos Jogos Olímpicos, 
a partir de Atlanta 1996. 

Desde 1995 na presidência do COB, trouxe 
ao país os principais eventos esportivos do planeta: 
os Jogos Sul-americanos Brasil 2002, os Jogos 
Pan-americanos e Parapan-americanos Rio 2007 
e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 
Em 2000 foi eleito membro do COI.

Presidente do Comitê Organizador Rio 2016, 
é também membro honorário do COI, integrante 
do Comitê Executivo da OdEPa e presidente da 
Organização Desportiva Sul-americana (OdEsur).

JoÃo haVElanGE
rIO dE JanEIrO (rJ), 08/05/1916
Jean-Marie Faustin Godefroid Havelange, ou 
simplesmente João Havelange, começou cedo 
no esporte: praticava natação desde os seis anos 
de idade. Depois, veio o futebol. Foi zagueiro das 
categorias de base do Fluminense. Mas foram os 
esportes aquáticos que falaram mais alto em sua 
carreira como atleta.

Havelange participou de dois Jogos 
Olímpicos: Berlim 1936 e Helsinque 1952. 
No primeiro, disputou as provas de 400 e 1.500m 
livre. E no segundo, trocou a natação pelo polo 
aquático. A esta altura, já havia conquistado a 
medalha de prata na primeira edição dos Jogos 
Pan-americanos, em Buenos Aires 1951.

Durante parte de sua trajetória, Havelange 
conciliou as carreiras de esportista e 
dirigente. A primeira experiência em um cargo 
administrativo aconteceu em 1937, quando 
foi diretor de polo aquático do Botafogo. Nas 
décadas de 1940 e 1950, comandou a Federação 
Paulista de Natação e a Federação Metropolitana 
de Natação.

Em 1956, o primeiro grande salto: tornou-
se vice-presidente da CBd. Dois anos depois, 
assumiria a entidade. E só a trocaria para, no dia 11 
de junho de 1974, ser eleito o sétimo presidente da 
história da FIFa.

Membro do COB desde 1956 e do COI entre 
1963 e 2012.

BERnaRd RaJZMan
rIO dE JanEIrO (rJ), 25/04/1957
Um estilo de saque revolucionário, o “Jornada nas 
Estrelas”, e uma medalha olímpica marcariam a 
carreira de Bernard. Como atleta, disputou três 
Jogos Olímpicos (Montreal 1976, Moscou 1980 
e Los Angeles 1984) e foi justamente na última 
participação que ele viu a “Geração de Prata” se 
consagrar, alçando o vôlei ao posto de segundo 
esporte preferido dos brasileiros.

Em seu currículo, consta ainda um 
vice-campeonato mundial (1982) e um título 
pan-americano (1983). Em 2005, como 
reconhecimento à trajetória vitoriosa, tornou-se 
o primeiro latino-americano a integrar o Hall da 
Fama da modalidade.

Após deixar as quadras, teve uma experiência 
no vôlei de praia e, na sequência, passou a se 
dedicar à política. Em 1991, assumiu a Secretaria 
Nacional de Esportes do Governo Federal, 
ocupando um cargo correspondente ao que hoje 
desempenha o Ministro do Esporte. Depois, foi 
deputado estadual do Rio de Janeiro.

Membro do COB desde 1995, é Diretor 
de Esportes da entidade e vice-presidente da 
Academia Olímpica Brasileira. Em setembro 
de 2013, passou a integrar o seleto grupo de 
membros do COI.
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L i N H A  d O  T e M p OL i N H A  d O  T e M p O
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1913
 
Raul Paranhos do Rio Branco, diplomata e filho 
do barão do Rio Branco, foi eleito delegado do COI 
em sua 13ª Sessão (04/05/1913), em Lausanne, 
passando também a conduzir os assuntos 
relacionados ao Brasil junto àquela entidade, 
pois residia em Berna, Suíça.

 
Criado o Comitê Geral Provisório para possibilitar 
uma representação do Brasil através do esporte 
e viabilizar a participação do país no Movimento 
Olímpico Internacional ao lado de outras nações.

1914
 
08 de JUNHO Fundação do Comitê Olímpico 
Brasileiro, então Comitê Olímpico Nacional 
(COn), na Federação Brasileira das Sociedades de 
Remo, localizada à rua do Rosário, no centro do 
Rio de Janeiro. Nesta mesma ocasião foi lançada 
a organização básica da Federação Brasileira 
de Sports (FBs) e eleita a diretoria do Comitê: 
Fernando Mendes de Almeida, presidente; Alvaro 
Zamith, primeiro vice-presidente; e Ariovisto de 
Almeida Rego, segundo vice-presidente.

 
11 de JUNHO Primeira sessão do COB, na qual 
foram empossados  os membros da diretoria.

1915
 
15 de NOveMBRO Realizada uma assembleia 
para apresentar o Estatuto da FBs.

1916
 
21 de feveReiRO É aprovado o Regimento 
Interno da FBs.

 
NOveMBRO A Federação Brasileira de Sports 
(FBs) passa a se chamar Confederação Brasileira 
de Desportos (CBd) cujo principal objetivo era 
unificar o esporte nacional, em especial o futebol. 

 
Os Jogos Olímpicos Berlim 1916 foram cancelados 
por conta da Primeira Guerra Mundial.

1917
 
03 de feveReiRO Aprovado pelo Conselho 
da CBd o Estatuto da Confederação.

1920
 
07 de JULHO A 12 de SeTeMBRO Jogos 
Olímpicos Antuérpia. O Brasil participa pela 
primeira vez dos Jogos Olímpicos. Ao COB coube 
emitir os passaportes e garantir a permanência 
da delegação brasileira na cidade-sede, enquanto 
a CBd foi a responsável por organizar a ida 
da equipe brasileira para os Jogos. A delegação 
foi constituída de 24 atletas, divididos em 
5 modalidades, sendo a primeira medalha 
conquistada um bronze na prova de pistola 
e revólver por equipes. O Brasil também 
conquistou uma medalha de prata e uma de ouro.

1921
 
Falece Fernando Mendes de Almeida.

1922
 
SeTeMBRO Realização dos Jogos Regionais 
da América do Sul na cidade do Rio de Janeiro, 
também chamado de Jogos Latino-Americanos 
ou Jogos do Centenário. Foram realizadas 
competições de atletismo, polo aquático, 
basquetebol, tênis, natação, esgrima e boxe.

1923
 
10 de ABRiL A 21ª Sessão do COI em Roma 
elege Arnaldo Guinle e José Ferreira Santos 
membros do COI. O Brasil passa a ser um 
dos poucos países a ter três representantes 
no COI, fruto do reconhecimento do bom 
trabalho realizado durante os Jogos Regionais 
da América do Sul.

1924
 
4 de MAiO A 27 de JULHO Jogos Olímpicos 
Paris. Antônio Prado Júnior e José Ferreira 
Santos lideram uma campanha, através do jornal 
O Estado de S.Paulo, para angariar fundos e custear 
o pagamento das passagens e das despesas de 
cada membro da delegação brasileira. Apesar das 
dificuldades, o Brasil garante a participação de 
12 atletas em 3 modalidades. 
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1928
 
28 de JULHO A 12 de AgOSTO Jogos 
Olímpicos Amsterdã, que não contou com a 
participação brasileira. A crise econômica, devido 
às grandes quedas do preço do café nos mercados 
internacionais, levou o governo a cortar todos 
os gastos. Não houve nenhuma campanha para 
captar recursos e, sob críticas, a CBd optou por 
não enviar representantes aos Jogos. 

1932
 
30 de JULHO A 14 de AgOSTO Jogos 
Olímpicos Los Angeles. O Brasil participa com 
uma delegação de 67 atletas em 5 modalidades. 
A nadadora brasileira Maria Lenk é a primeira 
mulher sul-americana a participar dos Jogos.

1936
 
01 A 16 de AgOSTO Jogos Olímpicos 
Berlim. O Brasil enviou duas delegações, uma 
liderada pelo COB e outra, pela CBd. Todos os 
atletas puderam participar dos Jogos, e o COB 
foi reconhecido como o legítimo representante 
brasileiro nos Jogos de Berlim. Resolvido o 
impasse, a delegação brasileira contou com 94 
atletas, sendo 88 homens e 6 mulheres, que 
competiram em 10 modalidades.

1938
 
13 de MARçO Antônio Prado Junior foi eleito 
membro do COI na 37ª Sessão, no Cairo. 

1941
 
14 de ABRiL Decreto-lei nº 3.139, pelo qual 
o Governo Federal institui no Ministério da 
Educação e Saúde o Conselho Nacional de 
Desporto, órgão interlocutor formal entre o COB 
e o Governo Federal.

1935
 
20 de MAiO Em reunião composta pelos 
principais representantes das entidades esportivas 
do país, o COB é reformulado como entidade 
responsável pelo esporte olímpico no Brasil. 
A diretoria foi composta pelo presidente Antônio 
Prado Júnior, pelo vice-presidente Arnaldo Guinle, 
pelo secretário Alaor Prata, e pelos tesoureiros 
Newton Cavalcante e Herbert Moses.

 
O COI reconhece o COB como única instituição 
brasileira responsável pela participação do país 
nos Jogos Olímpicos. 

 
Publicado o primeiro Estatuto do Comitê 
Olímpico Brasileiro, instituído por um presidente 
de honra representado pela pessoa do presidente 
da República; por vice-presidentes de honra, que 
eram os ministros de Estado, os governadores 
e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro; por 
um presidente, por uma assembleia e por uma 
comissão executiva, composta pelos delegados 
brasileiros membros do COI e doze membros 
escolhidos pela Assembleia.

1947
 
02 de JULHO A assembleia do COB elege os 
membros de sua diretoria. Arnaldo Guinle é 
eleito para a presidência do COB. Luiz Aranha é o 
vice-presidente, Paulo Martins Meira, o secretário 
e Edgard do Amaral, o tesoureiro.

1948
 
29 de JULHO A 14 de AgOSTO Jogos 
Olímpicos Londres. A delegação brasileira conta 
pela primeira vez com serviço médico exclusivo 
para os atletas brasileiros. Participaram desta 
edição dos Jogos 81 atletas, sendo 70 homens 
e 11 mulheres, que disputaram 11 modalidades. 
O Brasil conquistou 1 medalha de bronze. 

 
Criação da Organização Desportiva 
Pan-americana (OdEPa), com sede na Cidade 
do México. Formada por 42 países do continente, 
a OdEPa é responsável pela realização dos 
Jogos Pan-americanos.
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1950
 
08 de OUTUBRO Arnaldo Guinle deixa 
a presidência do COB.

 
09 de OUTUBRO José Ferreira Santos assume 
a presidência do COB.

 
O COB inicia a publicação do Boletim Mensal com 
distribuição gratuita entre entidades esportivas, 
imprensa e interessados. 

1951
 
25 de feveReiRO I Jogos Pan-americanos, 
realizado em Buenos Aires, quando participaram 
mais de 2.500 atletas provenientes de 22 países. 
A delegação brasileira foi composta por 179 atletas, 
e conquistou 32 medalhas, sendo cinco de ouro, 
quinze de prata e doze de bronze, ficando em 
5º lugar no ranking.

1952
 
19 de JULHO A 03 de AgOSTO Jogos 
Olímpicos Helsinque. Destaque para o atletismo, 
com José Telles da Conceição, que quebrou o 
recorde sul-americano de salto em altura, e com 
Adhemar Ferreira da Silva, que bateu quatro vezes 
o recorde mundial no salto triplo e conquistou 
o ouro olímpico na competição. A  delegação 
brasileira foi composta de 111 atletas, sendo 103 
homens e 8 mulheres, que competiram em 15 
modalidades. O Brasil conquistou uma medalha 
de prata e duas de bronze. 

1955
 
12 A 26 de MARçO II Jogos Pan-americanos 
Cidade do México. A delegação brasileira foi 
composta por 135 atletas. O Brasil conquistou 18 
medalhas, sendo duas de ouro, três de prata e 
treze de bronze, ficando em 7º lugar no ranking.

 
25 de NOveMBRO Definido o pavilhão do Comitê 
(fundo branco com os cinco anéis entrelaçados, 
azul, amarelo, preto, verde e vermelho, com as 
iniciais COB). Além disso, a instituição ampliou 
o número de conselheiros — o ex-atleta João 
Havelange e o jornalista Mário Filho passaram a 
integrar o Conselho Executivo. Também foram 
criadas três comissões permanentes: a técnica, a 
de auxílio do governo e a de auxílio de entidades 
privadas e particulares. O COB também inovou 
quanto à organização para as competições e criou 
um calendário esportivo em parceria com as 
Confederações, tendo como objetivo estabelecer 
datas para eventos nacionais e internacionais, que, 
entre outras vantagens, permitia que a preparação 
dos atletas pudesse ser planejada.

1956
 
22 de NOveMBRO A 8 de deZeMBRO Jogos 
Olímpicos Melbourne. O COB desenvolveu com 
grande antecedência um intensivo programa 
de preparação das equipes que participariam 
dos Jogos, a exemplo do que ocorreu nos Jogos 
Helsinque 1952. Destaque para o basquete e 
Adhemar Ferreira da Silva, o primeiro bicampeão 
olímpico brasileiro. Participaram 48 atletas, 
sendo 47 homens e uma mulher, que competiram 
em 12 modalidades. O Brasil conquistou uma 
medalha de ouro.

1959
 
27 de AgOSTO A 07 de SeTeMBRO III Jogos 
Pan-americanos Chicago. A delegação brasileira 
foi composta por 219 atletas. A campanha 
em Chicago foi a melhor da década: foram 
22 medalhas, sendo oito de ouro. Durante 
as competições, a Organização Desportiva 
Pan-americana (OdEPa) confirmou a cidade 
de São Paulo como sede da quarta edição do 
Pan, em 1963.
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1960
 
25 de AgOSTO A 11 de SeTeMBRO Jogos 
Olímpicos Roma. A delegação brasileira foi 
composta por 81 atletas, sendo 80 homens e uma 
mulher, que participaram em 14 modalidades. 
O Brasil conquistou duas medalhas de bronze. 

1963
 
15 de JANeiRO O vice-presidente Áttila 
Monteiro Aché assume a presidência do COB 
por conta da morte de José Ferreira Santos.

 
20 de ABRiL A 05 de MAiO IV Jogos 
Pan-americanos São Paulo. A delegação brasileira 
foi composta por 385 atletas. Criação de um 
Comitê Organizador exclusivo, subordinado à 
Organização Desportiva Pan-americana (OdEPa), 
para a organização dos Jogos. Ao COB coube a 
responsabilidade de definir a delegação brasileira. 
O Brasil ficou em segundo lugar no quadro de 
medalhas, conquistando quatorze de ouro, vinte 
de prata e dezoito de bronze , totalizando 52.

 
26 de AgOSTO Morre Arnaldo Guinle.

 
16 de OUTUBRO João Havelange é eleito 
membro do COI na 60ª Sessão em Baden-Baden.

 
06 de NOveMBRO Áttila Aché deixa a presidência 
do COB. Em Assembleia Geral, Sylvio de 
Magalhães Padilha é eleito presidente do Comitê 
Olímpico Brasileiro. 

1964
 
07 de OUTUBRO Sylvio de Magalhães Padilha foi 
eleito membro do COI na 62ª Sessão em Tóquio.

 
10 de OUTUBRO A 24 de OUTUBRO Jogos 
Olímpicos Tóquio. A delegação brasileira foi 
composta por 69 atletas, sendo 68 homens e 1 
mulher, que competiram em 11 modalidades. 
Como estratégia, o COB priorizou o envio de 
atletas para as provas de equipes: basquete, 
futebol, polo aquático e vôlei foram a base da 
delegação brasileira de 1964. Foi conquistada 1 
medalha de bronze. 

1965
 
O COB elaborou um calendário esportivo, 
projetando os Jogos Pan-americanos 
Winnipeg 1967 e os Jogos Olímpicos da Cidade 
do México 1968.

1967
 
24 de JULHO A 6 de AgOSTO V Jogos 
Pan-americanos Winnipeg. A delegação brasileira 
foi composta por 132 atletas, entre os 2.361 
participantes, e conquistou 26 medalhas, sendo 11 
de ouro, 10 de prata e cinco de bronze.

1968
 
12 de OUTUBRO A 27 de OUTUBRO Jogos 
Olímpicos Cidade do México, primeira cidade 
da América Latina a receber os Jogos. Também 
foi a primeira vez que uma mulher, a mexicana 
Norma Enriqueta Basilio, acendeu a pira 
olímpica na Cerimônia de Abertura. A base da 
equipe que representou o Brasil em Winnipeg 
1967 foi a que formou a delegação brasileira 
de 1968. Participaram 84 atletas brasileiros, 
sendo 81 homens e 3 mulheres, que competiram 
em 13 modalidades. O Brasil conquistou 
2 medalhas de bronze.
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1969
 
29 de JULHO Decreto nº 64.905 constituiu, 
junto ao Ministério da Educação e Cultura, o 
Grupo de Trabalho formado por representantes 
da CBd, Cnd, COB, CBdu e de outras entidades 
vinculadas à educação física e aos esportes para 
elaborar em trinta dias o “Plano Nacional de 
Esportes, Educação Física e Recreação”. 

1971
 
30 de JULHO A 13 de AgOSTO VI Jogos 
Pan-americanos Cali. O Brasil foi representado 
por 158 atletas, e a campanha havia sido a melhor 
da história até então: 30 medalhas, sendo nove de 
ouro, sete de prata e quatorze de bronze, ficando 
em quarto lugar no ranking de medalhas.

1972
 
26 de AgOSTO A 10 de NOveMBRO Jogos 
Olímpicos Munique. A representação 
brasileira foi formada por 89 atletas 
inscritos em 13 modalidades, conquistando 
2 medalhas de bronze. 

1975
 
08 de OUTUBRO Lei nº 6.251, regulamentada 
pelo Decreto nº 80.228, de 25/08/1977, reestrutura 
a política pública para o esporte e a Educação 
Física no Brasil. A Lei reconheceu formalmente 
o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como 
instituição parceira do mEC. O Cnd continuou 
como órgão normativo e disciplinador e passou a 
ter um conselheiro indicado pelo mEC, um pelo 
COB e outro pelas confederações.

 
12 A 25 de OUTUBRO VII Jogos 
Pan-americanos México. A delegação brasileira 
foi composta por 216 atletas. O Brasil ocupou o 
quinto lugar no ranking, conquistando 8 medalhas 
de ouro, 13 de prata e 23 de bronze, completando 
44 no total.

1976
 
17 de JULHO A 01 de AgOSTO Jogos 
Olímpicos Montreal. O Brasil participou com 
93 atletas, sendo 86 homens e 7 mulheres, 
competindo em 12 modalidades. Conquistou 
2 medalhas de bronze. 

1979
 
01 A 15 de JULHO de 1979 VIII Jogos 
Pan-americanos São José. A delegação brasileira 
foi composta por 278 atletas. O Brasil conquistou 
39 medalhas, sendo 9 de ouro, 13 de prata e 
17 de bronze, mantendo-se na quinta posição 
no ranking.

1980
 
19 de JULHO A 3 de AgOSTO Jogos 
Olímpicos Moscou. O Brasil participou com a 
maior delegação olímpica desde 1920. Foram 
109 atletas, entre os quais 15 mulheres, que 
participaram de 14 modalidades. Foi também na 
ex-União Soviética que o Brasil conquistou o maior 
número de medalhas de sua história até então: 
duas de ouro e duas de bronze. 

1981
 
23 de JUNHO Durante as comemorações do 
Dia Olímpico, o empresário Antônio Carlos 
de Almeida Braga, proprietário da Atlântica 
Boavista, acertou uma parceria com o COB e as 
Organizações Globo. As três instituições firmaram 
um compromisso de formar uma comissão 
que deveria investir em 20 atletas visando aos 
Jogos Olímpicos Los Angeles 1984. A Atlântica 
ofereceria os recursos financeiros, a Globo 
cuidaria da parte administrativa e da divulgação, 
e o COB estaria responsável pela esfera esportiva.

1983
 
14 A 29 de AgOSTO IX Jogos Pan-americanos 
Caracas. A delegação brasileira foi composta por 
276 atletas, que competiram em 18 modalidades e 
conquistaram 57 medalhas, sendo 14 de ouro, 20 
de prata e 23 de bronze.
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1984
 
28 de JULHO e 12 de AgOSTO Jogos 
Olímpicos Los Angeles. Com uma delegação ainda 
maior que a anterior — foram 151 atletas, sendo 
129 homens e 22 mulheres — e uma preparação 
intensiva permitiu ao Brasil fazer a melhor 
campanha olímpica de sua história, com oito 
medalhas, sendo uma de ouro, cinco de prata e 
duas de bronze.

1987
 
07 A 23 de AgOSTO X Jogos Pan-americanos 
Indianápolis. A delegação brasileira foi composta 
por 309 atletas e finalizou o evento obtendo o 
quarto lugar no quadro, ao conquistar 14 medalhas 
de ouro, 14 de prata e 33 de bronze, totalizando 
61 medalhas. 

1988
 
17 de SeTeMBRO e 2 de OUTUBRO Jogos 
Olímpicos Seul. A delegação brasileira foi 
composta de 170 atletas, sendo 135 homens e 
35 mulheres, que participaram de 22 modalidades. 
O Brasil conquistou 6 medalhas, sendo 1 de ouro, 
2 de bronze e 3 de prata. 

 
O COI autoriza que atletas profissionais participem 
dos Jogos Olímpicos, flexibilizando a regra do 
amadorismo, que vigorava desde o início dos Jogos 
Olímpicos da Era Moderna, em 1896. Boxe, luta e 
futebol ainda possuem regras específicas. 

1990
 
17 de OUTUBRO Sylvio de Magalhães Padilha 
deixa a presidência do COB, sendo substituído 
por André Gustavo Richer. Carlos Arthur Nuzman 
era o vice-presidente.

1991
 
02 A 18 de AgOSTO XI Jogos Pan-americanos 
Havana. A delegação brasileira foi composta por 
304 atletas e manteve a quarta posição no quadro, 
conquistando 79 medalhas, sendo 21 de ouro, 21 
de prata e 37 de bronze. 

1992
 
25 de JULHO e 9 de AgOSTO Jogos 
Olímpicos Barcelona. A delegação brasileira 
contou com 197 atletas, sendo 146 homens e 
51 mulheres, que competiram em 25 modalidades. 
O Brasil conquistou 3 medalhas: 2 de ouro 
e 1 de prata.

1993
 
O presidente do COI, Juan Antonio Samaranch, 
vem ao Rio de Janeiro para acompanhar o 
Mundial de vôlei de praia, disputado nas areias de 
Copacabana. Ele deixou o país convicto de que a 
modalidade precisava ser incluída no programa 
olímpico dos Jogos Atlanta 1996.

1995
 
9 de feveReiRO É fundado o Comitê 
Paralímpico Brasileiro.

 
30 de JUNHO André Gustavo Richer deixa a 
presidência do COB e Carlos Arthur Nuzman 
assume o cargo. Richer passa a exercer a vice-
presidência do COB.

 
18 de deZeMBRO Sylvio de Magalhães Padilha 
foi eleito membro honorário do COI.

 
11 A 26 de MARçO XII Jogos Pan-americanos 
Mar Del Plata. A delegação brasileira foi composta 
por 401 atletas e obteve a sexta posição no quadro, 
conquistando 82 medalhas, sendo 18 de ouro, 27 
de prata e 37 de bronze. 
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1996
 
19 de JULHO A 4 de AgOSTO Jogos Olímpicos 
Atlanta. Fruto de uma nova filosofia implantada 
pelo COB, o planejamento para a participação 
brasileira em Atlanta começou a ser posta em 
prática com 15 meses antes dos Jogos. A delegação 
brasileira contava com 225 atletas, sendo 159 
homens e 66 mulheres, que participaram de 21 
modalidades. O Brasil conquistou 15 medalhas, 
sendo três de ouro, três de prata e nove de bronze.

1998
 
24 de MARçO Sancionada a Lei nº 9.615, que 
institui normas gerais sobre o desporto. O artigo 
56 garante verbas destinadas ao COB e ao CPB.

 
26 de SeTeMBRO O governador do Estado do 
Rio de Janeiro, Marcello Alencar, declara o Comitê 
Olímpico Brasileiro de utilidade pública, através 
da Lei Estadual nº 3.601.

 
24 A 29 de NOveMBRO O COB recebe no Rio 
de Janeiro a Feira Olímpica Mundial. Em sua 
quarta edição, o evento saiu pela primeira vez de 
Lausanne, Suíça, onde está localizada a sede do 
COI, e foi a Copacabana para promover os ideais 
do Olimpismo e difundir a memória olímpica.

1999
 
14 de MAiO Carlos Arthur Nuzman (presidente 
do COB) envia pesquisa apontando a fundação do 
COB em junho de 1914.

 
10 de JUNHO O COI reconhece a fundação do 
COB em junho de 1914 através da pesquisa enviada 
ao COI em maio de 1999.

 
23 de JULHO A 8 de AgOSTO XIII Jogos Pan-
americanos Winnipeg. O Brasil ultrapassou a 
marca das 100 medalhas em uma mesma edição 
do evento. Com uma equipe de 436 atletas, a 
delegação brasileira conquistou 101 medalhas, 
sendo 25 de ouro, 32 de prata e 44 de bronze, e 
terminou o evento em quarto lugar no quadro. 

 
21 A 24 de OUTUBRO O COB, com apoio do 
COI, organiza no Rio de Janeiro a 3ª Conferência 
Mundial do Esporte e Meio Ambiente, que reuniu 
cerca de 300 pessoas, sendo 93 membros de COns. 
O objetivo era debater a adoção da Agenda 21 — 
programa criado pela Onu durante a ECO 92 para 
solucionar problemas ligados ao desenvolvimento 
sustentável — no Movimento Olímpico.

 
7 de deZeMBRO O COB organiza na cidade de 
São Paulo a 1ª edição do Prêmio Brasil Olímpico, 
uma festa para laurear os melhores atletas do 
ano em cada modalidade. 

2000
 
24 A 26 de MAiO O COB organiza no 
Rio de Janeiro a 12ª Assembleia Geral dos 
Comitês Olímpicos Nacionais (aCnO) 
trazendo representantes de 189 COns para o Forte 
de Copacabana. O então presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, participou da 
abertura do evento.

 
13 de SeTeMBRO Durante a 111ª Sessão do 
Comitê Olímpico Internacional, em Sidney, 
Carlos Arthur Nuzman é eleito membro do COI.

 
13 de SeTeMBRO A 1 de OUTUBRO Jogos 
Olímpicos Sydney. De forma inédita, o COB firmou 
um acordo para alugar o Instituto Australiano 
de Esportes, na capital Camberra, que serviria de 
centro de treinamento da delegação brasileira 
durante o período de aclimatação. Foram 205 
atletas, sendo 111 homens e 94 mulheres, que 
competiram em 27 modalidades. Novamente, 
o Brasil superava a marca das 10 medalhas em 
uma única edição, sendo 6 de prata e 6 de bronze.

2001
 
16 de JULHO Sancionada a Lei Agnelo/Piva, 
que estabelece que 2% da arrecadação bruta 
de todas as loterias federais do país sejam 
repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro e 
ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Do total 
de recursos repassados, 85% são destinados 
ao COB e 15%, ao CPB.
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2002
 
01 A 11 de AgOSTO Jogos Sul-americanos 
no Brasil. O evento reuniu 14 países, com 26 
modalidades distribuídas por quatro cidades-sede: 
Belém, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. 
O Brasil terminou o evento conquistando o 
primeiro lugar no quadro de medalhas pela 
primeira vez na sua história. Foram um total de 
333 medalhas, sendo 148 de ouro, 95 de prata e 
90 de bronze.

 
24 de AgOSTO A OdEPa e seus representantes 
escolhem o Rio de Janeiro para ser a cidade-sede 
dos Jogos Pan-americanos de 2007. O Rio de 
Janeiro derrotou San Antonio por 30 votos a 21.

 
Criado o Circuito Brasil Olímpico, uma 
competição para auxiliar o desenvolvimento de 
esportes que integram os programas dos Jogos 
Olímpicos e Pan-americanos. A principal novidade 
do evento foi a distribuição de prêmio em dinheiro 
aos primeiros colocados e aos seus respectivos 
técnicos (os treinadores tinham direito a 40% 
do montante), o que motivou a participação dos 
melhores atletas de cada modalidade. 

2003
 
01 A 17 de AgOSTO XIV Jogos Pan-americanos 
Santo Domingo. O Brasil, representado por uma 
delegação composta por 467 atletas, obteve o 
melhor desempenho de sua história até então: 
123 medalhas, sendo 29 de ouro, 40 de prata e 
54 de bronze. Além dos resultados positivos, os 
recursos permitiram ainda a criação de equipes 
olímpicas permanentes, o empenho na detecção 
de jovens talentos, a compra de materiais 
esportivos de ponta, o intercâmbio com centros 
mais desenvolvidos e a realização de cursos de 
formação para árbitros e comissões técnicas.

2004
 
13 de JUNHO Pela primeira vez, o revezamento 
da tocha percorria os cinco continentes e 
chegava à América do Sul, precisamente ao 
Rio de Janeiro. A chama olímpica, símbolo dos 
Jogos, desembarcou no aeroporto Antônio Carlos 
Jobim vinda da Cidade do Cabo, na África do 
Sul. Protegida no interior de uma lamparina, foi 
levada pelo presidente do COB ao estádio do 
Maracanã, onde teve início o revezamento. 

 
11 A 29 de AgOSTO Jogos Olímpicos Atenas. 
A delegação brasileira foi a maior até então: 
247 atletas (125 homens e 122 mulheres). Incluindo 
a equipe técnica, o número total da delegação 
foi de 408 membros. O Brasil conquistou 10 
medalhas, sendo 5 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze.

2005
 
Primeira edição das Olimpíadas Escolares, que 
a partir de 2013 passariam a se chamar Jogos 
Escolares da Juventude, organizadas pelo COB 
em parceria com o Ministério do Esporte e com 
as Organizações Globo. 

2007
 
13 A 29 de JULHO XV Jogos Pan-americanos 
Rio de Janeiro. 5.633 atletas de 42 países 
competiram em 332 eventos de 47 modalidades. 
O nadador brasileiro Thiago Pereira se tornou o 
maior medalhista em uma mesma edição de Jogos 
Pan-americanos ao conquistar 6 ouros, 1 prata e 1 
bronze. O mesa-tenista Hugo Hoyama, por sua vez, 
se tornou o maior medalhista de ouro do Brasil no 
Pan, com nove títulos. O Brasil ficou em 3º lugar 
no ranking de medalhas, conquistando 52 de ouro, 
40 de prata e 65 de bronze.

 
1 de SeTeMBRO Lançamento da candidatura 
da cidade do Rio de Janeiro a sede dos 
Jogos Olímpicos 2016. 
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2008
 
11 de JANeiRO Entrega do material elaborado 
para a defesa da cidade do Rio de Janeiro como 
sede dos Jogos Olímpicos 2016 ao COI. 

 
27 de ABRiL A 2 de MAiO Visita da 
Comissão de Avaliação do COI à cidade do 
Rio de Janeiro. 

 
6 A 24 de AgOSTO Jogos Olímpicos de 
Pequim, na República Popular da China. 
A delegação brasileira foi composta por 259 
atletas, sendo 136 homens e 123 mulheres, que 
disputaram 32 modalidades. O Brasil conquistou 
15 medalhas, sendo três de ouro, quatro de 
prata e oito de bronze. 

 
A delegação brasileira ganha uma marca: o 
Time Brasil em Jogos Olímpicos, da Juventude, 
Pan-americanos, Sul-americanos e da Lusofonia, 
competições em que as Missões são organizadas 
pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), não 
existe uma ou outra modalidade em destaque. 
Todas se unem para integrar o mesmo time, o 
Time Brasil. A marca acompanha o objetivo de 
transformar o Brasil em uma potência olímpica, 
a partir da liderança do COB na preparação 
de atletas e equipes, na criação de ídolos e no 
aumento da percepção de valor do país.

2009
 
2 de OUTUBRO Na 121ª Sessão do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), em Copenhague, 
na Dinamarca, o Rio de Janeiro foi escolhido sede 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. O Rio 
venceu a rodada final de votação por 66 votos 
contra 32 da outra finalista, Madri.

 
O COB lança o Instituto Olímpico Brasileiro, que 
é o departamento de educação do COB para o 
esporte olímpico. O Instituto tem o objetivo 
de impulsionar o desenvolvimento do esporte 
nacional através da capacitação de atletas, 
técnicos, gestores e de profissionais de imprensa.

2011
 
14 A 30 de OUTUBRO XVI Jogos 
Pan-americanos Guadalajara. Com uma equipe 
de 519 atletas, a delegação brasileira conquistou 
um total de 141 medalhas, sendo 48 de ouro, 35 
de prata e 58 de bronze, e terminou o evento em 
terceiro lugar no quadro.

2012
 
27 de JULHO A 12 de AgOSTO Jogos 
Olímpicos Londres. Pela primeira vez, o COB 
ofereceu à delegação brasileira um centro de 
treinamento exclusivo na cidade-sede do evento. 
Os resultados em Londres foram excelentes: 
17 medalhas, sendo 3 de ouro, 5 de prata e 9 de 
bronze e o 15º lugar no ranking de medalhas. 

2013
 
10 de SeTeMBRO Durante a 125ª Sessão do 
Comitê Olímpico Internacional, em Buenos 
Aires, Bernard Rajzman é eleito membro do COI. 
Assim, depois da saída de João Havelange em 
2012, o Brasil voltou a ter um representante com 
direito a voto na Assembleia da entidade. O outro 
brasileiro no COI é Carlos Arthur Nuzman, 
presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do 
Comitê Organizador Rio 2016. Nuzman é membro 
honorário da entidade.

2014
 
A marca Time Brasil ganha uma versão renovada, 
baseada nos principais atributos do time: união 
e conquistas; orgulho de ser brasileiro; garra e 
determinação; criatividade e diversidade.

 
AgOSTO O COB passa a se chamar Comitê 
Olímpico do Brasil.



40 | 411914 | 1932

 



42 | 431914 | 1932

Entidade pioneira na América do Sul, com uma trajetória repleta de con-
quistas, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) celebra um século de existência 
intimamente ligado ao desenvolvimento do esporte no país, reescreven-
do diariamente sua história, sem deixar de manter o olhar para o futuro.

Em 10 de junho de 1999, um capítulo importante deste percurso foi 
reelaborado e, com ele, o nosso passado olímpico recuperou duas déca-
das. Isto porque, durante muito tempo, acreditou-se que o COB surgira em 
20 de maio de 1935, quando a data indicava tão somente o momento de 
reestruturação do Comitê, com vistas à organização da delegação que re-
presentaria o país nos Jogos Olímpicos Berlim 1936. Mas, na realidade, a 
fundação da entidade ocorrera em 8 de junho de 1914.

A retificação da periodização é fruto de um trabalho conjunto dos dois 
Comitês, o Brasileiro e o Internacional, após interpelação oportuna do COB: 
como poderia o país ter participado de três edições dos Jogos Olímpicos 
(Antuérpia 1920, Paris 1924 e Los Angeles 1932) sem contar com um órgão 
responsável pela formação de uma representação nacional?

Depois de Carlos Arthur Nuzman enviar uma mensagem ao Comitê 
Olímpico Internacional (COI), chega a tão esperada resposta. O levanta-
mento documental realizado indicou que o Brasil possuía vínculos ins-
titucionais com a entidade antes mesmo de 1914 (Raul Paranhos do Rio 
Branco, por exemplo, tornara-se membro da entidade em 1913, a convi-
te do barão Pierre de Coubertin). A pesquisa mostrou, além disso, a forte 
disposição do COI em criar um órgão regulador dos interesses do esporte 
brasileiro, confirmando a nova data oficial de fundação.

A alteração traduz e legitima o empenho dos primeiros dirigentes olím-
picos do país, que remonta às primeiras décadas do século XX e se esten-
de por mais de vinte anos. O reconhecimento desse esforço permite não 
só tirar da sombra nomes e feitos, como também compreender o proces-
so de construção da identidade do esporte olímpico nacional.

naçÃo OLíMpiCAEmbarque da delegação olímpica 
de 1920 no navio Curvello: centenas 
de pessoas foram ao porto do Rio de 
Janeiro se despedir dos atletas que 
representariam o Brasil nos Jogos 
Olímpicos Antuérpia. 
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P R i M E i R o s   V o o s   o l í M P i c o s

No início do século XX, o Brasil atravessava um período de grandes transformações. 
A produção rural ainda era responsável por movimentar a economia, mas o crescen-
te processo de urbanização ganhava novos impulsos, especialmente pela reforma do 
centro do Rio de Janeiro, idealizada pelo prefeito Francisco Pereira Passos. A busca 
pelo moderno ditava os rumos da sociedade, e a Europa, especialmente Paris, des-
pontava como modelo.

Nesse contexto, nenhuma figura parecia simbolizar tão bem os novos anseios bra-
sileiros quanto a do aviador Alberto Santos Dumont (1873-1932). Seus feitos não so-
mente sugeriam as potencialidades da vida moderna em sua expressão técnica maior, 
a máquina, como sinalizavam as possibilidades de projeção do Brasil no cenário in-
ternacional. Dentre os muitos admiradores de Dumont, havia um personagem espe-
cial: o barão Pierre de Coubertin. Jogador e árbitro de rúgbi, idealizador dos Jogos 
Olímpicos da Era Moderna e presidente do COI entre 1896 e 1925, Coubertin acom-
panhou a sua trajetória em uma época em que a aviação era considerada um esporte.

A buScA pelO mOderNO 

ditAvA OS rumOS dA 

SOciedAde, e A eurOpA, 

eSpeciAlmeNte pAriS, 

deSpONtAvA cOmO mOdelO.

Em 1898, Santos Dumont ajudou a fundar o Aeroclube da França, primeira insti-
tuição a promover concursos que encorajavam a prática da modalidade. Em 1904, o 
sportsman seguiu para Saint Louis, nos Estados Unidos, palco da terceira edição dos 
Jogos Olímpicos. Assim como ocorrera em Paris, em 1900, com a Exposição Universal, 
os norte-americanos organizaram as competições como parte de um evento mais am-
plo, que englobava uma grande feira de negócios e uma exibição aérea coordenada pelo 
aviador brasileiro. Estava prevista também sua participação em uma corrida de dirigí-
veis, porém, horas antes da competição, Dumont descobrira que o seu Santos Dumont 
nº 7 havia sido sabotado: foram registrados 48 cortes no tecido de seu equipamento.

O incidente não abalou seu prestígio internacional. No ano seguinte, Dumont 
tornou-se o primeiro brasileiro a ganhar destaque junto ao COI, quando Pierre de 
Coubertin decidiu homenageá-lo com o Diploma do Mérito Olímpico, cuja finalida-
de era premiar personalidades que tivessem contribuído de maneira expressiva para 
a causa olímpica.

Avenida Central, atual 
Rio Branco, e avenida 
Francisco Bicalho, com 
o gasômetro ao fundo: 
reformas urbanísticas 
que visavam 
transformar a capital 
da República em uma 
cidade moderna. 
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A cerimônia teve lugar durante o III Congresso Olímpico, em Bruxelas, em 1905. 
Além de Santos Dumont, foi agraciado com o diploma Theodore Roosevelt, então pre-
sidente dos Estados Unidos, o que nos permite aferir o grau de prestígio do prêmio. 
Por mais que se orgulhasse das distinções, o aviador brasileiro não era entusiasta des-
se gênero de celebrações, e coube ao seu amigo italiano Eugenio Brunetta D’Usseaux, 
membro do COI, receber o diploma em seu lugar.

Fiel à estratégia internacionalista, o COI pretendia ter pelo menos um repre-
sentante em cada continente. Para tanto, era fundamental aproximar-se de Santos 
Dumont, figura célebre na Europa. Além da imensa popularidade, ele encarnava 
muito dos princípios defendidos pelo barão de Coubertin: perseverança para alcan-
çar os objetivos, espírito esportivo e desejo permanente de competir e bater recordes. 
De certa forma, Santos Dumont perseguia o lema olímpico: Citius, Altius, Fortius (o 
mais rápido, o mais alto, o mais forte).

c o n V i T E   d i P l o M Á T i c o

Santos Dumont não foi o único brasileiro a construir uma relação de amizade com 
Pierre de Coubertin, que era ainda mais próximo de Raul Paranhos do Rio Branco, 
embaixador do Brasil na Suíça em princípios do século XX e filho do célebre barão 
do Rio Branco, considerado o patrono da diplomacia brasileira por sua atuação des-
tacada na consolidação das fronteiras nacionais.

Em virtude da influência da família Rio Branco em diversos setores da vida bra-
sileira, bem como no plano das relações internacionais, Coubertin viu no embaixador 
o parceiro ideal para concretizar um dos maiores anseios do COI: a internacionaliza-
ção do Movimento Olímpico.

Incansável na luta pelo reconhecimento da entidade que presidia, Coubertin 
organizava eventos para atrair novos membros. Em maio de 1913, convidou embai-
xadores, entre eles o diplomata brasileiro, a participarem do V Congresso Olímpico, 
que ocorreria em Lausanne.

O convite foi prontamente atendido. O que o diplomata não podia imaginar era 
que ao longo do percurso entre Berna, onde residia, e o local do congresso, Coubertin 
proporia nomeá-lo representante do Movimento Olímpico no Brasil.

cOubertiN viu NO 

embAixAdOr O pArceirO 

ideAl pArA cONcretizAr 

um dOS mAiOreS 

ANSeiOS dO cOi: 

A iNterNAciONAlizAçãO 

dO mOvimeNtO OlímpicO. 

Raul Paranhos 
do Rio Branco.

Pioneirismo
Alberto Santos Dumont não foi 
pioneiro apenas na aviação. Em 25 
de novembro de 1891, ganhou 
notabilidade também por trazer o 
primeiro automóvel para o Brasil. 
O carro havia sido adquirido no ano 
anterior, na França. Santos Dumont 
logo se aventurou a mexer na parte 
mecânica, pois acreditava que ali 
poderiam estar algumas das soluções 
que vinha procurando para construir 
suas máquinas aéreas. O veículo, 
fabricado pela Peugeot, entrou no 
país pelo porto de Santos e foi levado 
para São Paulo, onde a população se 
encantou com a novidade.
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Barão Pierre de CouBertin 
(1863-1937)
Idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o 
pedagogo francês Pierre de Coubertin pretendia reformar 
o sistema educacional de seu país, inspirando-se no 
modelo da vizinha Inglaterra, onde estudou por muitos 
anos. Em sua concepção, o esporte era uma ferramenta 
fundamental para o desenvolvimento dos jovens no 
ambiente escolar e, para popularizá-lo, seria necessário 
internacionalizá-lo. Foi o que o conduziu a retomar a 
realização dos Jogos Olímpicos, nos moldes da Grécia 
Antiga. A proposta foi apresentada — e aprovada — 
a duas mil pessoas no dia 23 de junho de 1894, em um 
congresso realizado na Universidade Sorbonne, em Paris, 
que terminou com a formação do Coi. A primeira edição 
dos Jogos ocorreria dois anos mais tarde, em Atenas. 
Pierre de Coubertin foi o segundo presidente da entidade, 
ocupando o cargo entre 1896 e 1925.

Primeira reunião 
do Coi para acertar 
os detalhes da 
organização dos Jogos 
Olímpicos Atenas 1896, 
com a presença de 
Pierre de Coubertin, 
sentado à esquerda. 

Rio Branco estava habituado a cuidar dos interesses brasileiros no exterior, mas 
as condições de deslocamento na época, além de limitarem o fluxo de informações, 
restringiam consideravelmente seu contato com o país natal. Talvez por isso ele ig-
norasse que, no Brasil, presidentes de federações esportivas e de outros setores da 
sociedade, como a imprensa, já se reuniam no Rio de Janeiro para fundar o Comitê 
Olímpico Nacional (COn). Para estes, um dos entraves para o desenvolvimento do 
Comitê era a falta de interlocução real com o COI.

O famoso encontro, promovido por uma associação de sportsmen batizada como 
Comitê Geral Provisório, na sede do Jornal do Brasil, uma das empresas mais enga-
jadas no desenvolvimento do esporte nacional, contou com a presença de um convi-
dado especial: Carlos Bleck, vice-presidente do Comitê Olímpico de Portugal (COP).

Ao contrário do que sucedera em outras ocasiões, quando não houve qualquer 
participação de representantes internacionais, a ideia era aproveitar a presença do di-
rigente português para finalmente criar um diálogo com o COI. Carlos Bleck e o pre-
sidente do COP, Alfredo Duarte Rodrigues, seriam os responsáveis por transmitir as 
intenções brasileiras a Pierre de Coubertin.

Nesta mesma noite, esteve em pauta a organização de um evento esportivo com 
duração de uma semana. O nome proposto, Jogos Olímpicos do Rio, era sugestivo, 
comprovando a notoriedade do Movimento Olímpico no Brasil. A meta era que o 
evento saísse do papel ainda em 1913.

Contudo, passada a euforia da concepção do projeto, o Comitê Geral Provisório 
constatou três problemas que inviabilizavam a realização dos Jogos: a falta de apoio 
financeiro por parte do governo, a dificuldade de comunicação entre os estados da fe-
deração (muitos sem organização esportiva) e a ausência de um calendário adequa-
do à rotina dos sportsmen, que exerciam outras atividades. Outro fator a desanimar o 
Comitê foi a recusa do COI em aceitar Alfredo Duarte Rodrigues como mandatário 
nos trâmites para o reconhecimento oficial do COn.
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Remadores no rio Tietê.
—
Grupo de banhistas na 
praia de Copacabana, 
no Rio de Janeiro.

d E B a T E s   P o R   u M   B R a s i l   o l í M P i c o

Voltemos à proposta de Pierre de Coubertin ao embaixador Rio Branco, que ponde-
rava se valeria a pena aceitar a indicação e tornar-se representante do Brasil no COI. 
As dúvidas se acumulavam. Se, por um lado, admitia não possuir amplos conheci-
mentos sobre o esporte no Brasil, considerando-se inapto a conciliar a diplomacia 
em Berna com o novo cargo, por outro enxergava uma oportunidade rara de trilhar os 
caminhos abertos pelo pai e contribuir para o reconhecimento do Brasil muito além 
das fronteiras nacionais.

Pierre de Coubertin era um homem determinado, e argumentos não lhe falta-
vam para convencer o amigo. Iniciou a conversa defendendo a importância da en-
trada de um brasileiro no COI, o que aumentaria as oportunidades de intercâmbio da 
instituição com o continente sul-americano. Em seguida, acalmou o embaixador in-
formando que um terço dos delegados do Comitê era diplomata. Como se não bas-
tasse, tentou persuadi-lo com duas considerações adicionais: o cargo oferecido a Rio 
Branco era almejado por muitos, e integravam o Comitê membros dos países mais 
desenvolvidos do mundo, inclusive de fora da Europa.

Os apelos surtiram efeito. A proposta era realmente irrecusável. Uma vez aceita, 
o embaixador Rio Branco não perdeu tempo — passou a participar ativamente das re-
uniões, ao contrário de outros membros, demonstrando estar consciente das novas 
obrigações que o cargo impunha, em especial a tentativa de aproximar o Brasil do 
Movimento Olímpico. Apesar de não ter autorizado o COP a representar o Brasil no COI, 
Coubertin confidenciou a Rio Branco que conhecia o interesse brasileiro em estrutu-
rar sua delegação olímpica com a ajuda dos portugueses.

De fato, Brasil e Portugal trabalhariam juntos no projeto de criação de um Comitê 
Olímpico Nacional. Animado, Rio Branco entrou em contato com o conde de Penha 
Garcia, membro português no COI, obtendo a lista dos brasileiros engajados na cau-
sa e, em 30 de abril de 1914, enviaria uma carta aos principais dirigentes do país, a 
maioria integrante do Comitê Geral Provisório.

A extensa mensagem explicava o processo de escolha de Rio Branco como mem-
bro do COI e as mudanças ocorridas na Europa em relação ao esporte, que parecia 
ter superado preconceitos e renascido culturalmente, sobretudo no âmbito militar. 
Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a preparação do corpo e o treinamento para 
a defesa dos territórios tornavam-se preocupações centrais.
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A carta renovou os ânimos dos dirigentes brasileiros, que viram a novidade como 
fruto da reunião com Carlos Bleck no ano anterior. Se o vice-presidente do Comitê 
português não conhecesse as aspirações brasileiras, o assunto nem sequer teria che-
gado aos ouvidos de Coubertin.

Nesse primeiro ato, Rio Branco já deixava registrada sua capacidade de lideran-
ça. Disposto a acelerar a constituição do COn, o embaixador elogiou os sportsmen bra-
sileiros, afirmando serem eles os mais capacitados a formar a entidade.

Na sequência, esboçou os primeiros passos a serem dados pela instituição. 
Baseando-se nos modelos disponíveis, propôs que as federações se reunissem e, 
após a estruturação do Comitê, buscassem o reconhecimento e o apoio financeiro 
do governo. Segundo ele, o objetivo inicial não poderia ser a montagem de uma de-
legação visando aos Jogos Olímpicos Berlim 1916 (que acabariam sendo cancelados 
em função da Primeira Guerra Mundial), pois a entidade teria dificuldades em iden-
tificar os melhores atletas, correndo o risco de sofrer ainda com os custos da viagem.

Ao fim da carta, Rio Branco lamentou não poder estar ao lado dos companhei-
ros em uma etapa tão importante, pois suas obrigações como embaixador não lhe 
permitiriam voltar ao Brasil até 1916, quando terminaria o mandato de quatro anos.

Em contrapartida, designou duas pessoas de sua confiança para entrar em con-
tato com centros esportivos de norte a sul do país: Alberto Klingelhofer,1 que vinha 
ao Brasil com frequência e se apresentaria à direção do novo Comitê, e Paulo do Rio 
Branco, irmão mais novo do embaixador e um dos mais bem-sucedidos jogadores de 
rúgbi brasileiros, que atuara em jogos arbitrados por Pierre de Coubertin.

1 Filho de Julio Klingelhofer, 
vice-cônsul brasileiro em Paris. 
Ele e seu irmão, Adolphe, foram 
jogadores de rúgbi pelo Racing 
Club de France.

Mulheres jogam 
basquete na 
Associação Atlética 
de São Paulo em 
uma época em 
que o esporte era 
considerado uma 
atividade destinada 
aos homens.
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a   F u n d a ç Ã o   d o   c o M i T ê 
o l í M P i c o   n a c i o n a l

Respaldados por Rio Branco e sem quaisquer empecilhos, os representantes das prin-
cipais federações esportivas brasileiras (Aeroclube Brasileiro, Automóvel Clube do 
Brasil, Centro Hípico Brasileiro, Comissão Central de Concursos Hípicos, Federação 
Brasileira das Sociedades de Remo, Liga Metropolitana de Sports Athleticos, Real 
Sociedade Clube Ginástico Português e Yachting Club Brasileiro) convocaram uma 
assembleia para 8 de junho de 1914, às 20h, na sede da Federação Brasileira das 
Sociedades de Remo, no centro do Rio de Janeiro. A fundação do Comitê Olímpico 
Nacional se tornava realidade.

Na sessão, foram definidas algumas normas. Primeiramente, estabeleceu-se que 
cada federação esportiva teria direito a um só voto, independentemente do núme-
ro de afiliados. A resolução foi sucedida pela leitura do estatuto do COP, que serviria 
como base para a elaboração de um regulamento próprio. Inspirado no COI, deter-
minou-se a montagem de comitês estaduais, cujos representantes se encontrariam 
em reuniões esporádicas promovidas pela entidade.

Carta enviada 
pelo barão do 
Rio Branco aos 
dirigentes brasileiros 
solicitando a formação 
de um Comitê 
Olímpico Nacional.

—
Em sua edição de 
10 de junho de 1914, 
o Jornal do Brasil, 
do qual Fernando 
Mendes de Almeida 
era redator-chefe, deu 
amplo destaque à 
fundação do Comitê 
Olímpico Nacional.
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A etapa subsequente previa a criação, em um futuro próximo, de uma 
segunda entidade, a Federação Brasileira de Sports (FBs). A intenção era 
a de que o COn cuidasse das relações políticas e buscasse a admissão do 
Brasil nos Jogos Olímpicos, ao passo que a FBs centralizaria o comando 
das modalidades.

Com a escolha dos membros responsáveis por cada esporte no âm-
bito do COn, a assembleia foi encerrada em clima de festa, com um novo 
compromisso firmado para o dia seguinte: a formação da diretoria.

Era consensual que o esporte brasileiro ainda engatinhava, e muitas 
queixas dos dirigentes se pautavam na comparação com a situação dos de-
mais países. No restante do mundo, as principais cidades possuíam fede-
rações próprias, com cargos diretivos e autonomia. Além disso, o governo 
amparava financeiramente as instituições. Mudar esse panorama se apre-
sentava como a grande missão do primeiro presidente do COn, cuja esco-
lha se efetivaria em 9 de junho de 1914, durante reunião realizada na sede 
da Liga Metropolitana de Sports Athleticos, associação criada por clubes 
de futebol cariocas.

Mais uma vez, o estatuto do COP foi tomado como modelo, tendo 
sido eleito para o cargo Fernando Mendes de Almeida, ex-presidente do 
Automóvel Clube Brasileiro e apaixonado por esportes a motor. Formado 
em direito, fizera carreira militar e alcançara o posto de general do Exército. 
Ao longo de sua vida, mostrara-se um político e jornalista hábil, construin-
do relações sólidas nas cidades onde morou (São Luís, Recife, São Paulo e 
Rio de Janeiro). Entre os fatores decisivos para que assumisse a presidência 
do COn esteve, sem dúvida, sua intensa militância pela participação brasi-
leira nos Jogos Olímpicos, através do Jornal do Brasil, do qual foi proprietá-
rio e redator-chefe durante vinte anos. Somando-se a isso sua condição de 
senador pelo Maranhão havia cinco anos, Fernando Mendes de Almeida 
preenchia os requisitos necessários para ocupar o cargo.

As nomeações de Raul Paranhos do Rio Branco e Pierre de Coubertin 
como membros honorários da instituição foram as primeiras medidas 
adotadas por Almeida na qualidade de presidente. Dez dias depois, rece-
beu uma carta de agradecimento e um telegrama do delegado brasileiro 
no COI, informando que a entidade máxima dos esportes olímpicos reco-
nhecia a criação do COn.

FerNANdO meNdeS de AlmeidA: eNtre OS FAtOreS 

deciSivOS pArA que ASSumiSSe A preSidêNciA dO cON 

eSteve, Sem dúvidA, SuA iNteNSA militâNciA pelA 

pArticipAçãO brASileirA NOS JOgOS OlímpicOS.

Santos Dumont e 
Fernando Mendes 
de Almeida (à direita 
do aviador) em evento 
em homenagem 
ao pai da aviação.
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Apesar dos alertas de Rio Branco em relação às dificuldades envolvidas em enviar 
uma equipe brasileira aos Jogos de Berlim em 1916, o COn não desistira da ideia. 
Empolgados com o estabelecimento da instituição, os dirigentes visavam a medi-
das cabíveis para transformar o esporte nacional, almejando que o Brasil figurasse 
ao lado das principais nações do mundo em uma competição de tamanha enverga-
dura. Todavia, não contavam com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e, por con-
sequência, com o cancelamento da sexta edição dos Jogos.

Para minimizar a frustração, o Comitê retomou o projeto de formar uma enti-
dade paralela, com a qual dividiria as responsabilidades da gestão e da organização 
do esporte olímpico nacional. Na visão do COn, a nova entidade ajudaria a expandir 
a abrangência do Movimento Olímpico. Com esse objetivo, em 15 de novembro de 
1915 nascia a Federação Brasileira de Sports (FBs).

Um ano depois, porém, tomando um rumo imprevisto, a FBs fundiu-se à Federação 
Brasileira de Futebol, com sede em São Paulo, e deu origem à Confederação Brasileira 
de Desportos (CBd). Pouco foi mantido de seu projeto original, afinal os esforços da 
CBd voltavam-se para o desenvolvimento do futebol, desde então o esporte mais po-
pular do país, e as demais modalidades pareciam não receber a devida atenção.

Embora insatisfeitos, os dirigentes evitavam um conflito aberto. Aliás, manti-
nham-se fiéis à postura do COn, que pregava a união dos sportsmen para que o Brasil 
fosse representado dignamente no cenário mundial. De todo modo, esses dois fato-
res terminaram por reduzir as atividades do COn em seus primeiros anos. Com um 
campo de ação limitado, restou ao Comitê adiar o sonho olímpico para 1920.

empOlgAdOS cOm O eStAbelecimeNtO 

dA iNStituiçãO, OS dirigeNteS viSAvAm 

A medidAS cAbíveiS pArA trANSFOrmAr 

O eSpOrte NAciONAl, AlmeJANdO 

que O brASil FigurASSe AO lAdO dAS 

priNcipAiS NAçõeS dO muNdO.

Pavilhão de regatas, 
localizado na praia 
de Botafogo, um 
centro de irradiação 
do esporte no 
Rio de Janeiro.
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A interrupção do ciclo olímpico em 1916, em função da guerra, acendeu um sinal de 
alerta na cúpula do COI, que temeu o afastamento dos comitês nacionais em virtu-
de do longo período sem a realização dos Jogos. Um caminho para não perder for-
ça foi atrair novos participantes. Pela segunda vez, Pierre de Coubertin acionou Rio 
Branco, incumbindo-o de convidar o Brasil a enviar uma delegação para os Jogos 
Olímpicos Antuérpia 1920.

O convite foi prontamente aceito; o sonho de tantos anos parecia assim prestes 
a se concretizar. Para os dirigentes brasileiros, o país enfim teria uma chance real de 
mostrar suas potencialidades aos estrangeiros. A preparação teve início em janeiro 
daquele ano, visando às competições marcadas para o segundo semestre.

Como havia sido idealizado em 1914, o COn procurou o apoio de outra entidade 
para auxiliá-lo na organização. A CBd se engajou no projeto, definindo os critérios de 
classificação dos atletas e cuidando da logística das viagens. O Comitê, de seu lado, 
enfrentava o desafio de conseguir verbas que cobrissem os gastos da equipe.

A falta de experiência das instituições brasileiras em um evento desse porte com-
prometeu o planejamento. A seleção brasileira de futebol, por exemplo, foi sacrifica-
da porque a maioria dos jogadores tinha outro emprego, o que não era permitido pelas 
regras do COI. O Comitê brasileiro até tentou a liberação dos jogadores de seus cargos, 
mas não conseguiu reverter o quadro em tempo hábil. A única vantagem foi que a au-
sência do time de futebol na delegação gerou uma redução das despesas.

Os recursos financeiros disponibilizados pelo governo, por sua vez, eram bastan-
te limitados, suficientes apenas para a compra das passagens e para a ajuda de custo 
aos esportistas. A demora na reserva do navio que os levaria a Antuérpia gerou outro 
constrangimento. O Curvello, pertencente à estatal de navegação Lloyd Brasileiro, úni-
co navio a fazer o trajeto no período dos Jogos Olímpicos, não tinha lugares disponíveis 
na primeira classe, e a alternativa foi acomodá-los na terceira. Os atletas não tiveram 
escolha e foram obrigados a assinar uma declaração aceitando os termos. Quem não 
firmasse esse compromisso não poderia embarcar. Ao contrário do que se poderia su-
por, não houve reações de descontentamento, pois a equipe reafirmava o seu compro-
misso de representar a pátria.

Assim, em 3 de julho de 1920, exatamente às 14h, teve início, no porto do Rio de 
Janeiro, a primeira aventura olímpica brasileira. Apesar da chuva, o cais estava lota-
do. Uma cerimônia de despedida foi organizada para os heróis nacionais, com a pre-
sença do presidente do COn, Fernando Mendes de Almeida, representantes de outras 
entidades, além de familiares e curiosos.

a   V i a G E M   P a R a   a n T u É R P i a

O destino final do Curvello era a cidade de Hamburgo, na Alemanha. O percurso 
previa diferentes escalas, sendo Recife a primeira delas e Antuérpia, sede dos Jogos 
Olímpicos, a outra.

A delegação brasileira era formada por três diretores e atletas de natação, polo 
aquático, remo e tiro esportivo. Adolpho Wellisch, representante dos saltos ornamen-
tais, já estava em Paris e encontraria o grupo na Bélgica.

Assim que a embarcação partiu, a animação deu lugar à tristeza. Segundo o re-
lato do jornal O Paiz, os atletas mostraram-se logo cabisbaixos, alegando saudades já 
no primeiro dia de viagem. O mau tempo contribuiu para a reforçar a atmosfera ad-
versa, evidenciando a falta de estrutura do navio, sobretudo na terceira classe. As ca-
bines eram mínimas e não havia ventilação, mobília ou mesmo água. À noite, parte 
da delegação foi tomada por fortes enjoos devido ao balanço intermitente do navio, 
o que fez com que a maioria nem se apresentasse para o jantar. As péssimas condi-
ções levaram os atletas a solicitarem ao comandante para dormir no bar ou no fumoir, 

(página dupla anterior) Parte do 
plano de modernização da cidade, a 
avenida Beira-Mar foi inaugurada em 
1906 e tinha mais de 5km de extensão 
e 25m de largura — espaço de sobra 
para os primeiros automóveis que 
começavam a circular na cidade. 
Ao fundo, o pavilhão de regatas.

—
Delegação brasileira faz pose para a 
imprensa diante das sacas de café 
antes do embarque para Antuérpia.
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locais mais amplos e arejados. Foram atendidos com a seguinte reserva: deveriam es-
perar o último passageiro deixar esses ambientes para então se instalarem e teriam 
que levantar logo que o primeiro cliente aparecesse pela manhã. Não tinha outro jei-
to. Os esportistas lançaram mão de alguns cobertores e improvisaram “camas” no 
chão até o destino final. Como se não bastasse, precisavam contar com a boa vonta-
de dos demais tripulantes, que emprestaram a eles as dependências reservadas para 
que trocassem de roupa. O sentimento geral era de frustração, e alguns teriam fala-
do inclusive em arrependimento.

O segundo dia foi mais tranquilo. Apesar do cansaço estampado no rosto da maio-
ria da delegação brasileira, o bom tempo e as atividades recreativas disponíveis no 
navio amenizaram o sofrimento. O clima mais descontraído pode ser observado em 
cenas como as que reuniram o atirador Fernando Soledade e os nadadores Orlando 
Amêndola e Adhemar Serpa; ao fim da primeira parte da viagem, eles se arriscaram 
ao piano, proporcionando um verdadeiro concerto aos passageiros.

A chegada a Recife foi marcada por uma recepção de gala. Os pernambucanos, 
honrados com os ilustres visitantes, quiseram retribuir o carinho da delegação. O Sport 
Club do Recife, por exemplo, ofereceu sua estrutura para o treino e a alimentação 
aos atletas. Assim, ao deixarem o solo brasileiro, a equipe tinha os ânimos renovados 
para encarar a travessia do Atlântico, trecho mais árduo da viagem.

Alguns episódios desagradáveis se fariam sentir ao longo do percurso até Portugal. 
Adhemar Serpa, por exemplo, integrante das equipes de natação e polo aquático, con-
traiu uma infecção intestinal e precisou de cuidados médicos em Lisboa, sem con-
seguir continuar viagem com os demais. João Jório, membro das mesmas equipes, 
sofreu uma queda durante uma festa e machucou o braço. Com dores musculares, 
sua participação nos Jogos era uma dúvida. 

o Primeiro Brasileiro a PartiCiPar 
dos jogos olímPiCos
A estreia da delegação brasileira em Jogos Olímpicos foi em Antuérpia, em 
1920, mas a primeira participação de um atleta brasileiro ocorreu em Paris, 
em 1900. Adolphe Christiano Klingelhofer (1880-1956), irmão de Alberto 
Klingelhofer, nasceu na capital francesa e passou boa parte da vida na Europa, 
mas possuía a cidadania brasileira por ser filho do vice-cônsul da embaixada 
do Brasil na França. Naquela edição dos Jogos, excepcionalmente, os 
esportistas não representaram seus países, e sim clubes e universidades. 
Adolphe Klingelhofer defendeu as cores do Racing Club de France nos 
60 e 200m rasos e nos 110m com barreiras.

Em paralelo, os atiradores estavam apreensivos com o atraso no itinerário. No rit-
mo lento em que o navio se deslocava, chegariam a Antuérpia às vésperas das pro-
vas. Roberto Trompowsky Júnior, chefe da delegação brasileira, entrou em contato 
com o Comitê Organizador, solicitando o adiamento da competição. Sem resposta, 
recorreu à embaixada brasileira em Portugal, que prontamente emprestou dinheiro 
para que os sete atiradores seguissem de trem até a Bélgica.

O improviso provocou outros dissabores: o vagão era descoberto, e todo o traje-
to foi feito sob chuva. O grande esforço feito para que chegassem antecipadamente 
à cidade-sede, por sua vez, não trouxe o benefício esperado. Por um erro de progra-
mação, as disputas haviam sido adiadas em uma semana. Finalmente, os brasileiros 
tiveram seus alvos e munições roubados. Sem dinheiro, coube ao atirador Afrânio 
Costa recorrer aos americanos, pedindo-lhes que cedessem os equipamentos.

A chegAdA A reciFe 

FOi mArcAdA pOr 

umA recepçãO de gAlA. 

OS perNAmbucANOS, 

hONrAdOS cOm OS 

iluStreS viSitANteS, 

quiSerAm retribuir 

O cAriNhO dA delegAçãO.
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Os sacrifícios encarados por esses atletas desde a preparação até o desem-
barque em Antuérpia não seriam em vão. Por terra ou por mar, a delega-
ção chegou com antecedência para os Jogos Olímpicos. As expectativas já 
não eram as mesmas após os inúmeros problemas enfrentados, mas nem 
por isso eles desistiriam facilmente.

Chegando com uma semana de antecedência, os atiradores dispuse-
ram de mais tempo para se adaptar às condições adversas, conseguindo 
fazer seus treinos e conhecer o local de competição, na cidade de Beverloo. 
As instalações não lhes pareceram boas, pelo contrário. A infraestrutura 
montada apresentava problemas semelhantes aos enfrentados no navio, 
como a falta de área para descanso entre os treinos, a má alimentação e 
o pouco conforto dos quartos. Mas eles ao menos puderam entender o fun-
cionamento de tudo, tendo a chance de se concentrar antecipadamente 
para a competição.

Diante das condições, o resultado foi melhor que o esperado: três me-
dalhas, uma de cada cor. Afrânio Costa conquistou a primeira, de prata, na 
modalidade de pistola livre. Depois, veio a medalha de ouro para Guilherme 
Paraense no tiro com revólver. E, para finalizar, o bronze na prova de pis-
tola por equipes. Além de Costa e Paraense, o quinteto de tiro esportivo 
era composto por Sebastião Wolf, Dario Barbosa e Fernando Soledade.

a Primeira CoBertura 
jornalístiCa
Em Antuérpia 1920, Jorge Roxo foi o único representante 
da imprensa a embarcar com a delegação brasileira no 
navio Curvello para realizar a cobertura jornalística dos 
Jogos Olímpicos. Redator e responsável pela seção 
esportiva do extinto jornal carioca O Paiz (1884-1934), 
seu nome foi escolha consensual da diretoria da 
Associação de Cronistas Desportivos. Por meio do 
telégrafo, Roxo enviou relatos de todos os acontecimentos 
da viagem e do evento.

Abertura dos 
Jogos Olímpicos 
Antuérpia 1920.
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A equipe brasileira foi um dos mais fortes conjuntos de tiro 
apresentados nos Jogos Olímpicos. E esta, aliás, foi a opinião dos 
críticos que assistiram ao desenrolar das provas. […] Os brasileiros 
sempre sabem cumprir o seu dever.

aFrânIO COsta aO JOrnal O Paiz,  
30 de setembro de 1920

O Brasil impressionou o mundo em sua estreia olímpica. A delegação nacio-
nal passou a ser vista com outros olhos após as conquistas, o que aumentou 
a responsabilidade de alcançar um bom desempenho nos demais esportes.

Infelizmente, as disparidades ficaram evidentes quando os brasilei-
ros chegaram ao estádio náutico. Com uma técnica diferente da pratica-
da pelos atletas brasileiros, os nadadores estrangeiros registraram tempos 
bem melhores. O estilo peito treinado no Brasil não se adequava ao pa-
drão internacional, e o crawl era uma novidade. Habituados a nadar em 
mar aberto, os brasileiros não sabiam fazer corretamente as viradas na pis-
cina. A baixa temperatura da água foi outro fator limitador.

O abatimento foi tanto que alguns atletas chegaram a desistir de com-
petir. Outros preferiram se preservar para as partidas de polo aquático e 
remo, visto que vários atletas haviam sido inscritos em mais de uma mo-
dalidade. Mesmo com essas precauções, não foi possível competir em 
igualdade de condições, pois a preparação técnica dos adversários era 
muito superior.

O Brasil não se classificou para nenhuma final nos três esportes. A se-
leção de polo aquático venceu uma partida contra a França (5 × 1), mas foi 
eliminada ainda na primeira fase ao perder para a Suécia (7 × 3). Já a equipe 
de remo ficou em segundo lugar nas eliminatórias da modalidade quatro 
com timoneiro, com marca insuficiente para entrar na disputa por me-
dalha. A participação brasileira nos Jogos se encerrou com a atuação de 
Adolpho Wellisch nos saltos ornamentais, que teve como melhor resulta-
do o sétimo lugar na plataforma de 10m.

Apesar dos percalços, o Brasil deixou Antuérpia com o saldo positi-
vo de três medalhas na bagagem e com a certeza de que a delegação ha-
via representado o país dignamente.

Brasileiro Por oPção
A delegação brasileira enviada a Antuérpia em 1920 contou com um atleta 
nascido na Alemanha. Sebastião Wolf (1869-1963), natural de Gössweinstein, 
município próximo à atual fronteira com a República Tcheca, mudou-se para 
o Rio Grande do Sul com a família quando criança, aos 10 anos de idade. 
Naquela época, chamava-se Sebastian, nome que aportuguesou pela forte 
ligação que estabeleceu com a nova pátria. Sebastião aprendeu a atirar com 
o padrasto, que pretendia ensiná-lo a caçar, e conquistou a medalha de bronze 
nos Jogos Olímpicos.

Equipe brasileira de 
tiro que conquistou a 
medalha de bronze nos 
Jogos Olímpicos.
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Após os resultados obtidos em Antuérpia 1920, as atenções brasileiras se voltaram in-
teiramente para a comemoração do centenário da Independência, em 1922. O presi-
dente Epitácio Pessoa vivia os últimos meses de um mandato conturbado, marcado 
pela repressão ao movimento operário, pela revolta tenentista e por uma crise po-
lítica e econômica. Nesse contexto, a data funcionaria como uma forma de reafir-
mar os sentimentos pátrios, fundamentais para tentar reverter esse quadro. O Rio 
de Janeiro organizaria uma série de eventos nos moldes das Exposições Universais, 
realizadas em Paris 1900 e Saint Louis 1904. Entre eles, uma competição esportiva 
batizada como Jogos Olímpicos do Rio, também denominada Jogos do Centenário 
e Jogos Latino-americanos.

A medida foi positiva tanto por conta dos investimentos realizados na capital fe-
deral quanto pelas vitórias brasileiras nas disputas, que contribuíram para reforçar 
uma imagem moderna do Brasil e, em especial, do Rio de Janeiro.

Presenças ilustres
O sucesso dos Jogos realizados no Rio de Janeiro em 1922 
também pode ser atribuído à presença de renomados 
atletas do esporte nacional. Guilherme Paraense e Afrânio 
Costa, que haviam conquistado duas medalhas cada um 
em Antuérpia, voltaram a representar o país com sucesso. 
Ao lado de Antônio Ferraz da Silveira, que também 
representava o Fluminense na equipe de tiro, a dupla se 
sagrou campeã na prova de revólver.

No âmbito internacional, os Jogos reaproximaram o país e o COI. A entidade 
era uma das maiores interessadas no sucesso do evento, pois desejava expandir o 
Movimento Olímpico para um novo continente, vislumbrando nos Jogos Olímpicos 
do Rio a oportunidade de experimentar um projeto de jogos regionais, que terminou 
por não vingar. A ideia partiu de Elwood S. Brown, delegado americano do COI, ligado 
à Associação Cristã de Moços (aCm), que planejara realizar a competição em Buenos 
Aires, mas que, devido à comemoração do centenário da Independência no Brasil, 
transferira a proposta para o Rio. Para dar a exata medida de sua estratégia, lembre-
mos que o vice-presidente do COI, Henri de Baillet-Latour, que assumiria a presidên-
cia em 1925, veio pessoalmente ao Brasil para acompanhar a organização do evento.

Baillet-Latour esteve presente na cerimônia de abertura, em 13 de setembro 
de 1922, no estádio das Laranjeiras. A sede do Fluminense, que havia sediado o 
Campeonato Sul-americano de Futebol três anos antes, passara por nova reforma 
para abrigar as principais disputas. Assim como outros membros do COI, Baillet-
Latour ficou impressionado com o que viu, dividindo com Pierre de Coubertin gran-
des elogios ao Brasil. Aproveitaria ainda a viagem para fazer contatos com dirigentes 
sul-americanos que poderiam integrar o quadro da instituição. 

Para o Brasil, a principal consequência dos Jogos foi o surgimento de novas lide-
ranças no esporte, como Arnaldo Guinle (que pertencia a uma das famílias mais tra-
dicionais do país, havia comandado a CBd entre 1916 e 1920 e era então presidente 
do Fluminense) e José Ferreira Santos (médico da delegação brasileira em Antuérpia 
1920, ano em que presidiu a Associação Paulista de Sports Athleticos). Ambos eram 
ligados ao futebol e ao Movimento Olímpico, possuindo círculos de influência em ci-
dades brasileiras politicamente importantes e no interior de diferentes meios. Esses 
fatores levaram Baillet-Latour a indicá-los como novos membros do COI, ao lado de 
Rio Branco. A cerimônia de posse ocorreu em um congresso da entidade, em Roma, 
em 1923.

Avenida das Nações 
no pavilhão da 
Exposição Internacional 
do Centenário da 
Independência em 1922, 
no Rio de Janeiro.
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Em um intervalo de dez anos, o Brasil fundou o Comitê Olímpico Nacional, estreou 
em Jogos Olímpicos conquistando três medalhas, posicionou três membros no Comitê 
Olímpico Internacional e sediou a primeira competição multiesportiva do continen-
te sul-americano. É muita coisa para quem não possuía qualquer tipo de vínculo an-
terior com o Movimento Olímpico.

Apesar de tantas experiências em pouco tempo, o país tinha muito a aprender. 
A preparação para os Jogos de 1924 foi marcada pela desorganização e por rivalida-
des políticas entre grupos de dirigentes esportivos do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
que dividiam as forças do esporte nacional desde seus primórdios.

Com a morte de Fernando Mendes de Almeida em 1921, o COn distanciou-se 
temporariamente do trabalho de organização da representação nacional nos Jogos 

J o G o s   O L í M p i C O S 
 p A R i S  1 9 2 4 

Olímpicos, mas não deixou de manter sua atuação, fazendo-o com o auxílio de seus 
três membros no COI (Ferreira Santos, Guinle e Rio Branco). Já a CBd continuou en-
carregada do planejamento da viagem, desde a composição da delegação até a busca 
por melhores condições para os atletas. Mas, além de não esconder sua predileção pelo 
futebol, a instituição contava com uma administração ineficiente, a ponto de o gover-
no federal desistir de financiar a participação brasileira. Sem verbas, a CBd cancelou 
a inscrição do país nos Jogos Olímpicos. A medida revoltou as federações, principal-
mente de São Paulo, que temiam pelo comprometimento de suas relações com o COI.

Nesse momento, três importantes figuras de São Paulo entraram em cena: o mé-
dico José Ferreira Santos, delegado do COI, Antônio Prado Júnior, presidente do Club 
Athletico Paulistano,2 e o jornalista Américo Rego Netto. Dispostos a reinscrever o 

Pista de corrida. 
Jogos Olímpicos 
Paris 1924.

2 o Club athletiCo paulistano 
foi criado em 1900 por um grupo 
que desejava frequentar um clube 
inteiramente brasileiro, diferente 
de outras agremiações existentes 
na época. Trata-se de uma das 
maiores associações esportivas 
de São Paulo até hoje, com sede 
no Jardim América, bairro nobre 
da capital paulista.
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Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, lançaram uma subvenção pública para 
arrecadar fundos, em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo. A inicia-
tiva teve êxito, e os organizadores dos Jogos aceitaram o pleito do país.

A capital paulista assumiu o comando e organizou seletivas para definir 
os classificados e compor a delegação brasileira. Atletas de outros estados 
foram convidados a participar, embora a maioria não tenha comparecido. 
O foco era o atletismo, modalidade que crescia em São Paulo, onde nascia, 
em janeiro daquele mesmo ano, a Federação Paulista de Atletismo, tendo 
Antônio Prado Júnior e Américo Netto como fundadores.

Em 27 de maio, a delegação, composta apenas por esportistas dessa 
modalidade, deixou o porto de Santos rumo a Paris. O que não quer dizer 
que a participação brasileira nos Jogos tenha se restringido a eles, já que 
os irmãos remadores Carlos e Edmundo Castello Branco também repre-
sentaram o país, porém de forma independente. Apesar de não terem via-
jado com o restante da equipe nem terem recebido auxílio das federações, 
os irmãos conquistaram a vaga e puderam disputar os Jogos com o aval da 
CBd, que, mesmo abdicando de atuar na organização, mantinha o poder de 
deliberar sobre a inscrição dos atletas brasileiros. Curiosamente, o melhor 
resultado em Paris foi o quarto lugar da dupla, na modalidade double scull.3

3 Prova disputada por dois atletas, 
na qual cada um utiliza dois remos.

Viagem da delegação 
brasileira.

—
Vila Olímpica nos Jogos 
Olímpicos Paris 1924.
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Após duas participações consecutivas em edições dos Jogos Olímpicos, o Brasil não 
compareceu a Amsterdã em 1928. Novamente, tratou-se de um problema de ordem 
financeira, mas dessa vez não houve subvenção pública ou dirigente que contornasse 
a situação. A CBd sofreu duras críticas pela falta de planejamento e por não manter 
relações próximas com o governo federal. O diagnóstico da época era que barreiras 
administrativas estariam impedindo o crescimento do esporte brasileiro a nível mun-
dial. A sensação era a de que, sem tantos contratempos, os atletas poderiam repre-
sentar o país de forma meritória, como havia ocorrido em edições anteriores.

À medida que o Brasil tentava se adequar aos padrões internacionais, diminuíam 
as diferenças técnicas e estruturais em relação aos europeus e americanos, visíveis 
principalmente em Antuérpia. Pouco antes do início dos Jogos em Amsterdã, por 
exemplo, o Clube de Regatas Boqueirão do Passeio,4 do Rio de Janeiro, realizou seu 
primeiro torneio de natação em piscina com medidas olímpicas. Por tais demonstra-
ções, eram grandes as cobranças para que os erros não se repetissem nem compro-
metessem a participação do Brasil em Los Angeles em 1932.

O que não estava prevista era a Grande Depressão, ocasionada pela quebra da 
Bolsa de Nova York, em 1929. A consequente crise econômica mundial deixou seque-
las no Brasil, prejudicando as exportações de café para os Estados Unidos e a Europa. 
O preço do produto despencou, e a safra encalhou. Com isso, qualquer planejamen-
to visando aos Jogos Olímpicos acabou fora de cogitação.

Remadores do Clube de 
Regatas Boqueirão do 
Passeio treinam na Baía 
de Guanabara.

4 o Clube de regatas boqueirão 
do Passeio foi fundado em 21 de 
abril de 1897 e é um dos clubes mais 
tradicionais do Rio de Janeiro, com 
sede no bairro da Glória, próxima ao 
aeroporto Santos Dumont.
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Antes dos Jogos de 1932, o Brasil assistiu a momentos turbulentos. Em 1930, um gol-
pe de Estado depôs o presidente Washington Luís e impediu que seu sucessor, Júlio 
Prestes, assumisse o cargo. Com o apoio militar, Getúlio Vargas tomou o poder e deu 
início ao seu governo provisório, colocando fim à Primeira República. Em 1932, descon-
tentamentos de grupos paulistas em relação ao governo provisório de Getúlio Vargas 
levaram à chamada Revolução Constitucionalista, combate civil que opôs São Paulo 
ao governo federal. Em meio a essa conjuntura política conturbada, o Brasil se apre-
sentou para disputar os Jogos de Los Angeles em 1932.

O restante do mundo também não se recuperara da crise, o que se refletiu na re-
dução do número de participantes nos Jogos Olímpicos em comparação a Amsterdã 
1928: caiu de 2.883 para 1.332 atletas. Surpreendentemente, o Brasil enviou 82 espor-
tistas, o maior contingente de sua história até então. O governo pretendia recuperar 
a imagem do país, projetando a República Nova, e viu nos Jogos uma oportunidade 
de mostrar força. 

A ampla delegação a ser enviada aos Estados Unidos levaria consigo uma estra-
tégia de recuperação econômica na forma de 50 mil sacas de café para serem vendi-
das no percurso até Los Angeles, podendo assim completar as despesas da viagem.

Para que a ideia vingasse, a CBd precisava encontrar um navio que transportasse 
os atletas e tamanha quantidade de café. O presidente da entidade, Renato Pacheco, 
conseguiu assinar uma parceria com a Companhia Nacional de Navegação Costeira, 
acordando também a ida de torcedores e turistas.

A outra parte da verba necessária foi arrecadada através de uma campanha de-
nominada Caixa Olímpica, por meio de um fundo criado pela CBd para custear a via-
gem. A princípio, previa-se apenas a venda de selos comemorativos, mas a ação se 
expandiu, levando clubes e federações a se empenharem na organização de eventos 
esportivos de modo a obter novos recursos. 

Dentre os 82 atletas que embarcaram para Los Angeles em 26 de junho de 1932, 
uma personagem chamava a atenção. Maria Lenk, nadadora de apenas 17 anos, ha-
via enfrentado todos os preconceitos contra mulheres esportistas para tornar-se a pri-
meira sul-americana a participar dos Jogos Olímpicos. Sua trajetória foi meteórica, 
já que a atleta, filha de alemães, havia começado a nadar aos 10 anos, no então des-
poluído rio Tietê, em São Paulo. 

Em seu livro Braçadas & Abraços, Maria Lenk fez um relato emocionante de cada 
detalhe da viagem, desde a despedida oficial da delegação no estádio das Laranjeiras, 
presidida por Getúlio Vargas. O presidente ainda reencontraria a atleta no porto do 
Rio de Janeiro, minutos antes do embarque, quando seria recebido ao som do hino 
nacional e deixaria uma mensagem de incentivo à equipe.

O porto e o cais estavam lotados. Na Baía de Guanabara, remadores de clubes 
de regatas da região se despediam em suas embarcações. O navio Itaquicê, enfeita-
do com bandeiras, partiu, levando a delegação para Los Angeles. 

Getúlio Vargas assumiu o poder 
e deu início ao Governo Provisório, 
colocando fim à Primeira República. 
Foi nessa conjuntura política que 
o Brasil se apresentou para disputar 
em Los Angeles 1932.

João Clemente da Silva, 
um dos representantes 
brasileiros na maratona 
olímpica, em 1932.
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A viagem aos Estados Unidos foi bastante diferente da travessia enfrentada pelos 
atletas brasileiros que foram a Antuérpia em 1920. Mesmo sem luxo, a estrutura do 
Itaquicê atendia às necessidades da delegação. Havia aqueles que reclamavam da co-
mida, quando os treinadores, ao contrário, se queixavam de que a maioria dos espor-
tistas chegara aos Estados Unidos acima do peso. Os atletas até tentaram manter uma 
rotina de exercícios pela manhã, quando muitos corriam em volta do convés, mas as 
limitações de espaço no navio impediam a realização de atividades físicas variadas.

Outra preocupação era a venda das sacas de café, compromisso assumido antes 
da viagem. O Itaquicê fez sua primeira parada em Port of Spain, capital de Trinidad e 
Tobago, mas a pobreza do país impossibilitou qualquer negociação. A parada seguin-
te foi em Colón, no Panamá, onde a delegação encontrou problemas para atravessar 

A crise de 1929 
prejudicou as 
exportações de café 
para Estados Unidos 
e Europa. O preço do 
produto despencou, 
e a safra encalhou.
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Compreende-se o estado de ânimo dividido entre a tristeza dos que continuariam 
viagem […] e a alegria dos que obtiveram permissão pra desembarcar. Seria de 
criticar-se o comportamento dos últimos, dando expansão aos seus sentimentos: 
desciam as escadas gesticulando os braços e rebolando o corpo ao som de um 
ruidoso ‘o teu cabelo não nega, mulata’. Foi pena que alguns jornalistas presentes 
aliassem a sua ignorância geográfica aos seus desconhecimentos de símbolos 
musicais, interpretando este mais famoso sucesso carnavalesco como sendo 
o hino nacional brasileiro.

dEPOImEntO dE marIa lEnk, no livro  
Braçadas & Abraços, 1982

o canal. As autoridades locais se assustaram com o volume de carga transportada e, 
acreditando se tratar de um navio mercante, cobraram taxas elevadas. Os brasileiros 
não dispunham da quantia, mas a aduana não se sensibilizou com o fato de o Itaquicê 
estar levando atletas para os Jogos Olímpicos. O impasse só foi resolvido após alguns 
dias, com a promessa de que a taxa seria paga no regresso do navio ao Brasil.

A delegação brasileira chegou a Los Angeles, mais precisamente ao porto de San 
Pedro, a 19km da cidade-sede, em 22 de julho. Depois de quase um mês em alto-mar, 
ninguém escondia a ansiedade de pisar novamente em terra firme, mas não conta-
vam com uma nova taxa exigida para o desembarque. Os americanos cobravam 1 dó-
lar por passageiro, e, mais uma vez, não havia dinheiro suficiente para sanar a dívida.

A saída encontrada foi priorizar o desembarque dos atletas com maiores chances 
de conquistar bons resultados. Em um gesto de cavalheirismo, optaram por incluir 
Maria Lenk, única mulher do grupo. O restante da delegação teria de seguir viagem 
até São Francisco, onde tentaria negociar as sacas de café e, com o dinheiro, voltar 
para Los Angeles.

A delegAçãO brASileirA chegOu 

A lOS ANgeleS, mAiS preciSAmeNte 

AO pOrtO de SAN pedrO, A 19km dA 

cidAde-Sede, em 22 de JulhO, depOiS 

de quASe um mêS em AltO-mAr.

Maria Lenk foi 
a primeira atleta 
sul-americana a 
disputar os Jogos.
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A decisão, que parecia sensata, não deu bons frutos. Nem todos conseguiram ne-
gociar a cota de café estabelecida, o que inviabilizou a participação de alguns espor-
tistas, e o Brasil deixou os Jogos sem conquistar medalhas.

É possível dizer que os Jogos Olímpicos de 1932 renderam, pelo menos, duas gran-
des histórias. Uma delas, mencionada anteriormente, foi a estreia de Maria Lenk, a 
primeira atleta brasileira a participar de Jogos Olímpicos. A outra foi a capacidade 
de superação do corredor Adalberto Cardoso. Sem obter sucesso nas vendas de suas 
sacas de café, ele fugiu do Itaquicê, quando o navio se encontrava atracado em São 
Francisco, na véspera da prova dos 10 mil metros. Sem dinheiro, pediu carona a um 
caminhoneiro, mas o veículo teve um problema mecânico no caminho, obrigando o 
atleta a buscar outra carona e a chegar ao estádio olímpico em cima da hora. Com tem-
po apenas para colocar o uniforme e chegar à pista, Adalberto correu descalço, su-
portando até o final, enquanto outros atletas em melhores condições abandonaram a 
prova. Ele foi o último a cruzar a linha de chegada, mas sentiu-se vitorioso. O público 
não cansou de aplaudi-lo, reconhecendo no brasileiro o verdadeiro espírito olímpico.

Adalberto Cardoso 
foi o grande herói da 
delegação brasileira 
nos Jogos Olímpicos 
de Los Angeles.
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Nossas três participações olímpicas deixaram lições. Os problemas ocor-
ridos durante as viagens, a falta de apoio financeiro e a enorme diferença 
técnica em relação aos outros países marcaram negativamente o esporte 
brasileiro. Era preciso repensar radicalmente nossas entidades, ampliar as 
estruturas de base e criar um planejamento esportivo nacional. A despeito 
das dificuldades, não é possível negar que foram duas décadas de apren-
dizado. No mínimo, essas experiências serviram para construir a identi-
dade dos atletas brasileiros: o espírito vencedor de Guilherme Paraense, 

O técnico alemão 
Dietrich Gerner com 
o bicampeão olímpico 
Adhemar Ferreira 
da Silva.

soB o siGno   
da ORgANiZAçãO
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a disposição dos irmãos Castello Branco, o talento de Maria Lenk e a capacidade de 
superação de Adalberto Cardoso — características individuais que foram incorpora-
das pelas futuras gerações e que se fazem presentes até hoje.

Mas, para que tais atributos individuais encontrassem, uma duradoura tradução 
coletiva em um amplo processo de desenvolvimento do esporte brasileiro, eram ne-
cessárias também decisões administrativas. E como a cada ciclo olímpico a CBd pou-
co progredia — não aprimorava sua estrutura, tampouco diversificava suas ações —, 
em 1934 surgiu um movimento de oposição que pretendia oferecer maior autono-
mia aos clubes e às federações. O grupo dissidente era liderado por Arnaldo Guinle, 
membro do Brasil no COI.

Ele dava nome a torneios da época, auxiliava federações e patrocinava até mes-
mo campeonatos de pesca. Seu raio de atuação era imensurável. No fim da década de 
1910, destacou-se no comando da CBd e, entre 1916 e 1930, presidiu o Fluminense. 
Neste período, transformou a gestão do clube carioca em uma referência incontorná-
vel para o futebol nacional. A sede das Laranjeiras foi palco das principais competições 
realizadas no país, como o Sul-americano de futebol (1919) e os Jogos Olímpicos do 
Rio (1922). Atletas de relevância internacional, como Guilherme Paraense e Afrânio 
Costa, integravam os quadros de esportistas do tricolor. 

O que incomodava Guinle era a postura da CBd, alimentada por políticas de 
cunho populista: o Comitê apoiava somente as modalidades populares, deixando em 
segundo plano justamente aquelas de menor apelo e que necessitavam de maior aju-
da. Ao perceber que algumas delas vinham se estruturando graças ao trabalho sério 
de suas entidades — como era o caso do basquete no Rio de Janeiro e do atletismo em 
São Paulo —, Guinle tomou uma atitude radical: em conjunto com essas associações, 
propôs a criação de ligas e federações especializadas, todas com diretorias próprias 
e representantes estaduais. Desse modo, a administração dos esportes e a organiza-
ção dos campeonatos ficariam a cargo de clubes e federações. A CBd, por sua vez, de-
sempenharia um papel tutelar, fazendo a ponte com o governo. A proposta, inspirada 
no modelo adotado pela maioria dos países europeus, seguia os passos da Argentina, 
onde também já havia sido implantada.

Entretanto, no discurso do grupo opositor havia um componente paradoxal. 
Afirmavam que a mudança projetada visava à “pacificação geral dos esportes”, mas, 
para colocá-la em prática, precisavam romper provisoriamente com a CBd. Ainda as-
sim, o movimento de renovação foi ganhando adeptos de forma gradativa, enquanto, 
do outro lado, a CBd repudiava as ações afirmando que Guinle estimulava uma po-
lítica de ódio e perseguições. Estava desenhada uma disputa pelo poder, cujo obje-
tivo maior estaria por vir: a participação brasileira nos Jogos Olímpicos Berlim 1936.

Estádio do Fluminense 
no primeiro encontro 
do campeonato 
de futebol brasileiros 
× chilenos. O jogo 
acabou empatado 
em 1922.

—
Arnaldo Guinle foi 
presidente das duas 
principais entidades 
esportivas do país na 
época: o Cob e a Cbd.
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Restando um ano para os Jogos de Berlim, o cenário apontava para mais uma prepa-
ração conturbada. Como se já não bastasse a guerra interna, deflagrada entre os di-
rigentes nacionais, um componente externo poderia comprometer o planejamento: 
as novas exigências do COI.

O estatuto da entidade, atualizado em maio de 1933, passava a exigir dos paí-
ses que pretendiam participar dos Jogos a criação dos seus próprios COns, requeren-
do que eles tivessem total controle sobre suas delegações. Portanto, o procedimento 
adotado nas edições anteriores, com a CBd tomando para si a organização, não po-
deria se repetir.

Fundado em 1914, o COn precisava encontrar agora a melhor forma de atuação. 
Após batalhar por uma delegação nos Jogos Olímpicos Antuérpia 1920, o Comitê ab-
dicou de liderar o esporte no país e viu a CBd capitaneá-lo. Suas atividades se restrin-
giam a atuações pontuais dos delegados brasileiros no COI.

De fato, quando sugeriu reorganizar o esporte nacional, Guinle já projetava o pas-
so seguinte: levar uma delegação a Berlim. E sabia que para isso teria que reestruturar 

o COn. Imbuído desta missão, ao lado de José Ferreira Santos, convidou vários sport-
smen a integrar o Comitê. A adesão foi imediata, inclusive da imprensa, para quem 
o projeto foi detalhado, expondo os problemas de ordem estrutural. A um grupo de 
cronistas esportivos dos principais jornais do país, Guinle apresentou em linhas ge-
rais o plano de reorganização do COn, detalhando as estratégias que incluíam desde 
as relações com as diversas federações esportivas até a participação destas nas pro-
vas, além da atuação do Brasil nos Jogos Olímpicos. 

A reunião que marcaria o ressurgimento da entidade foi convocada para 20 de 
maio de 1935, no edifício Guinle, no centro do Rio de Janeiro. O local não foi esco-
lhido apenas por pertencer à família do dirigente, mas também porque algumas fe-
derações estavam ali instaladas. Embora convidada, a CBd preferiu não comparecer.

Deixando de lado as rivalidades existentes entre Rio e São Paulo, o grupo ele-
geu para presidente o paulista Antônio Prado Júnior, com o carioca Arnaldo Guinle 
ocupando o posto de vice. Uma cerimônia solene realizada no dia 22 de maio rati-
ficou então o retorno do COn, que passou a adotar oficialmente o nome de Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB).

a   c h a n c E l a   d o   c o i

Na mesma noite em que o COB celebrava a retomada do seu papel como protagonis-
ta do Movimento Olímpico no Brasil, a CBd organizava outra reunião em sua sede e 
encerrava de vez qualquer possibilidade de acordo. A resposta viria dias depois, com 
a criação de um COB paralelo.

Na tentativa de corroborar sua influência em território nacional, a CBd encami-
nhou um telegrama ao COI assegurando que representava cerca de 80% dos clubes e 
federações do país e solicitou um encontro com Wilhelm Koenig, membro do Comitê 
Olímpico Alemão, para avalizar a presença dos atletas em Berlim. A CBd só não conta-
va que, neste intervalo, Guinle iria à Europa requerer a filiação do COB junto a federa-
ções internacionais e apresentar ao COI a sua nova estrutura. Sucessor do barão Pierre 
de Coubertin na presidência da entidade internacional, Henri de Baillet-Latour elo-
giou o trabalho executado pelo dirigente brasileiro em conjunto com Ferreira Santos 
e assegurou que os dois eram os únicos com autoridade suficiente para tratar de as-
suntos relativos aos Jogos Olímpicos.

A posição da CBd se enfraquece com a dura resposta de Baillet-Latour. Baseando-se 
na Carta Olímpica, o belga contestou a autenticidade de um novo Comitê sem a par-
ticipação da dupla brasileira ou de qualquer outro delegado do COI. Wilhelm Koenig, 
cuja função era ajudar na divulgação dos Jogos Berlim 1936, também se manifestou 
contra a Confederação e lamentou que o seu nome tivesse sido usado com tal finali-
dade, sem qualquer permissão.

Contando, então, com a chancela indispensável do COI, o COB poderia começar 
a pensar na quarta participação olímpica do Brasil.

A proposta de 
reorganização 
do esporte brasileiro 
foi destaque na 
imprensa nacional.
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Mas, infelizmente, as tensões persistiam. O aval do COI legitimou a posi-
ção do COB como órgão responsável pela delegação brasileira nos Jogos 
Olímpicos, provocando uma mudança nos planos da CBd. Se a Confederação 
não tinha como impedir o desenvolvimento do Comitê nacional, continua-
va com o objetivo de ir a Berlim e, principalmente, de dificultar o crono-
grama da sua opositora.

Enquanto o COB captava recursos para a viagem, a CBd anunciava a 
realização de seletivas olímpicas. Não satisfeita, ameaçava algumas asso-
ciações, como a Federação Paulista de Natação, de não levar seus atletas 
aos Jogos, sob o argumento de que o vínculo com as federações interna-
cionais de cada esporte pertencia exclusivamente a ela. Guinle não dava 
muita importância a tal justificativa, pois, segundo ele, a função dessas 
instituições se restringia a questões técnicas, e não à determinação dos 
representantes de cada país em Berlim.

O COB montou um cronograma das provas classificatórias para os 
Jogos, o que atestava uma evolução no planejamento. A partir desta eta-
pa, a escolha dos atletas seria definida por critérios técnicos. A monta-
gem da equipe sairia da combinação entre os resultados nas seletivas e 
de uma reunião na qual os membros do Comitê analisariam o desempe-
nho dos participantes.

Outra novidade foi a atenção destinada à cobertura jornalística. Os pro-
fissionais da imprensa pré-selecionados para viajar a Berlim obtiveram 
descontos nas passagens e facilidades no envio de fotografias e reporta-
gens. Para o COB, era fundamental que os brasileiros pudessem acompa-
nhar passo a passo nossos atletas.

A logística de viagem, problema recorrente em todas as edições an-
teriores, também recebeu atenção especial. Pela primeira vez, dividiu-se 
a delegação e o embarque ocorreu em datas diferentes, conforme as ne-
cessidades e demandas de cada um. Além disso, os navios dispunham de 
boa estrutura, com até seis refeições diárias, o que em nada fazia lembrar 
as jornadas nos primeiros anos do século XX.

Mas se passos eram dados e melhorias efetuadas, o que parecia não 
se resolver era o impasse entre o COB e a CBd. Os atletas já estavam em-
barcando quando a Confederação recusou o pedido de trégua apresenta-
do pelo Comitê. Ela insistia em enviar uma delegação com esportistas de 
três modalidades — atletismo, natação e remo — e um Chefe de Missão 
próprio, o que o COB julgava inaceitável. Por isso, o Comitê decidiu não 
assinar os formulários de inscrição dos atletas da Confederação. 

Ignorando se os seus integrantes estariam regularizados para competir em Berlim, 
a CBd optou por levá-los à Alemanha. Ao desembarcarem na cidade-sede, não havia 
ninguém para rece bê-los, o que os levou a permanecer na estação de trem sem saber 
qual destino tomar, já que não possuíam autorização para entrar na Vila Olímpica. 
Mesmo contrariado, o COI decidiu não tomar partido, solicitando que as duas entida-
des assinassem os papéis relativos à inscrição. Caso contrário, ninguém competiria.

A situação só foi contornada às vésperas da competição, graças a um telefone-
ma do presidente Getúlio Vargas. Durante a madrugada, ele conversou com o em-
baixador do Brasil em Berlim, Muniz Aragão, que já estava em contato com Guinle 
exigindo um acordo imediato entre as partes. A iniciativa deu certo. Às sete da ma-
nhã, os atletas da CBd foram levados à Vila Olímpica. Na sequência, vestiram o uni-
forme do COB e disputaram as eliminatórias.

Os melhores resultados do Brasil foram dois quintos lugares, com Piedade 
Coutinho na natação (400m livre) e Sylvio de Magalhães Padilha, que se tornaria 
presidente do COB em 1963, no atletismo (400m com barreiras).

A HorA olímpicA
Uma das novidades para Berlim 1936 
foi a criação de um programa de rádio 
sobre os Jogos. A Hora Olímpica 
trazia diariamente, das 19h30 às 
20h, todas as notícias da preparação 
brasileira e da organização alemã. 
A primeira transmissão se deu em 
10 de março de 1936, com a execução 
dos hinos nacionais dos dois países 
e a participação de Herbert Moses, 
presidente da Associação Brasileira 
de Imprensa e membro do Cob.

As modalidades olímpicas 
foram representadas em 
selos comemorativos dos 
Jogos Olímpicos Berlim 1936.
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Normalmente, o ano seguinte à realização dos Jogos Olímpicos costuma ser tran-
quilo, com raríssimas competições internacionais e quase nenhuma responsabilida-
de para os dirigentes. Porém, após Berlim 1936, esta tranquilidade converteu-se em 
uma inquietante paralisia. Em virtude da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o 
Movimento Olímpico ficou sem grandes acontecimentos por mais de uma década.

Os Jogos Olímpicos de 1940 ocorreriam em Tóquio, mas os japoneses desisti-
ram de sediar o evento por conta da guerra. Helsinque se colocou à disposição para 
substituí-los, porém seguiu o mesmo destino ao perceber que a conjuntura política 
mundial era delicadíssima. Diante da gravidade dos acontecimentos, restou ao COI 
suspender os Jogos Olímpicos por tempo indeterminado. Com isso, Londres 1944 
também acabaram sacrificados.

Os prejuízos do conflito mundial foram imensos sob todos os pontos de vista. Em 
relação ao universo esportivo, os danos não foram menores. A guerra provocou uma 
retração dos comércios político, econômico e cultural entre os povos, dificultando o 
intercâmbio esportivo. O problema afetou os países de modo geral, exceto os Estados 
Unidos e o Japão, onde já existia uma estrutura que permitia a realização de torneios 
internos de altíssimo nível técnico.

Para os atletas brasileiros, as consequências foram dramáticas. Uma das mais 
decepcionadas com os sucessivos cancelamentos foi Maria Lenk: “É a maior frustra-
ção de toda a minha vida”, declarou na época. Afinal, após duas experiências olímpi-
cas, a nadadora chegara ao auge de sua carreira justamente neste período. Em 1939, 
por exemplo, quebrou os recordes mundiais dos 200 e 400m peito.

Em meio a decepções de toda ordem, coube ao esporte brasileiro e aos seus diri-
gentes buscarem contornar os problemas internacionais e as divergências internas e 
darem prosseguimento à sua evolução. No final da década de 1930, várias modalida-
des organizaram as “competições da paz”, assim chamadas por colocarem um pon-
to final às disputas entre a CBd e as federações especializadas.

Vale lembrar que o período conheceu também a ingerência dos governos no es-
porte. Os estados começaram a investir de modo mais efetivo em infraestrutura, e 
várias instalações foram erguidas. A principal delas foi o estádio do Pacaembu, em 
São Paulo, inaugurado em 1940.

Dentro do ciclo de melhorias, em 1939, a Escola de Educação Física do Exército 
(Esefex) aprovou a criação da Escola Nacional de Educação Física e Desportos (EnEFd), 
ligada à Universidade do Brasil.1 O curso ajudou principalmente os técnicos, que, no 
geral, eram ex-atletas e não tinham formação científica nem pedagógica necessária.

Em 1940, também foi fundado o Conselho Nacional de Desportos (Cnd), órgão 
público que regulamentou o esporte. Neste processo, ficou definido que o COB segui-
ria encarregado de atuar na área de relações internacionais.

Estádio do Pacaembu 
em construção no final 
dos anos 1930.

—
A Esefex ajudou na 
formação científica dos 
técnicos brasileiros.

1 Criada em 5 de julho de 1937, antes do Estado 
Novo, dando continuidade à antiga Universidade 
do Rio de Janeiro, que reuniu, na década de 
1920, as escolas de ensino superior existentes 
na cidade. Com a reforma universitária de 
1965, transformou-se em Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (uFrJ).
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umA dAS primeirAS deciSõeS AcOrdAdAS 

FOi que A viAgem à eurOpA SeriA FeitA 

de AviãO, e NãO mAiS de NAviO. AS 

diFiculdAdeS impOStAS pelAS AutOridAdeS 

britâNicAS pArA A permANêNciA de um NAviO 

eStrANgeirO NA cApitAl dA iNglAterrA pOr 

váriOS diAS iNviAbilizArAm A OpçãO.

Após doze anos de espera, os Jogos Olímpicos voltaram a ser realizados. O mundo 
ainda estava em reconstrução após os abalos provocados pela guerra, e havia ansie-
dade nos meios esportivos brasileiros em relação aos frutos que o trabalho desenvol-
vido nesse intervalo poderia render em Londres.

Foram introduzidas várias mudanças no planejamento em relação a Berlim 
1936. COB e CBd, agora em sintonia perfeita, se reuniram para montar a programa-
ção. Os encontros aconteciam no escritório de Arnaldo Guinle, eleito presidente do 
Comitê em 1947.

Uma das primeiras decisões acordadas foi que a viagem à Europa seria feita de 
avião, e não mais de navio. As dificuldades impostas pelas autoridades britânicas 
para a permanência de um navio estrangeiro na capital da Inglaterra por vários dias 
inviabilizaram a opção. O transporte marítimo serviria apenas para levar alimentos 
e materiais esportivos.

Mais uma vez, as despesas seriam arcadas pelo governo, e o restante obtido com 
a venda de selos comemorativos pelos Correios. Havia quatro opções para as imagens 
estampadas nos timbres: um atirador (uma referência às três medalhas olímpicas 
conseguidas em Antuérpia 1920); um atleta superando um obstáculo (em homena-
gem a Mário Márcio Cunha, campeão dos 400m com barreiras no Campeonato Sul- 

-americano de Atletismo de 1941); uma nadadora (que remete ao quinto lugar de 
Piedade Coutinho nos 400m livre em Berlim 1936); e um jogador de basquete (que 
representava a seleção brasileira campeã no Sul-americano de 1945).

Quatro também foi o número de uniformes confeccionados: havia até traje ex-
clusivo para a cerimônia de abertura dos Jogos. Outro fato inédito foi a designação 
de um staff especializado, composto não apenas por médicos. Além dos profissionais 
habituais, estiveram em Londres um cozinheiro e um nutricionista. Nova demons-
tração de aprimoramento da infraestrutura de apoio aos atletas foi a montagem de 
um centro médico para atender a equipe brasileira. Se houvesse emergências, os pró-
prios médicos da delegação poderiam prestar socorros.

As seletivas olímpicas aconteceram sob a supervisão da CBd, que encaminhou 
ao COB uma lista dos melhores atletas. Como o dinheiro não era suficiente para fi-
nanciar a viagem de todos os esportistas, as entidades realizavam um crivo adicional 
antes de fecharem a delegação. Mas, pela primeira vez, os critérios adotados gera-
ram reclamações. A Federação Mineira de Basquete protestou contra a convocação 
da seleção da modalidade. Os gaúchos, por sua vez, registraram queixa em razão das 
escolhas no remo.

J o G o s   O L í M p i C O S 
 L O N d R e S  1 9 4 8

Cerimônia de abertura 
dos Jogos Olímpicos 
Londres 1948.
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A logística em Londres trouxe outros inconvenientes. Os atletas foram divididos 
de acordo com suas modalidades. As equipes de remo e vela ficaram hospedadas em 
cidades vizinhas, assim como os atletas do hipismo. Por mais que houvesse a vanta-
gem de estarem próximos dos locais de treinos e competições, os dirigentes e a co-
missão técnica não conseguiam monitorar e auxiliar todo o grupo.

Em termos de resultado, o Brasil não conseguiu as vitórias esperadas e anuncia-
das por Edgard do Amaral, mas voltou a conquistar medalhas após 28 anos. A seleção 
masculina de basquete superou o cansaço e as lesões, conquistando o bronze. Na se-
mifinal contra a França, única derrota da equipe em oito partidas, cinco atletas não 
tinham condições de jogo. Já na disputa de terceiro lugar, o técnico Moacyr Daiuto 
adotou uma tática que surpreendeu o México: deixou os melhores jogadores no ban-
co de reservas durante os dez minutos iniciais. Os adversários abriram uma vantagem 
de 16 × 6 no período, mas viram seus principais atletas se desgastarem fisicamente. 
Foi quando as estrelas brasileiras entraram em quadra, virando o placar para 52 × 47.

No salto triplo, três brasileiros disputaram a prova. Geraldo de Oliveira era a 
principal esperança de medalha e recebeu destaque da imprensa britânica ao che-
gar a Londres. Porém, os 15,41m obtidos na seletiva pré-olímpica não se repetiram, 
e ele terminou na quinta colocação, com 14,82m. Quem surpreendeu foi o jovem 
Adhemar Ferreira da Silva que, aos 20 anos, fazia sua estreia nos Jogos, terminando 
em oitavo lugar.

As críticas pareciam não abalar o otimismo que tomava conta dos dirigentes. Em 
entrevista à Folha de S.Paulo, o chefe da delegação brasileira, Edgard do Amaral, re-
velou que a expectativa era a conquista de duas medalhas de ouro, uma no salto tri-
plo e outra na natação.

No entanto, um dos ensinamentos que as primeiras edições dos Jogos Olímpicos 
deixaram para os brasileiros foi que a falta de troca de experiências com outros países 
não permitia elaborar prognósticos confiáveis. Os imprevistos eram frequentes, e um 
deles afetou o trabalho do cozinheiro e do nutricionista. Para azar da delegação, boa par-
te da comida transportada de navio não chegou à cidade-sede dos Jogos. Uns disseram 
que as frutas estragaram no percurso, outros acusaram a tripulação de ter consumido 
os produtos. A carne ficou retida nas docas, e as bebidas simplesmente desapareceram.

em família
Por muito pouco o Brasil não contou com uma de suas 
melhores atletas em Londres 1948. Piedade Coutinho 
desejava levar o filho e o marido aos Jogos, mas não 
teve seu pedido atendido pelo Cob por questões 
financeiras. A nadadora dizia que, sem eles, não estaria 
estimulada a competir e não produziria nem 30% do que 
se esperava dela. A solução veio graças à repercussão 
nacional do caso. Uma loja de departamentos procurou 
o Fluminense, clube da atleta, e se ofereceu para pagar 
as despesas. Com a família ao lado, Piedade chegou a 
duas finais, nos 400m livre e no revezamento 4 × 100m livre, 
terminando na sexta colocação em ambas. 

Pôster dos Jogos 
Olímpicos Londres 1948.

Piedade Coutinho 
acompanhada do 
filho, Frederico.
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A década de 1950 foi marcante para o esporte nacional. De saída, as melhores sele-
ções do mundo vieram ao país para disputar a Copa do Mundo de futebol. O torneio 
marcou a inauguração de um dos principais cartões-postais do Brasil, o estádio do 
Maracanã. Localizado na zona norte do Rio de Janeiro, o complexo esportivo cresce-
ria mais tarde, com as construções do Ginásio do Maracanãzinho (1954), do Estádio 
de Atletismo Célio de Barros (1954) e do Parque Aquático Júlio Delamare (1973). No 
Movimento Olímpico, mais uma notícia: o surgimento dos Jogos Pan-americanos, 
cuja edição inaugural aconteceria em Buenos Aires em 1951. De forma inédita, um 
ciclo olímpico dividiria a atenção com esses dois grandes eventos esportivos, resul-
tando em uma transformação do planejamento para Helsinque 1952.

Na política, os ideais do pan-americanismo conjecturavam uma cooperação con-
tinental, visando à associação entre os vários países das Américas, sob hegemonia 
dos Estados Unidos. O movimento, ancorado em uma ideologia integradora, se es-
tendeu a diversos domínios (saúde, política e economia, entre outros), chegando ao 
esporte, campo que se mostrava profícuo para a apresentação de novos preceitos de 
colaboração. No interior desse espírito de fortalecimento de vínculos entre os países 
americanos, essas primeiras demonstrações esportivas foram inspiradas nos Jogos 
Olímpicos, realizados desde 1896. Tanto é que, trinta anos depois, representantes de 
Cuba, Guatemala e México davam o passo inicial para a formação de uma aliança re-
gional e criavam os Jogos Abertos da América Central.

O êxito da iniciativa motivou uma reunião em Los Angeles, em 1932, onde foi 
manifestado o interesse de organizar os Jogos Pan-americanos. O projeto ganhou 
corpo e só não saiu do papel em 1942 devido à Segunda Guerra Mundial. Durante 
Londres 1948, um novo congresso foi realizado, e definiu-se que a capital argentina 
sediaria o evento em 1951.

O surgimento de uma competição multiesportiva era visto com bons olhos pelo 
COB, que deixaria de ser atuante apenas em Jogos Olímpicos. Em contrapartida, as 
novas competências exigiram que, outra vez mais, a entidade procurasse o gover-
no federal para custear as despesas. A negociação foi difícil, pois o investimento na 
Copa de 1950 havia sido alto e a perspectiva era de novo aporte em 1952, em virtu-
de dos Jogos Olímpicos.

A inscrição do Brasil nos Jogos Pan-ameri canos acabou sendo feita com antece-
dência, mas a presença foi confirmada somente a alguns dias da cerimônia de abertu-
ra. O Comitê Olímpico Argentino (COa) ofereceu os alojamentos e se dispôs a cobrir 
os gastos da delegação do país vizinho. Com isso, o governo precisou custear apenas 
a viagem da equipe. Um número reduzido de esportes, como o beisebol, não preci-
sou da ajuda e arcou com suas próprias despesas.

O SurgimeNtO de umA cOmpetiçãO 

multieSpOrtivA erA viStO cOm bONS OlhOS 

pelO cOb, que deixAriA de Ser AtuANte 

ApeNAS em JOgOS OlímpicOS.Convite para participar 
dos Jogos  
Pan-americanos 
Buenos Aires 1951.
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Entre atletas, treinadores e dirigentes, 211 pessoas compuseram a delegação. José 
Ferreira Santos, presidente do COB desde maio de 1950, acreditava que o desempe-
nho nos Jogos Buenos Aires 1951 serviria como base para os de Helsinque em 1952. 
Os esportistas sabiam disso e, apesar do impasse em relação à participação brasilei-
ra, não alteraram em nenhum momento a sua preparação.

Os melhores resultados vieram justamente nas provas em que o Brasil tinha 
maiores expectativas desde Londres 1948. Se naqueles Jogos Olímpicos a previsão 
de duas medalhas de ouro, uma no salto triplo e outra na natação, não se confirmou, 
em Buenos Aires 1951 as vitórias finalmente se concretizaram. Piedade Coutinho e 
Geraldo de Oliveira deram lugar a uma nova geração de atletas, como Tetsuo Okamoto 
e Adhemar Ferreira da Silva. Este último garantiu a primeira conquista e, de quebra, 
viu o compatriota Hélio Coutinho terminar na segunda colocação.

Horas depois da dobradinha brasileira no salto triplo, Okamoto, nadador de ape-
nas 18 anos, quebrou o recorde sul-americano dos 1.500m de nado livre e venceu a 
prova. A segunda medalha dourada viria no mesmo estilo, mas nos 400m. E ele ain-
da teve tempo de conquistar a prata no revezamento 4 × 200m livre. 

No retorno ao país, o nadador teve uma recepção calorosa, que adicionou um 
novo componente à cultura esportiva brasileira: a figura do ídolo. Em outras oca-
siões, as modalidades ainda eram pouco difundidas. Na década de 1950, por sua vez, 
Okamoto se beneficiou da disseminação do esporte, fruto de um trabalho desenvol-
vido desde o início do século XX, e impressionou os torcedores ao subir ao pódio três 
vezes na mesma competição.

Por onde passava, era homenageado. Recebeu placas e troféus no Rio de Janeiro. 
Em sua cidade natal, Marília, no interior de São Paulo, a colônia japonesa presen-
teou-lhe com um automóvel e uma casa.

Apesar de jovem, Okamoto tinha consciência de que havia mudado de patamar. 
O status adquirido o animava, mas também trazia inquietação.

Estou enormemente preocupado com o meu futuro. Percebo, neste instante, que 
não posso decepcionar a mim somente. Nem a meu pai. Tampouco a minha mãe. 
Ou as minhas três irmãs. De hoje em diante, devo perceber que há muito mais 
pessoas interessadas em mim do que eu mesmo supunha.

tEtsuO OkamOtO ao jornal O Globo,  
22 de março de 1951

Esse interesse a que Tetsuo Okamoto se referia eram os Jogos Olímpicos, que seriam 
realizados no ano seguinte. Buenos Aires 1951 havia sido apenas uma prévia do que 
estava por vir. Okamoto entraria no rol dos medalhistas olímpicos com o bronze nos 
1.500m livre, mas aquela edição seria marcada pela coroação de outro atleta brasi-
leiro: Adhemar Ferreira da Silva.Tetsuo Okamoto foi 

o grande destaque 
brasileiro nos Jogos 
Pan-americanos 
Buenos Aires 1951.
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Helsinque 1952 marcou época na história olímpica. Na esfera da geopolítica, além 
do retorno da Alemanha e do Japão, banidos dos Jogos Olímpicos de 1948 por con-
ta dos desastres provocados pela Segunda Guerra Mundial, a União Soviética fazia 
a sua estreia na competição. No plano esportivo, a capital da Finlândia havia reali-
zado inúmeras obras para abrigar a competição. A transformação urbana começou 
no final da década de 1930, quando a cidade esperava sediar os Jogos de 1940, pos-
teriormente cancelados. Mais de uma década de preparação permitiu um planeja-
mento inédito. Na época com 400 mil habitantes, Helsinque vivia a expectativa de 
receber até 600 mil turistas.

O evento também adquiriu caráter universal. A consolidação do Movimento 
Olímpico nos diversos continentes trouxe um efeito imediato: cidades do mundo in-
teiro manifestaram interesse em sediar os Jogos. Durante Helsinque 1952 surgiram 
diversas candidaturas para abrigar a edição de 1960: Atenas, Buenos Aires, Cidade do 
México, Lisboa, Tóquio. Até o Rio de Janeiro se manifestou favoravelmente. Getúlio 
Vargas chegou a assinar um documento redigido pelo COB para inscrever o país no 
pleito. Mas, de imediato, os dirigentes brasileiros perceberam que a missão seria di-
ficílima. Embora Roma tenha sido a escolhida, a disputa pela cidade-sede referen-
dava que o Movimento Olímpico havia alcançado um novo patamar.

O Brasil também rompeu uma marca histórica. Com participação em três espor-
tes coletivos — o futebol, que debutava em Jogos Olímpicos, e as equipes de basquete 
e polo aquático, ambas masculinas —, pela primeira vez o país enviou uma delega-
ção superior a 100 atletas.

O crescimento do número de esportistas veio acompanhado do avanço na orga-
nização. A cada edição, o COB adquiria maior experiência e corrigia falhas de Jogos 
anteriores. No basquete, em vez de mandar 10 atletas, como em Londres 1948, a se-
leção foi composta por 14 integrantes. A logística seguiu recebendo atenção, sinal 
do trabalho continuado do COB em termos de garantia de infraestrutura adequada. 
Dessa vez, os alimentos enviados por navio chegaram em perfeito estado a Helsinque, 
assim como as montarias da equipe de hipismo.

J o G o s   O L í M p i C O S 
 H e L S i N q U e  1 9 5 2

Adhemar Ferreira da 
Silva foi porta-bandeira 
do Brasil nos Jogos 
Olímpicos Roma 1960.
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Graças à seleção de futebol, o número de jornalistas brasileiros credenciados tam-
bém aumentou consideravelmente. Uma consequência, talvez inesperada, desse fato 
foi que a maioria deles não esteve presente à conquista de José Telles da Conceição 
no salto em altura, a primeira da história do atletismo brasileiro. Quando ele obte-
ve a marca de 1,98m, quebrando o recorde sul-americano e ficando com o bronze, os 
profissionais da imprensa estavam na cidade de Kotka, cobrindo a vitória do Brasil 
sobre Luxemburgo por 2 a 1.

José Telles era a antítese do ídolo. Em uma época em que o esporte começava a 
projetar mundialmente os atletas, o saltador carregava consigo a marca da discrição: 
não distribuía autógrafos por ser pouco conhecido pelo público e treinava sozinho. 
No estádio olímpico de Helsinque, ficou impressionado com a postura respeitosa dos 
finlandeses, que reconheciam o esforço de cada esportista.

Situação inversa à vivida por Adhemar Ferreira da Silva. Neste caso, o encanta-
mento por sua figura partiu dos próprios torcedores, positivamente impactados com 

Pôster dos 
Jogos Olímpicos 
Helsinque 1952.

—
José Telles da 
Conceição sobe ao 
pódio após a conquista 
da medalha de bronze 
no salto em altura.
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as atitudes do brasileiro desde seu desembarque em Helsinque. Na verdade, a liga-
ção do saltador com a Finlândia começou em 31 de dezembro de 1951, em São Paulo, 
durante a Corrida de São Silvestre. Um dos favoritos à vitória na prova era o finlan-
dês Viljo Heino, ex-recordista mundial dos 10.000m, que tinha dois intérpretes ao 
seu lado durante a estadia no Brasil. Adhemar, que já se imaginava disputando os 
Jogos Olímpicos de 1952, pediu à dupla que lhe ensinasse algumas frases do idioma 
falado no país escandinavo. Aprendeu o que pôde e, ao surgir no saguão do aeropor-
to da cidade-sede dos Jogos, não hesitou em saudar o povo local: “Terve! Terve!” [em 
português, “Salve! Salve!”]. Diante da perplexidade geral, o atleta arriscou mais uma, 
perguntando aos presentes: “Honko tela kiulman?” [em tradução literal, “como está 
a temperatura?”]. Em meio a risadas, alguém chegou a responder que “sim, estava 
boa”. Adhemar não se deu por satisfeito. Como gostava de dizer, ele não desistia antes 
da terceira tentativa: puxou o seu violão e começou a cantar uma música finlandesa. 

durANte helSiNque 1952 

SurgirAm diverSAS cANdidAturAS 

pArA AbrigAr A ediçãO de 

1960. Até O riO de JANeirO 

Se mANiFeStOu FAvOrAvelmeNte.

Consagração geral. Antes mesmo de competir, o recordista mundial já havia con-
quistado a todos. Foi capa de jornais e revistas, passando a ser reconhecido nas ruas.

Mostrando-se completamente à vontade, Adhemar se transformou em uma 
das principais figuras dos Jogos ao bater quatro vezes o recorde mundial da prova 
e conquistar o ouro olímpico no salto triplo, com a marca de 16,22m. Aos gritos de 

“Da Silva”, a torcida o ovacionou de tal modo que um dos árbitros da prova pediu ao 
brasileiro que desse uma volta em torno do estádio para retribuir o carinho do públi-
co. Mais uma vez, Adhemar era o primeiro. O primeiro a dar uma volta olímpica na 
história dos Jogos.

A vitória de Adhemar foi um divisor de águas para o esporte brasileiro. Após 32 
anos, o país conquistava uma nova medalha de ouro olímpica. E, dessa vez, no atle-
tismo, a modalidade mais tradicional dos Jogos. O saltador tinha características opos-
tas às dos atletas do início do século XX. Era negro e não desfrutava de uma condição 

Plateia assistindo à 
partida entre Brasil 
e Luxemburgo pelo 
torneio de futebol.

—
Adhemar Ferreira 
da Silva distribui 
autógrafos na Vila 
Olímpica.
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“uma Casa Para adhemar”
Esse era o nome da campanha lançada pelo jornal 
A Gazeta Esportiva após a conquista de Adhemar Ferreira 
da Silva em Helsinque 1952. Como as prestações da 
residência da família, no bairro do Peruche, zona norte de 
São Paulo, ainda não haviam sido quitadas, assistiu-se a 
uma imensa mobilização das pessoas, que logo aderiram 
à iniciativa do jornal e desejavam retribuir a alegria 
proporcionada pelo saltador nos Jogos. Infelizmente, a 
regra do amadorismo implantada pelo Coi inviabilizava 
a recompensa. Caso aceitasse ganhar a casa, Adhemar 
se tornaria um atleta profissional, ficaria impedido de 
competir novamente e teria que devolver a medalha de 
ouro. Por isso, ele agradeceu o carinho dos brasileiros, 
mas teve de recusar o presente.

econômica privilegiada. Além disso, Adhemar não dividia seu tempo com outras ati-
vidades: seu único foco era o esporte.

Sensível às mudanças, José Ferreira Santos acompanhava de perto uma trans-
formação progressiva no perfil dos nossos atletas. A formação das equipes era cada 
vez menos homogênea. No retorno de Helsinque, o dirigente falou sobre a possibi-
lidade da construção de novas piscinas e pistas de atletismo por todo o país. Na sua 
visão, se o Brasil quisesse obter mais resultados positivos como o de Adhemar, pre-
cisaria disseminar o esporte, levando-o aos subúrbios e a todas as regiões.

Os Jogos Olímpicos de 1952 marcaram, desse modo, também a história olímpi-
ca nacional, inaugurando um novo ciclo, do ponto de vista do desempenho esporti-
vo e dos rearranjos institucionais.

T E M P o s   d E   M u d a n ç a s

As sugestões do presidente do COB de expandir a prática esportiva no país logo se fi-
zeram sentir. Em 1953, o Rio de Janeiro ganhou a sua segunda piscina com medidas 
olímpicas, em São Januário. No ano seguinte, foi a vez do Estádio de Atletismo Célio 
de Barros, que integraria o Complexo Esportivo do Maracanã.

Além das medidas diretamente voltadas ao incentivo e à popularização dos es-
portes, no campo político o COB procurou fortalecer sua estrutura ao retomar o de-
bate sobre a destinação de uma parte da verba arrecadada com a loteria esportiva 
aos esportes amadores. A entidade ampliou o número de conselheiros — o ex-atleta 
João Havelange e o jornalista Mário Filho passaram a integrar o Conselho Executivo 

— e reformou seu estatuto. Foram criadas três comissões permanentes: a técnica, a de 
auxílio governamental e a de auxílio de entidades privadas e particulares. A primei-
ra se reunia normalmente às vésperas das competições, pois sua função era estabe-
lecer os critérios de classificação e definir as delegações para os Jogos. Já as demais 
visavam exclusivamente à obtenção de recursos.

Outra novidade foi a implantação de um calendário esportivo, em parceria com 
as confederações, com o objetivo de estabelecer datas para competições nacionais 
e internacionais, o que, entre outras vantagens, permitia que a preparação dos atle-
tas fosse programada.

Encontro de ídolos 
do esporte brasileiro: 
(da esq. para a dir.) 
Algodão (basquete), 
Bellini (futebol), 
Maria Esther Bueno 
(basquete), Guilherme 
Paraense (tiro), Maria 
Lenk (natação) e 
Adhemar Ferreira da 
Silva (atletismo).
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A 16ª edição dos Jogos Olímpicos rompe com a longa hegemonia de europeus e nor-
te-americanos, com a Oceania tornando-se o terceiro continente a receber o even-
to. Todas as competições foram realizadas em Melbourne, com exceção do hipismo. 
Em função de uma febre equina, o governo australiano impediu a entrada de cava-
los no país, obrigando o COI a levar a modalidade para uma segunda cidade-sede: 
Estocolmo, na Suécia.

As grandes distâncias que separavam a Oceania da América do Sul trouxeram 
problemas práticos para o Brasil. Em termos de organização, tanto os custos finan-
ceiros para transportar a delegação como as dificuldades de logística aumentaram. 
Diante disso, a comissão técnica do COB elaborou uma escala preferencial de atle-
tas. Ou seja, se não houvesse condições de levar todos os atletas com índice olímpi-
co aos Jogos, seriam priorizados aqueles que integrassem modalidades com maiores 
chances de medalhas: atletismo, basquete, pentatlo e natação, seguindo o critério das 
conquistas recentes em Jogos Pan-americanos e Olímpicos.

Pôster dos 
Jogos Olímpicos 
Melbourne 1956.

—
Cerimônia de abertura 
dos Jogos Olímpicos 
Melbourne 1956.

J o G o s   O L í M p i C O S 
 M e L B O U R N e  1 9 5 6
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Se por um lado tal decisão prejudicava claramente os esportes coletivos que, 
por suas próprias características, exigiam um número maior de integrantes — a ex-
ceção foi o basquete masculino que, devido à sua trajetória de sucesso, foi convoca-
do para representar o país em Melbourne —, por outro, indiretamente abriu algum 
espaço para a renovação.

Integravam nossa delegação atletas que se consagrariam mais adiante: Amaury 
Pasos e Wlamir Marques, bicampeões mundiais de basquete e bronze nos Jogos 
Olímpicos de Roma 1960 e Tóquio 1964; Eder Jofre, campeão mundial de boxe nos 
pesos galo (1960 e 1962) e pena (1973); e o cavaleiro Nelson Pessoa Filho, que se tor-
naria técnico do filho, o três vezes medalhista olímpico Rodrigo Pessoa (bronze em 
1996 e 2000 e ouro em 2004). 

Adhemar Ferreira da Silva continuava sendo o protagonista da equipe. Mesmo 
não exibindo a forma física de Helsinque, ambicionava o bicampeonato olímpico. 
Tudo conspirava contra o saltador. Além de treinar menos, foi obrigado a alcançar 
o auge físico pouco antes da competição. Tudo por conta do forte índice estipulado 
para garantir a vaga nos Jogos (16m). A longa viagem tampouco contribuiu, atrapa-
lhando sua aclimatação em Melbourne. E, a três dias da prova, precisou contornar 
uma inflamação dentária. Mesmo assim, Adhemar superou todas as dificuldades e, 
com direito a recorde olímpico (16,35m), o saltador teve o Brasil e o mundo aos seus 
pés novamente.

AdhemAr SuperOu tOdAS AS 

diFiculdAdeS e, cOm direitO 

A recOrde OlímpicO (16,35m), 

O SAltAdOr teve O brASil e O 

muNdO AOS SeuS péS NOvAmeNte.

Wilson Bombarda 
(basquete) foi o 
porta-bandeira da 
delegação brasileira 
em Melbourne 1956.
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O final da década de 1950 reservou alguns dos momentos mais especiais da história 
do esporte brasileiro. É bem verdade que nenhum deles esteve ligado diretamente 
aos Jogos Olímpicos. As modalidades se desenvolveram à parte do evento, compro-
vando que outros torneios relevantes surgiam no mundo e exigiam mudanças no 
planejamento do COB. A mobilização dos dirigentes não poderia acontecer mais so-
mente a cada quatro anos. Era preciso montar um calendário anual para o esporte.

Em 1958, a seleção brasileira de futebol conquistou a Copa do Mundo, na Suécia, 
e a tenista Maria Esther Bueno sagrou-se campeã de duplas no torneio de Wimbledon, 
em Londres, conquistando o seu primeiro título de Grand Slam. No ano seguinte, re-
petiria a façanha em torneio simples, vencendo na Inglaterra e no aberto dos Estados 

J o G o s   O L í M p i C O S 
 R O M A  1 9 6 0

Unidos. No Chile, a seleção masculina de basquete se consagrava com o inédito títu-
lo mundial — 73 × 49 sobre os anfitriões na decisão. 

E, às vésperas do início dos Jogos Pan-ameri canos Chicago 1959, a Organização 
Desportiva Pan-americana (OdEPa), após uma reunião que durou mais de sete ho-
ras, confirmou a cidade de São Paulo como sede da quarta edição do Pan, em 1963. 
Por sinal, nossa campanha em Chicago 1959 foi a melhor da década: 22 medalhas, 
sendo oito de ouro.

Curiosamente, apesar de tantas conquistas, a campanha em Roma 1960 não 
foi das melhores. Antes mesmo de embarcar para a Itália, a delegação era vista com 
desconfiança. A imprensa, que fazia uma ampla cobertura e tinha conhecimento do 
nível técnico dos adversários, contribuiu para isso, discutindo as possibilidades e as 
dificuldades de obtenção de medalhas nos Jogos.

Adhemar Ferreira da Silva programou sua despedida do esporte para Roma e foi 
homenageado ao ser escolhido como porta-ban deira da delegação na cerimônia de 
abertura. Além disso, o atleta finalmente teve a companhia do técnico Dietrich Gerner 
nos Jogos — em outras ocasiões, o treinador permaneceu no Brasil. Se o atleta não era 
mais o principal favorito ao ouro nesse momento, a falta de um bom resultado pôde 

Bandeiras olímpicas 
hasteadas no Coliseu, 
em Roma.
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aPosentadoria no auge
A trajetória internacional de Manoel dos Santos teve início em 1955, 
quando disputou os Jogos Pan-americanos da Cidade do México. 
Ainda desconhecido do grande público, o nadador teve participação 
discreta. Quatro anos mais tarde, em Chicago, tampouco conseguiu 
um lugar no pódio. Após a medalha de bronze olímpica em Roma 
1960, o atleta se arriscou em uma nova experiência: foi treinar e 
disputar provas na terra natal do técnico, Minoru Hirano. Sagrou-se 
campeão no Japão e, na volta ao país, se propôs um novo desafio: 
quebrar o recorde mundial da prova em que era especialista. Em 
20 de setembro de 1961, na piscina do Clube de Regatas Guanabara,2 
no Rio de Janeiro, solicitou três tentativas para melhorar a sua 
marca. E logo na segunda delas tornou-se o nadador mais rápido do 
planeta: 53s6. Apesar de apresentar condições de competir em alto 
nível por mais tempo, Manoel dos Santos se cansou da falta de apoio 
financeiro, provocada principalmente pela regra do amadorismo, 
colocando um ponto final em sua carreira precocemente. 
Sua última competição foi o Sul-americano de Buenos Aires, 
em 1962, aos 22 anos.

ser justificada por uma tuberculose ganglionar, que o saltador ainda desconhecia (a 
doença viria a ser diagnosticada apenas em 1961).

Outro brasileiro a sofrer com problemas de saúde foi o nadador Manoel dos 
Santos. Nos Jogos Luso-brasileiros, realizados em Lisboa — competição preparatória 
para Roma 1960 —, o atleta competiu em uma piscina sem aquecimento, contrain-
do uma amigdalite. Recuperou-se a tempo e, nos 100m livre, chegou a liderar os pri-
meiros 75m, mas acabou em terceiro lugar. Porém, ao deixar a piscina, foi informado, 
ainda na área de competição, que terminara na quarta colocação. O mal-entendido 
só foi desfeito no vestiário, quando a seleção brasileira de polo aquático o avisou que 
ele havia, sim, conquistado um lugar no pódio. Diante da notícia, saiu em disparada 
para a cerimônia de premiação.

A segunda medalha de bronze saiu no basquete masculino. Além deles, o ve-
lejador Reinaldo Conrad, quinto na classe Finn, e o ciclista Anésio Argenton, sexto 
no contrarrelógio, receberam elogios pelos resultados obtidos no regresso ao Brasil.

As cobranças em relação ao desempenho vieram até do presidente da República, 
Juscelino Kubitschek. O político vinha colocando em prática um ousado programa de 
governo, o Plano de Metas, que previa cinquenta anos de progresso em apenas cin-
co de reformas: a abertura da economia ao capital estrangeiro, a política de crédito 
ao consumidor, a aceleração do processo de industrialização e a inauguração de uma 
nova capital federal, Brasília, foram algumas de suas principais bandeiras. O país cres-
cia em ritmo veloz, mas o esporte olímpico havia sofrido um baque com a má cam-
panha em Roma 1960, comprometendo o clima de euforia.

Foram inúmeros os questionamentos: gastos altos com a delegação, baixa quali-
dade dos equipamentos, além da falta de treinadores estrangeiros. Este último aspec-
to, aliás, era o que mais gerava discussões. Afinal, Adhemar Ferreira da Silva e Manoel 
dos Santos atribuíam o seu protagonismo aos técnicos, o alemão Dietrich Gerner e 
o japonês Minoru Hirano, respectivamente. Referências em suas modalidades, am-
bos possuíam métodos inovadores de treinamento. A preocupação crescia diante 
desse quadro: qual seria o desempenho do Brasil em casa, nos Jogos Pan-americanos 
São Paulo 1963?

(página dupla anterior)  
Delegação brasileira na cerimônia 
de abertura dos Jogos Olímpicos 
Roma 1960.

—
Pôster dos Jogos Olímpicos 
Roma 1960.

2 Fundado em 1899, após a 
dissidência de um grupo do Clube 
de Regatas Vasco da Gama, a 
agremiação ficou conhecida por 
construir a primeira piscina com 
medidas olímpicas do Brasil. 
No local, foram quebrados os 
recordes mundiais de Maria Lenk 
(1939) e José Sylvio Fiolo (1968).
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Ao assumirem a organização dos Jogos Pan-americanos São Paulo 1963, os dirigentes 
brasileiros estavam cientes de que o nível das cobranças em relação ao desempenho 
esportivo do país aumentaria. Após a campanha em Roma 1960, a sociedade come-
çou a se mobilizar de modo mais efetivo em busca de informações sobre a realiza-
ção do evento. Por determinação do Comitê Olímpico Internacional, foi necessária 
a criação de um Comitê Organizador exclusivo, subordinado à OdEPa, deixando ao 
COB a responsabilidade sobre a delegação brasileira.

Desde o início, o Comitê Organizador encontrou dificuldades para conseguir um 
diálogo com o prefeito de São Paulo, Prestes Maia. No cargo desde 1961, o urbanis-
ta enfrentava, mais uma vez, o desafio de comandar a maior cidade do Brasil, depa-
rando-se com cofres públicos vazios. Em meio à crise financeira, o político chegou 
a anunciar o cancelamento dos Jogos Pan-americanos como forma de reduzir cus-
tos, motivando o governador do então Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, a ten-
tar abrigar a competição.

A opção, no entanto, não animou a OdEPa, que descartou uma mudança de sede, 
reafirmando que São Paulo abrigaria a quarta edição dos Jogos. Entretanto, a entida-
de foi surpreendida pelo falecimento repentino do presidente do COB e do Comitê 
Organizador, José Ferreira Santos, em 13 de dezembro de 1962. Faltando cerca de 
cem dias para o início da maior competição de sua história, o Brasil perdia não ape-
nas seu comandante, mas também o principal entusiasta da realização dos Jogos 
Pan-americanos.

Em caráter de urgência, o vice-presidente Áttila Monteiro Aché assumiu o pos-
to de José Ferreira Santos no COB, enquanto Sylvio de Magalhães Padilha, Chefe de 
Missão do Brasil nas últimas quatro edições dos Jogos Olímpicos, tornou-se presi-
dente do Comitê Organizador.

Em um ano tão movimentado, os dirigentes precisariam se ocupar tanto com os 
últimos preparativos para os Jogos Pan-americanos quanto com a realização de outros 
eventos internacionais sediados no país, como os Jogos Luso-brasileiros e o Mundial 
de basquete, que aconteceram no Rio de Janeiro.

AMAdUReCiMeNTOEstádio do Pacaembu 
na abertura dos Jogos 
Pan-americanos de 
São Paulo: 40 mil 
pessoas compareceram 
à cerimônia.
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São Paulo também se preparou para receber os torcedores estrangeiros, ofere-
cendo cursos de turismo a policiais, escoteiros, bandeirantes e todos que estivessem 
envolvidos com os Jogos. A missão da equipe era apresentar os cartões-postais da ci-
dade e ajudar na interação dos estrangeiros com a população.

Garantidas as condições do evento, foi dada a largada para a tradicional abertura, 
com o revezamento da tocha pan-americana, que teve início na então recém-inaugu-
rada capital federal, Brasília. Alguns índios de tribos da Ilha do Bananal, no Tocantins, 
acenderam a chama, levando-a ao presidente da República, João Goulart, na praça 
dos Três Poderes. Em seguida, o percurso reuniu cidades como Goiânia, Uberaba e 
Ribeirão Preto, até chegar ao Monumento à Independência, no bairro do Ipiranga.

Após quatro anos de trabalho, a recompensa chegou quando José Telles da 
Conceição, que ganhara medalha de bronze no salto em altura em Helsinque, en-
trou no estádio do Pacaembu carregando a tocha pan-americana. O lugar estava lota-
do. A mobilização dos torcedores marcou o evento, e a presença do público foi maciça 
nos locais de competição.

i V   J o G o s   P a n - a M E R i c a n o s   E M   s Ã o   P a u l o

Sem o amparo substantivo do poder público, o Comitê Organizador dos Jogos preci-
sou realizar um grande esforço para erguer as instalações esportivas. Estas ficaram 
concentradas em uma área menor, com exceção de três modalidades: o remo, que 
inaugurou uma raia olímpica na represa Billings, em São Bernardo do Campo; a vela, 
com sede no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo; e o pentatlo moderno, 
na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, sul do estado do Rio de Janeiro.

Além disso, os alojamentos onde ficariam os atletas foram inspirados na Vila 
Pan-americana da Cidade do México, que sediara os Jogos em 1955. Assim como a 
capital mexicana, que escolheu o campus de sua principal universidade como local 
para hospedagem, o Comitê Organizador optou pela Universidade de São Paulo (usP) 
para abrigar as delegações. Se a demora na construção dos edifícios gerou tensões 
junto à OdEPa, o resultado rendeu muitos elogios, e o lugar se tornou um dos princi-
pais pontos de atração do evento. Mesmo sabendo que somente os atletas poderiam 
ter acesso às habitações, curiosos se amontoavam ao redor dos prédios para tentar 
ver os apartamentos e chegar perto de seus ídolos.

SãO pAulO tAmbém Se prepArOu 

pArA receber OS tOrcedOreS 

eStrANgeirOS, OFereceNdO 

curSOS de turiSmO A pOliciAiS, 

eScOteirOS, bANdeirANteS 

e tOdOS que eStiveSSem 

eNvOlvidOS cOm OS JOgOS.

Ao lado do governador 
de São Paulo, 
Adhemar de Barros, 
o prefeito Prestes 
Maia acende a Pira 
Olímpica dos iV Jogos 
Pan-americanos, no 
bairro do Ipiranga, 
em São Paulo (sp).
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Do ponto de vista da participação brasileira, mesmo os atletas que passavam 
boa parte do ano competindo no exterior quiseram fazer parte do evento. A come-
çar pela tenista Maria Esther Bueno, que voltou ao Brasil após quatro meses dispu-
tando torneios fora do país. Ela competiu nas chaves de simples, duplas femininas e 
duplas mistas, fazendo a festa dos torcedores com o ouro no torneio individual e ou-
tras duas medalhas de prata.

Se a tenista já era consagrada, e seu êxito, de alguma forma, esperado, a primeira 
medalha dourada do Brasil viria com o judô, que estreava nos Jogos Pan-americanos. 
Diante de 3.500 espectadores, no Complexo Esportivo do Pacaembu, Lhofei Shiozawa 
venceu o combate final contra o uruguaio Romulo Etcheverry em apenas 19 segundos.

Boxe e vela conquistaram, cada uma, três medalhas de ouro. As equipes de vô-
lei masculino e feminino também foram campeãs. O futebol foi mais um a garantir 
o título. Concentrado no estádio do Morumbi e jogando no parque São Jorge, casa 
do Corinthians, o time estava repleto de jovens ainda desconhecidos pelo grande pú-
blico. Carlos Alberto Torres e Jairzinho, então com 18 anos, seriam consagrados sete 
anos mais tarde, com o tricampeonato mundial na Copa do México.

A modalidade que mais encantou os torcedores foi o basquete. A seleção mas-
culina, campeã mundial em 1959, atraiu o maior público entre todas as modalidades. 
A vitória dos Estados Unidos na final, por 78 × 66, não apagou o brilho da festa, que 
reuniu mais de 30 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera. O Brasil comemorou a prata.

Diante desse quadro, não é difícil afirmar que o saldo dos Jogos foi bastante posi-
tivo. No quadro de medalhas, o Brasil terminou em segundo lugar, atrás dos Estados 
Unidos, com 14 de ouro, 20 de prata e 18 medalhas de bronze. A organização tam-
bém recebeu elogios constantes quanto aos equipamentos e aos locais de competição.

O êxito dos Jogos Pan-americanos de São Paulo, em 1963, marcou o início de uma 
nova era para o COB. Pela primeira vez, o país comemorava um número elevado de 
conquistas em um único evento, justificando os investimentos realizados. Os bons 
resultados dos nossos atletas contribuíram, assim, para que a instituição passasse a 
contar com maior respeitabilidade perante os órgãos governamentais. O presiden-
te do Comitê Organizador, Sylvio de Magalhães Padilha, que mostrara competência 
na gestão organizacional dos Jogos, se credenciaria para comandar o esporte nacio-
nal pelas próximas décadas.

(página dupla 
anterior) O sucesso 
do Pan-americano de 
São Paulo fortaleceu 
os laços entre o Cob, 
o Coi e as federações 
internacionais, 
inaugurando uma 
nova etapa de sua 
estruturação.

—
A Vela, responsável 
por conquistar três 
medalhas de ouro, e o 
basquete feminino 
estiveram entre 
as modalidades 
disputadas.
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Como é a equipe ideal de uma delegação olímpica? Ela deve ser formada por um nú-
mero significativo de atletas e técnicos, para que aprendam e obtenham bons resulta-
dos em edições seguintes, ou deve ser mais enxuta, limitada àqueles que realmente 
têm condições de alcançar bons resultados? Quais são os benefícios e os prejuízos 
da concentração para uma equipe, se formada com antecedência? Por que não co-
brar o apoio das autoridades, sobretudo as da esfera escolar, para o desenvolvimen-
to do esporte? 

Essas foram algumas das questões levantadas por Padilha no início de seu man-
dato, amparadas em suas experiências como atleta, dirigente e político; questões que 
poderiam ter um efeito imediato na campanha brasileira nos Jogos Olímpicos, mas 
que se aplicavam, sobretudo, à estrutura do esporte nacional.

Por mais importantes e procedentes que fossem tais indagações, Padilha não 
conseguiu promover um debate em torno desses temas porque a atenção do país es-
tava inteiramente voltada à política. Em abril de 1964, a seis meses dos Jogos, o Brasil 

P a d i l h a   a s s u M E   a   P R E s i d ê n c i a

A percepção do começo de um novo ciclo no esporte olímpico nacional se evidencia 
graças a movimentos históricos distintos e, curiosamente, complementares. De um 
lado, duas perdas significativas. Como se já não bastasse a morte de José Ferreira 
Santos, em dezembro de 1962, também perderíamos, em agosto de 1963, Arnaldo 
Guinle, outro símbolo do Movimento Olímpico no país. Desfalques que abriram es-
paço para a ascensão de novos dirigentes, a primeira geração formada por ex-atletas 
ocupando cargos políticos e comandando as federações nacionais.

Os dois principais nomes dessa nova fase foram João Havelange, atleta dos Jogos 
Olímpicos Berlim 1936 e Helsinque 1952, e Sylvio de Magalhães Padilha, finalista dos 
400m com barreiras em Berlim. Ambos se tornaram membros do COI, ocupando os 
postos deixados por Ferreira Santos e Guinle. Havelange já dirigia a Confederação 
Brasileira de Desportos (CdB) desde 1958, enquanto Padilha havia sido eleito presi-
dente do COB em 10 de setembro de 1963, sucedendo Áttila Monteiro Aché.

Como atleta, Chefe de Missão ou dirigente, Padilha havia assistido a todas as 
etapas de desenvolvimento do COB desde sua reestruturação em 1935, estando en-
volvido com o Movimento Olímpico no Brasil havia quase três décadas. Para ele, a 
realização dos Jogos Pan-americanos tinha sido uma espécie de prova de fogo, já 
que herdara o comando do evento às vésperas de seu início, sendo obrigado a divi-
dir seu tempo entre a nova função e o cargo de Chefe do Departamento de Esportes 
do Estado de São Paulo.

Na presidência do COB, Padilha propôs ideias e mudanças que poderiam guiar 
o esporte brasileiro para outras direções, e parte desses novos rumos começou a ser 
traçada nos Jogos Olímpicos Tóquio 1964.

A percepçãO dO cOmeçO de 

um NOvO ciclO NO eSpOrte 

OlímpicO NAciONAl Se 

evideNciA grAçAS A mOvimeNtOS 

hiStóricOS diStiNtOS e, 

curiOSAmeNte, cOmplemeNtAreS.
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a presidência do Cob, 
em 1963: Sylvio de 
Magalhães Padilha, que 
substituiu Áttila Aché, 
e João Havelange. 

Delegação brasileira na 
Cerimônia de Abertura 
dos Jogos Olímpicos 
Tóquio 1964.
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de precariedade. Sua casa, localizada no Morro do Arroz, não tinha sistema de água, 
por isso era comum vê-la carregando baldes pelas ladeiras estreitas da comunidade 
para ajudar a mãe. A atleta, que se consagrou pelos bons exemplos e pelas lições de 
vida, apaixonou-se cedo pelo vôlei, mas descobriu o talento para o salto em altura 
aos 21 anos. Apesar do início tardio, tornou-se rapidamente uma das principais atle-
tas da modalidade.

Em 1964, Aída duelou com Maria da Conceição Cipriano por uma vaga nos 
Jogos Olímpicos, ainda que a adversária possuísse marcas superiores, tendo alcança-
do 1,71m na disputa Troféu Brasil, em São Paulo. Para sua sorte, o critério de seleção 
do COB era a regularidade das marcas, e não desempenhos isolados. Seguindo esse 
parâmetro, a entidade analisou uma série de torneios, optando por Aída, que chega-
va frequentemente a 1,65m.

Aída chegou à cidade-sede dos Jogos com pouquíssimo dinheiro e ficou separa-
da do restante da delegação, já que os alojamentos femininos e masculinos ficavam 
distantes. Sem falar outros idiomas, a atleta não podia conversar com mulheres das 
demais delegações e era obrigada a recorrer à mímica para descobrir os horários e 
locais de treinamento.

assistiu à destituição de João Goulart do cargo de presidente da República e, após um 
golpe de Estado, passou a viver sob um regime militar que se estenderia até 1985. Foi 
neste contexto que Padilha precisou organizar a participação brasileira em Tóquio 
1964. Para isso, realizou reuniões semanais na entidade, de modo que a comissão 
técnica projetasse o trabalho a ser feito nos Jogos Olímpicos, e criticou o desempe-
nho nacional no atletismo e na natação, duas modalidades tradicionais na competi-
ção. Por fim, o planejamento habitual foi refeito e apostou-se, de forma inédita, nos 
esportes coletivos.

A delegação brasileira em Tóquio 1964 foi menor do que a enviada a Roma 1960 
(69 atletas contra 81). Todavia, ela apresentava a tendência sugerida pelo presidente do 
COB: foram priorizados os esportes coletivos. Aproximadamente 80% da delegação bra-
sileira foi formada por atletas das seleções de basquete, futebol, polo aquático e vôlei.

O basquete trouxe o melhor resultado. A medalha de bronze conquistada pela 
equipe foi a terceira do país nas cinco edições anteriores dos Jogos e a única meda-
lha brasileira em Tóquio. Porém, a grande personagem do Brasil nos jogos foi a úni-
ca mulher na delegação, Aída dos Santos. Criada em uma comunidade carente de 
Niterói, no estado do Rio de Janeiro, ela passou a infância e a juventude em condições 

O basquete trouxe 
o melhor resultado: a 
medalha de bronze 
conquistada pela
equipe foi a terceira do 
país nas últimas cinco 
edições dos Jogos. 
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Em seu primeiro treino, Aída percebeu que seu tênis não era adequado à moder-
na pista de atletismo do estádio olímpico. Diante da dificuldade da colega, o cuba-
no Lázaro Betancourt decidiu ajudá-la. O velocista a levou a duas lojas de artigos 
esportivos em busca de calçados apropriados para a prática do salto em altura. Sem 
dinheiro, conseguiram apenas um par de sapatilhas utilizadas por velocistas, que mi-
nimizariam a desvantagem na pista sintética.

Às vésperas de sua prova, Aída torceu o tornozelo no momento da aterrissagem 
de um salto. Sem um membro da comissão técnica nacional para atendê-la, foi no-
vamente amparada por colegas de outras equipes. Um especialista canadense apli-
cou uma pomada no local da torção, e um médico cubano preferiu enfaixar o pé. Se 
não fosse a dupla, Aída provavelmente não teria conseguido concorrer.

No dia da prova, a atleta chegou ao estádio olímpico sem técnico, médico ou qual-
quer integrante da delegação brasileira, mas se classificou para a final com a marca de 
1,70m. Algumas horas mais tarde, na decisão, a carioca quebraria o recorde sul-ame-
ricano, chegando a 1,74m, o que lhe daria a medalha de bronze. No entanto, a sovié-
tica Taisia Chenchik conseguiu superar a marca em sua última tentativa, deixando a 
brasileira na quarta colocação. Aída não ficou frustrada. Após o melhor salto de sua 
vida, deixou os Jogos com a sensação de dever cumprido. Na volta ao Brasil, a hora 
da recompensa: Aída foi a única atleta recebida por torcedores no aeroporto. 

Na avaliação do presidente do COB, a participação brasileira em Tóquio 1964 foi 
regular. Ele exaltou somente a medalha de bronze conquistada pelo basquete mascu-
lino e a garra de Aída dos Santos. Se os resultados não pareciam animadores, um fator 
o tranquilizava: a possibilidade de trabalhar em um ciclo olímpico completo, poden-
do colher os frutos ao final dos Jogos Olímpicos Cidade do México 1968.

As cobranças sobre a situação do esporte brasileiro foram retomadas com inten-
sidade, ainda que Padilha chamasse a atenção para o fato de que o sucesso nos Jogos 
não dependia exclusivamente do esforço feito pela entidade e pelas federações espor-
tivas. Segundo ele, as mudanças deveriam partir do governo. Nessa época, como os 
assuntos relacionados ao esporte eram geridos pelo Ministério da Educação e Cultura 
(mEC), o presidente do COB acreditava que o apelo às autoridades surtiria maior efei-
to se os projetos estivessem vinculados à área educacional. 

Padilha pretendia que a prática esportiva entrasse para o currículo escolar obri-
gatório, com três aulas semanais. No ambiente escolar e universitário, o objetivo era 
aproveitar terrenos livres para construir estádios e ginásios para a prática de dife-
rentes modalidades. Outra sugestão era que a inauguração de novas escolas se des-
se mediante a obrigatoriedade da construção de instalações esportivas. De acordo 
com o presidente do COB, essas medidas seriam supervisionadas por órgãos esta-
duais e federais especializados.

Aída dos Santos, única 
atleta da delação 
brasileira de Tóquio. 
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Na realidade, o dirigente transmitia a mensagem de que o país não podia depen-
der de fenômenos esportivos esporádicos, cujos resultados apareciam como obras do 
acaso. Em vez de celebrar ou criticar o desempenho dos atletas a cada quatro anos, 
mesmo que estes procurassem superar seus tempos e seus desempenhos em meio a 
condições precárias de treinamento, o Brasil precisava realizar um trabalho de massifi-
cação do esporte, seguindo o modelo dos Estados Unidos, que investiam na base. Para 
essa massificação, era necessário superar uma importante deficiência por ele detecta-
da: as delegações olímpicas eram compostas essencialmente por atletas de São Paulo 
e Rio de Janeiro, com poucos representantes de outros estados (Minas Gerais ou Rio 
Grande do Sul, por exemplo, se faziam presentes apenas em situações excepcionais).

T a l E n T o s   F o R a   d E   s É R i E

A descricão do cenário feita por Padilha não podia ser mais precisa. As ava-
liações feitas em seus primeiros anos à frente da presidência do COB se con-
firmaram com o aparecimento de mais um atleta fora de série. José Sylvio 
Fiolo, um jovem de Campinas, interior do estado de São Paulo, nem teve 
tempo de ser chamado de promessa. Aos 17 anos, Fiolo já havia conquistado 
o que a maioria dos atletas nem sequer sonhava conseguir, e justamente na 
natação, modalidade que enfrentava um de seus piores momentos no Brasil.

Em 1967, nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg, Fiolo mostrou ao 
mundo seu cartão de visitas, conquistando a medalha de ouro nos 100m e 
nos 200m peito, além do bronze no revezamento 4 × 100m medley. No ano 
seguinte, a poucos dias de alcançar a maioridade, o nadador obteve o grande 
feito de sua carreira quando se tornou recordista mundial dos 100m peito.

No dia 19 de fevereiro de 1968, o Clube de Regatas Guanabara, no Rio 
de Janeiro, recebeu aproximadamente dois mil espectadores para acom-
panhar um desafio contra o tempo. Fiolo estava posicionado na raia cinco, 
sem nenhum adversário ao seu lado. Não se tratava de uma competição, 
mas de um evento organizado justamente para que o brasileiro estabele-
cesse o melhor tempo do mundo nessa prova. Com 1min6seg4, ele supe-
raria a antiga marca em três décimos.

Para o jovem nadador, a consequência do recorde foi o surgimento de 
cobranças excessivas por um bom resultado nos Jogos Olímpicos. A pres-
são o incomodou a tal ponto que Fiolo não se sentia mais à vontade nas pis-
cinas. Sem vontade de treinar, a intensidade das atividades não era mais 
a mesma. Foi uma experiência dura para um garoto de 17 anos, porém co-
mum em um país que vivia de sucessos esparsos. 

JOSé SylviO FiOlO, um JOvem 

de cAmpiNAS, iNteriOr dO 

eStAdO de SãO pAulO, Nem 

teve tempO de Ser chAmAdO de 

prOmeSSA. AOS 17 ANOS, FiOlO 

Já hAviA cONquiStAdO O que 

A mAiOriA dOS AtletAS Sequer 

SONhAvA cONSeguir. 

José Sylvio Fiolo.

Na estreia do vôlei em 
Jogos Olímpicos, o Brasil 
ficou em sétimo lugar. 
A equipe: em pé, José Maria 
Schwart da Costa, João 
Cláudio França,  Carlos 
Arthur Nuzman, Newdon 
Emanuel de Victor, Marco 
Antonio Volpi; agachados, 
Carlos Eduardo Feitosa, 
Hamilton Leão de Oliveira, 
Josias de Oliveira Ramalho, 
Décio Viotti de Azevedo, 
Victor Mario Borges. 
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Apesar dos pedidos por mudanças, o cronograma olímpico impedia que 
Padilha continuasse aguardando providências do governo. Assim, para-
lelamente às sugestões, o Comitê montou uma programação especial vi-
sando aos Jogos na Cidade do México.

Diversas regras foram impostas aos atletas, de maneira que eles pu-
dessem se organizar melhor e ter uma preparação próxima do ideal. Dois 
meses antes da competição, por exemplo, os convocados interromperam 
sua rotina de treinos nos clubes e passaram a ser supervisionados pela co-
missão técnica do COB, responsável por complementar as atividades dos 
atletas. Paralelamente, foi proibida a presença dos esportistas em outros 
campeonatos, sob ameaça de corte da delegação.

A base da equipe que representou o Brasil nos Jogos Pan-americanos 
Winnipeg foi mantida para os Jogos Olímpicos no ano seguinte. Ao todo, 
representantes de treze modalidades foram ao México, transportados pela 
Força Aérea Brasileira, que ofereceu uma de suas aeronaves. Essa era a 
primeira vez que o COB obtinha patrocínios institucionais para uma com-
petição. Ainda que a quantia recebida nem sequer se aproximasse dos va-
lores oferecidos atualmente pelas empresas, tratava-se de um novo meio 
de arrecadação de fundos, garantindo a presença do Brasil nos princi-
pais eventos esportivos. Se antes o país dependera de aportes financei-
ros de dirigentes que pertenciam a famílias tradicionais, caso dos Guinle 
e dos Prado, agora o mecenato dava lugar ao investimento de empresas, 
que se beneficiavam da visibilidade dos Jogos para fortalecer sua ima-
gem e seus produtos.

A proximidade que o governo militar mantinha com o esporte era mais 
um fator que influenciaria o desempenho brasileiro nos Jogos de 1968. Por 
meio da atuação de acadêmicos ligados à Escola de Educação Física do 
Exército, incentivava-se o estudo científico do esporte, obtendo-se co-
nhecimentos que seriam aplicados ao treinamento de atletas. A questão 
da altitude a ser enfrentada pelos esportistas na Cidade do México refor-
çou a necessidade de adotar uma preparação baseada em estudos, espe-
cialmente no chamado “altitude training”, o que seria fundamental para 
a campanha brasileira de conquista do tricampeonato da Copa do Mundo 
de futebol em 1970.

J o G o s   O L í M p i C O S 
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A mexicana Norma 
Enriqueta Basilio, 
primeira mulher a 
levar a tocha olímpica 
durante a cerimônia 
de abertura e acender 
a pira olímpica.
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As principais apostas de medalhas estavam no basquete, no hipismo e na na-
tação, mas a seleção masculina, o cavaleiro Nelson Pessoa e o nadador José Sylvio 
Fiolo não corresponderam às expectativas. No basquete a União Soviética venceu a 
disputa pelo terceiro lugar e impediu que o Brasil conquistasse sua terceira medalha 
de bronze consecutiva, enquanto Pessoa sofreu com as péssimas condições da pista, 
tendo seu melhor resultado em equipe ao chegar em sétimo lugar com José Roberto 
Reynoso e Lúcia de Faria. Fiolo não manteve suas condições físicas do primeiro se-
mestre, quando havia superado o recorde mundial na prova de 100m peito, termi-
nando a prova em quarto lugar.

A campanha brasileira foi alavancada por outros esportes. O boxe e a vela con-
quistaram suas primeiras medalhas, ambas de bronze, com o pugilista Servílio de 
Oliveira na categoria peso mosca, e os velejadores Reinaldo Conrad e Burkhard 
Cordes na classe Flying Dutchman.

No salto triplo, o Brasil orgulhava-se de ter um sucessor de Adhemar Ferreira da 
Silva. Mesmo frisando suas diferenças em relação ao ídolo, Nelson Prudêncio não con-
seguiu fugir das comparações. Embora tenha batido o recorde mundial, com 17,27m na 
penúltima das seis tentativas, Nelson ganhou a medalha de prata. O soviético Viktor 
Saneyev o superou no derradeiro salto, com a marca de 17,39m, e ficou com o ouro.

Como a maioria dos medalhistas brasileiros, Prudêncio superou muitos obstácu-
los para participar dos Jogos. Sua rotina se dividia entre treinos, estudos e o trabalho 
em uma fábrica de costura na cidade de Jundiaí, no interior do estado de São Paulo. 
Ele só pôde se dedicar exclusivamente ao esporte às vésperas dos Jogos, quando ob-
teve uma licença do emprego. O saltador foi o único representante do atletismo mas-
culino brasileiro, comprovando a defasagem técnica da modalidade.

O pugilista Servilho 
de Oliveira, medalha 
de bronze na categoria 
peso-mosca. 
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Embora os militares seguissem no poder, levando o país a viver sob um 
regime político de exceção, a fase era próspera do ponto de vista do cres-
cimento econômico, chegando a ser denominada “milagre brasileiro”. 
O período rendeu frutos para o esporte, que passou a ser considerado um 
instrumento fundamental na educação física, moral e cívica da sociedade. 
A política de incentivo às práticas esportivas dos anos 1970 remonta ao fi-
nal da década anterior, quando o presidente Arthur da Costa e Silva assi-
nou um decreto que tornava obrigatória a prática da educação física em 
todos os níveis de escolarização, notando-se aí uma reaproximação entre 
o COB e o governo federal.

Padilha teve uma nova oportunidade de projetar os próximos anos do 
esporte brasileiro, e a proposta de investimento nas escolas parecia uma 
alternativa cada vez mais importante diante da realidade dos clubes, que 
sofriam para manter atletas de diversas modalidades. As despesas com os 
esportes amadores cresciam tanto quanto as exigências por bons resulta-
dos nos campeonatos.

O Ministério da Educação e Cultura anunciou mudanças estruturais, 
criando o Departamento de Educação Física e Esporte (dEFE), com sede 
em Brasília. A pasta seria coordenada por Eric Tinoco Marques, campeão 
pan-americano de pentatlo moderno em Buenos Aires, 1951. A presidên-
cia da República interveio ainda com a formação de um grupo para im-
plementar o Plano Nacional de Esportes, Educação Física e Recreação, 
financiado com recursos da loteria esportiva. Por fim, o governo compro-
meteu-se a liberar a verba com antecedência suficiente para que o COB se 
preparasse de forma apropriada para os primeiros eventos da nova déca-
da. O interesse do regime militar em conquistar medalhas associava-se à 
necessidade de afirmação do país no plano internacional e reforçava a eu-
foria nacionalista que acompanhava o milagre econômico. O esporte en-
trava definitivamente na pauta do governo.

pOr Fim, O gOverNO 

cOmprOmeteu-Se A 

liberAr umA verbA 

cOm ANtecedêNciA 

SuFicieNte pArA que 

O cOb Se prepArASSe de 

FOrmA AprOpriAdA pArA 

OS primeirOS eveNtOS 

dA NOvA décAdA.
Nelson Prudêncio, 
medalhista no salto 
triplo: superação. 

Sylvio de Magalhães 
Padilha.
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A prepArAçãO pArA OS JOgOS 

OlímpicOS muNique SeriA SimilAr 

à dAS últimAS ediçõeS, cOm OS 

AtletAS Se dedicANdO excluSivAmeNte 

AOS treiNOS, liceNciAdOS de 

SeuS trAbAlhOS trêS meSeS ANteS 

dO eveNtO.

A campanha nos Jogos Pan-americanos Cali 1971 havia sido a melhor da história bra-
sileira, com trinta medalhas. Apesar da evolução, os dirigentes não puderam creditar 
a melhoria às mudanças recém-implantadas, pois o tempo parecia insuficiente para 
resultar em tão alto rendimento.

A preparação para os Jogos Olímpicos de Munique seria similar à das últimas edi-
ções, com os atletas se dedicando exclusivamente aos treinos, licenciados de seus tra-
balhos três meses antes do evento. A medida era importante para o aprimoramento 
técnico dos esportistas e para que o COB pudesse conhecer as reais condições físicas 
de cada atleta. Nelson Prudêncio, por exemplo, tivera três resultados expressivos — 
uma medalha de prata na Cidade do México em 1968 e outros dois segundos lugares 
nos últimos Jogos Pan-americanos — e era a principal esperança de medalha. Porém, 
por uma questão geográfica, a entidade não teve acesso às suas informações após os 
jogos em Cali, já que o saltador, agora também professor de educação física, morava 
em São Carlos, no interior de São Paulo, e a entidade monitorava somente o desem-
penho de atletas que treinavam nas grandes cidades do país.

Outras dificuldades exigiam solução em um futuro próximo, como era o caso da 
natação. Antes do embarque, os nadadores manifestaram sua insatisfação com o re-
duzido número de profissionais na equipe de apoio. Sozinho, o técnico Roberto Pavel 
comandava doze atletas, tornando impossível dar a devida atenção a todos eles. Em 
função disso, solicitou-se a convocação de um auxiliar, mas o pedido não foi atendi-
do por questões de ordem financeira.

J o G o s   O L í M p i C O S 
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Os Jogos Pan-americanos de 1975 seriam realizados em Santiago, no Chile, mas um 
golpe militar derrubou o presidente Salvador Allende em 1973, cancelando o even-
to. A edição foi transferida para São Paulo. Contudo, uma epidemia de meningite na 
capital paulista provocou uma segunda alteração de rota, desta vez para a Cidade do 
México. Sete anos depois de abrigar os Jogos Olímpicos, a capital mexicana voltaria 
a receber os principais atletas das Américas.

O México assistiria ao surgimento da terceira geração brasileira de salto tri-
plo. Depois de Adhemar Ferreira da Silva e Nelson Prudêncio, o fenômeno era João 
Carlos de Oliveira, o João do Pulo. O paulista, nascido em Pindamonhangaba, cos-
tumava afirmar que sua especialidade era o salto em distância. Já Nelson Prudêncio, 
apesar de cotado, seguia como o principal favorito no salto triplo. Sendo assim, João 
do Pulo não podia imaginar que faria um salto de 17,89m, quase meio metro a mais 
que o antigo recorde mundial, de Viktor Saneyev, ganhando a medalha de ouro nes-
tes mesmos Jogos Pan-americanos.

Houve festa na Cidade do México e consagração no Brasil, quando o desembar-
que do atleta reuniu mais de três mil pessoas no aeroporto de Congonhas, em São 
Paulo. Aos gritos de “Viva, João do Pulo”, o saltador ganhou o apelido que se tornaria 
sua marca registrada. Adhemar Ferreira da Silva, que estava no aeroporto, fez ques-
tão de cumprimentá-lo: “Pode acreditar que, tão cedo, nenhum outro atleta conse-
guirá saltar como você”, disse o antigo campeão. Ele tinha razão. O recorde mundial 
só seria superado dez anos depois, em 1985, pelo norte-americano Willie Banks, com 
um salto de 17,97m.

A celebração continuou na capital paulista. João do Pulo desfilou em um cami-
nhão os bombeiros até o centro da cidade, onde foi recebido pelo prefeito, Olavo 
Setúbal. A caravana só terminou em sua cidade natal, que decretou ponto faculta-
tivo aos funcionários para recepcionar o herói. Foram seis anos de glórias. Até o co-
meço da década de 1980, o saltador colecionou vitórias, dando sequência à tradição 
brasileira na prova. 

Na chegada a Munique, o principal obstáculo foi o frio. Com uma temperatura 
próxima de dez graus, muitos atletas ficaram resfriados, entre eles Nelson Prudêncio 
e as três nadadoras da delegação. Raul Bagattini, da equipe de remo, teve sinusite. 
Durante um treino, Prudêncio distendeu um músculo da perna direita. A lesão não 
foi grave, e o brasileiro conseguiu competir normalmente, mantendo a tradição de 
conquistas no salto triplo e subindo pela segunda vez consecutiva ao pódio olímpico. 
O bronze de Prudêncio não seria o único do Brasil nos Jogos. O japonês naturaliza-
do brasileiro Chiaki Ishii, que havia treinado durante quatro meses em seu país na-
tal, ganhou a primeira medalha do judô.

Infelizmente, as duas façanhas ficaram na sombra após o atentado contra is-
raelenses na Vila Olímpica. Na madrugada de 5 de setembro, oito homens invadiram 
o edifício onde a delegação estava hospedada, mataram dois integrantes e mantive-
ram nove reféns. Os Jogos chegaram a ser temporariamente suspensos, mas foram 
concluídos em seguida — sem que as manchas da tragédia pudessem ser esquecidas.

O méxicO ASSiStiriA AO SurgimeNtO 

dA terceirA gerAçãO brASileirA de SAltO 

triplO. depOiS de AdhemAr FerreirA dA 

SilvA e NelSON prudêNciO, O FeNômeNO erA 

JOãO cArlOS de OliveirA, O JOãO dO pulO.

Chiaki Ishii, medalha de 
bronze , foi o primeiro 
medalhista olímpico do 
judô, uma modalidade 
de esporte que mais 
tarde daria grandes 
alegrias para o Brasil.
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As homenagens continuaram no ano seguinte, quando João do Pulo foi agracia-
do com o prêmio de melhor atleta dos Jogos Pan-americanos da Cidade do México. 
Considerado o maior nome do esporte brasileiro naquele momento, João era a prin-
cipal esperança de medalha nos Jogos Olímpicos Montreal 1976, ainda que não es-
tivesse fisicamente bem. O saltador sofria com dores no nervo ciático, e não havia 
alcançado as marcas olímpicas estipuladas pelo COB em torneios preparatórios. Por 
sorte, havia sido pré-selecionado para os Jogos desde o Pan-americano. De qualquer 
forma, passou por trinta dias de tratamento intensivo até a viagem para o Canadá, 
onde sua presença ainda era incerta.

As expectativas depositadas em João do Pulo pareciam infinitas. Às vésperas do 
embarque, o atleta recebeu uma nova demonstração de entusiasmo e foi escolhido 
pelo COB como porta-bandeira da delegação brasileira na Cerimônia de Abertura 
em Montreal.

A caminhada rumo ao pódio começou na prova de salto em distância. O quinto 
lugar que conquistara, a apenas dois centímetros da medalha de bronze, o entusias-
mou. Em compensação, um incômodo na perna direita trouxe insegurança para a dis-
puta do salto triplo, e talvez por isso o atleta tenha conquistado a medalha de bronze, 
com uma marca quase um metro abaixo do recorde mundial (16,90m). Seu algoz foi 
novamente o soviético Viktor Saneyev, que já havia derrotado Nelson Prudêncio em 
edições anteriores dos Jogos. Ao término da prova, João do Pulo parecia decepcio-
nado, mas mudou sua aparência e seu discurso quando encontrou a imprensa. Para 
ele, o terceiro lugar em uma estreia olímpica havia sido excelente, sobretudo porque 
uma lesão o impedira de treinar adequadamente.

A segunda medalha foi obtida na vela, novamente com Reinaldo Conrad. Ele re-
petiu o bronze conquistado na Cidade do México em 1968, na classe Flying Dutchman, 
mas dessa vez teve como parceiro o proeiro Peter Ficker. Conrad tornou-se uma re-
ferência, inspirando as gerações que transformariam a vela em um dos esportes com 
maior número de medalhas conquistadas pelo Brasil em Jogos Olímpicos. Sua estreia 
havia sido em Roma 1960, aos 17 anos, o que lhe permitiu participar de outras qua-
tro edições. O velejador era elogiado por conseguir decifrar as condições do vento e 
por não abdicar de equipamentos de tecnologia avançada, o que reduzia as diferen-
ças em relação aos adversários.

Faltou pouco para a conquista de medalhas nos demais esportes. O futebol mas-
culino montou uma equipe promissora, com nomes que construiriam uma carreira só-
lida no futuro, como o zagueiro Edinho, o lateral Júnior e o volante Batista. A equipe 
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terminou em quarto lugar, atrás de Alemanha Oriental, Polônia e União Soviética, três 
países socialistas que possuíam vantagens claras em relação às demais seleções, já 
que apenas atletas amadores podiam participar dos Jogos. Na natação, Djan Madruga 
comemorou o quarto lugar que conseguiu nos 400m e nos 1.500m livre. Para ele, o 
êxito foi resultado de um estágio de dois meses nos Estados Unidos. 

O sétimo lugar alcançado pelo vôlei masculino também foi festejado. Carlos 
Arthur Nuzman, que havia integrado a equipe em Tóquio, fazia sua estreia como di-
rigente nos Jogos. Presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) desde 1975, 
ele havia idealizado uma arrojada programação de treinos. No início de 1976, de-
zessete jogadores passaram por testes físicos e por uma bateria de exames médicos. 
Cinco foram cortados ao longo do processo, sobrando doze selecionados. Entre eles, 

AS expectAtivAS 

depOSitAdAS em JOãO 

dO pulO pAreciAm 

iNFiNitAS. àS 

véSperAS dO embArque, 

O AtletA recebeu umA 

NOvA demONStrAçãO 

de eNtuSiASmO e FOi 

eScOlhidO pelO cOb 

cOmO pOrtA-bANdeirA 

dA delegAçãO brASileirA 

NA cerimôNiA de 

AberturA em mONtreAl.
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estavam figuras consagradas, como Bebeto de Freitas, Bernard 
e William, integrantes da Geração de Prata de 1984, e José 
Roberto Guimarães, tricampeão olímpico como técnico (em 
Barcelona 1992, com a equipe masculina, e em Pequim 2008 e 
Londres 2012 com a equipe feminina).

Em contrapartida, o Brasil sofreu com a ausência da sele-
ção masculina de basquete em Montreal. Com a mudança no 
sistema de classificação para os Jogos, a equipe fora obrigada 
a  encarar, pela primeira vez, as provas pré-olímpicas, não con-
seguindo a vaga.

a   n o V a   o R G a n i Z a ç Ã o   
d o   E s P o R T E   B R a s i l E i R o

O final dos anos 1970 reservava mudanças estruturais para o esporte brasileiro. Após 
a campanha em Montreal, houve questionamentos sobre o desempenho do país dian-
te dos altos investimentos na delegação, com alegações de que os resultados estavam 
demorando a aparecer.

Na opinião dos atletas, o problema era justamente a falta de estrutura, que im-
pedia que eles competissem em igualdade com as potências olímpicas. Seus argu-
mentos se sustentavam inclusive em números, comprovando que seus desempenhos 
melhoravam quando parte da preparação era feita no exterior. Esse foi o caso de Djan 
Madruga, que treinou em Illinois e em Indiana, nos Estados Unidos, antes de partir 
para o Canadá.

A contenção de despesas dos clubes brasileiros também reduziu o apoio aos 
esportes amadores, priorizando o futebol. Com isso, parte das modalidades se viu 
obrigada a alterar seu modelo organizacional, criando federações próprias em vez 
de seguir sob a tutela da CBd. Em 1977, surgiu a Confederação Brasileira de Remo 
(CBr). No ano seguinte, foi a vez da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e da 
Confederação Brasileira de Natação (CBn), que mais tarde, em 1988, passaria a ser 
chamada Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBda).

Em 1979, o movimento de criação de entidades próprias prosseguiu, com a fun-
dação da Federação de Lutas do Estado do Rio de Janeiro, a primeira instituição exclu-
siva da modalidade, e da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBlP). 
Contudo, a principal novidade foi o fim da CBd, que deixou de gerir diversos espor-
tes, passando a se dedicar exclusivamente ao futebol e dando origem à Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF).

A priNcipAl NOvidAde FOi O Fim 

dA cbd, que deixOu de gerir 

diverSOS eSpOrteS, pASSANdO A Se 

dedicAr excluSivAmeNte AO FutebOl 

e dANdO Origem à cONFederAçãO 

brASileirA de FutebOl (cbF).

O proeiro Peter Ficker, 
parceiro de Reinaldo 
Conrad, na vela: bronze 
na na classe Flying 
Dutchman.

—
O futebol masculino.
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Tradicionalmente os Jogos Olímpicos funcionam como uma forma de confraterniza-
ção dos povos, levando os países a esquecerem diferenças políticas e ideológicas por 
cerca de duas semanas. Em Moscou, a Guerra Fria, que opôs a União Soviética e os 
Estados Unidos, interferiu nessa tradição. Em um contexto marcado por hostilida-
des e tensões entre dois grandes blocos liderados pelas duas potências, os norte-ame-
ricanos organizaram um boicote mundial ao evento, em função da não retirada das 
tropas soviéticas do Afeganistão, invadido em dezembro de 1979. O Brasil foi procu-
rado para aderir ao movimento, mas preferiu manter sua neutralidade.
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em um cONtextO mArcAdO 

pOr hOStilidAdeS 
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OS eStAdOS uNidOS 
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AO eveNtO, em FuNçãO 
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trOpAS SOviéticAS 
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Um dos destaques 
dessa edição foi sua 
carismática mascote, 
o urso Mischa, que 
ficou marcado pela 

“lágrima escorrendo 
pelo rosto” em 
sua despedida no 
Estádio Olímpico.
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Com a ausência de tantos países nos Jogos, certas modalidades fica-
ram desfalcadas, e faltaram candidatos às medalhas. As seleções brasilei-
ras de basquete masculino e de vôlei feminino, que haviam sido derrotadas 
no Pré-olímpico e, a princípio, não disputariam os  Jogos, acabaram por 
conseguir uma vaga.

No caso do vôlei, o convite para jogar em Moscou significava a estreia 
das meninas na competição, e era uma boa notícia depois do esforço ini-
ciado em 1977, quando se chegara à conclusão de que a equipe feminina 
precisava passar por uma drástica renovação. Esse espírito de reestrutu-
ração levou 24 jovens atletas à seleção para que fosse desenvolvido um 
trabalho de longo prazo. Em Belo Horizonte, com apoio da CBV, elas re-
ceberam moradia e estudos pagos.

O sétimo lugar em Moscou pareceu um bom resultado, já que ha-
via sido cumprido o objetivo de lançar novos talentos, entre eles Isabel, 
Jacqueline e Vera Mossa, esta com apenas 15 anos de idade.

A equipe de natação também apostou na juventude. Entre os líderes 
da equipe estava Djan Madruga, que, apesar de ter vivido uma experiên-
cia olímpica anterior, tinha apenas 21 anos. Nos Jogos Pan-americanos San 
Juan 1979, ele havia conquistado três medalhas de prata e três de bronze, 
deixando a torcida ansiosa por um pódio olímpico na modalidade. Por in-
crível que pareça, o anseio se concretizou na prova em que menos se espe-
rava: o revezamento 4 × 200m livre. Jorge Fernandes, com 18 anos, abriu a 
prova em quarto lugar. Marcos Mattiolli, 19 anos, entregou em quinto lu-
gar para Cyro Delgado, também de 19 anos, que ganhou duas posições e 
deixou Madruga, o mais velho do quarteto, em situação confortável para 
garantir o terceiro lugar.

Na baía de Tallin, capital da Estônia, a vela brasileira ganhou duas me-
dalhas de ouro. Na classe Tornado, Alex Welter e Lars Björkström vence-
ram a disputa com uma regata de antecipação. O primeiro era radicado 
na Alemanha, enquanto o segundo, que nascera na Suécia, havia se na-
turalizado brasileiro. Na sequência, foi a vez da classe 470, com Marcos 
Soares, de 19 anos, e Eduardo Penido, de 20 anos, confirmando o suces-
so de jovens atletas nos Jogos.

Na classe Finn, Cláudio Biekarck repetiu o quarto lugar conquistado 
em Montreal 1976. Essas performances transformaram a vela em exem-
plo a ser seguido nas campanhas olímpicas seguintes.

O Brasil ganhou ainda mais uma medalha, o bronze no salto triplo, 
conquistado por João do Pulo.

Classe Tornado, ouro 
olímpico para os 
velejadores brasileiros 
Lars Björkström 
e Alex Welter.
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O interesse pelo esporte não parava de crescer em todo o mundo, e o COI começa-
va a receber pedidos para que a regra do amadorismo nos Jogos Olímpicos fosse fle-
xibilizada, ou até mesmo extinta. Os atletas não conseguiam esconder o incômodo 
diante de suas remunerações enquanto jogadores de futebol e tenistas, para citar 
dois exemplos, desfrutavam das vantagens do profissionalismo. Os dirigentes, por 
sua vez, estavam cansados das complexas negociações com os respectivos governos 
para seguirem difundindo os ideais olímpicos e custeando os eventos. Buscando al-
ternativas para se manterem ativas, algumas federações internacionais passaram a 
aceitar patrocínios, estampando o nome das empresas nos uniformes usados em tor-
neios e campeonatos.

O Brasil acompanhou esse processo, contando, inicialmente, com o apoio do em-
presário Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, proprietário da seguradora 
Atlântica Boavista. A empresa apoiou o vôlei, ajudando a montar a equipe da seleção 
brasileira que seria vice-campeã mundial em 1982.

A principal participação do empresário aconteceu em 23 de junho de 1981, data 
de comemoração do Dia Olímpico, quando ele acertou uma parceria com o COB e 
as Organizações Globo. As três partes firmaram o compromisso de formar uma co-
missão que investiria em vinte atletas visando aos Jogos Olímpicos Los Angeles 1984. 
A Atlântica Boavista ofereceria os recursos financeiros, a Globo cuidaria da parte ad-
ministrativa e da divulgação, e o COB, naturalmente, ficaria encarregado do traba-
lho na esfera esportiva. O pontapé inicial foi dado em 1982, com prioridade para o 

amadorismo nos jogos olímPiCos
O conceito de amadorismo nos Jogos Olímpicos existe desde 1894, quando 
Pierre de Coubertin recriou o evento. A proposta do barão era organizar uma 
competição destinada a todos que fossem simplesmente apaixonados por 
esporte, sem que estes tirassem proveito comercial de suas participações. 
Seguindo essa filosofia, o Coi organizaria os Jogos a partir de colaborações 
voluntárias, sem remunerar funcionários, atletas ou comissões técnicas. 
Ao longo do tempo, tal definição de amador foi ampliada e passou a ser 
aplicada também às modalidades olímpicas, que possuíam estrutura menos 
profissionalizada. Ainda que, atualmente, os atletas profissionais estejam 
autorizados a participar dos Jogos, eles devem seguir o regulamento da 
entidade e competir de acordo com os ideais de Coubertin.

atletismo e a natação. O resultado foi imediato, pois no mesmo ano o nadador Ricardo 
Prado venceu a prova de 400m medley no Mundial de Guaiaquil, no Equador, e que-
brou o recorde mundial.

A iniciativa levou outras empresas a buscarem investir em atletas. Na maior par-
te dos casos, o modelo de patrocínio era diferente, com apoios individuais a atletas 
com boa atuação em nível nacional e internacional.

No COB, uma reforma de estatuto trouxe mudanças. Um número maior de fede-
rações se filiou ao Comitê, inclusive entidades de modalidades não olímpicas. A me-
dida partiu das próprias federações, que, diante das dificuldades enfrentadas para 
tornar os esportes amadores financeiramente viáveis, decidiram utilizar o COB como 
seu porta-voz, uma vez que era uma instituição grande o bastante para defender os 
interesses de todo o conjunto e buscar ajuda governamental. A receita do Comitê 
aumentou a partir de um decreto-lei de janeiro de 1982, que repassava receitas pro-
venientes da loteria esportiva mesmo em anos em que não eram realizados Jogos 
Olímpicos ou Pan-americanos. O clima de abertura que gradualmente tomava con-
ta do país tinha na democratização dos esportes um de seus símbolos.

buScANdO AlterNAtivAS pArA Se 

mANterem AtivAS, AlgumAS FederAçõeS 

iNterNAciONAiS pASSArAm A AceitAr 

pAtrOcíNiOS, eStAmpANdO O NOme 

dAS empreSAS NOS uNiFOrmeS uSAdOS 

em tOrNeiOS e cAmpeONAtOS.
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O ano de 1984 foi marcante para a sociedade brasileira. O movimento das 
Diretas Já comprovou a força da população, que saiu às ruas para exigir elei-
ções diretas para a presidência da República, o que assinalava o enfraque-
cimento do regime militar e o avanço do processo de redemocratização. 

Os Jogos Olímpicos também viviam um momento de transição. Parecia 
impossível resistir por muito tempo aos apelos pelo fim da regra do ama-
dorismo. Considerando esse aspecto, Los Angeles representou um ponto 
de virada ao colaborar para que essa demanda fosse atendida.

Os norte-americanos reinventaram o conceito de cidade-sede dos 
Jogos, tratando o evento como uma oportunidade única de fazer negócios 
e beneficiar a economia local. Em outra escala, a cidade repetiu o fenôme-
no de Helsinque, mostrando desejo de transformação, de intervenção na 
fisionomia urbana e de competência organizacional para sediar o evento. 
Com um ano de antecedência, todas as instalações, um tanto grandiosas, 
estavam prontas para receber competidores, comissões técnicas, autori-
dades e turistas. O investimento foi alto, mas a expectativa era obter um 
retorno ainda maior. Um contrato milionário foi assinado com emisso-
ras de televisão que transmitiriam os Jogos, o que se tornou uma nova fon-
te de receita para o COI.

Esses primeiros Jogos Olímpicos comerciais despertaram o desejo de 
outras cidades em sediar o evento. Se Los Angeles havia sido a única inte-
ressada em 1984, o número de cidades candidatas em 1992 e em 1996 che-
gou a seis, como sinal do interesse crescente em abrigar as competições.

Outra marca de Los Angeles 1984 foi a ampliação da participação de 
mulheres, com a estreia da ginástica rítmica, modalidade exclusivamen-
te feminina. Em paralelo, a maratona deixou de ser restrita aos homens, 
e esportes como canoagem, ciclismo e tiro esportivo criaram novas clas-
ses e categorias para atender à demanda das atletas.
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Jogos Olímpicos 
Los Angeles 1984: 
maior participação 
das mulheres. 
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O judô foi outro esporte a mudar de patamar em Los Angeles. Se o peso médio 
Walter Carmona era considerado a única possibilidade de medalha na modalidade, 
tendo sido terceiro colocado no Mundial de Paris, em 1979, e participado de Moscou 
1980, dois de seus companheiros subiram ao pódio de forma inesperada. Assim como 
Carmona, Luiz Onmura, filho de imigrante japonês, ficou com a medalha de bronze 
em sua categoria, a peso leve. Entre os meio-pesados, Douglas Vieira surpreendeu o 
Brasil ao garantir o segundo lugar.

A quinta medalha de prata chegou com a vela. Na classe Soling, Torben Grael 
iniciava sua trajetória vitoriosa em Jogos Olímpicos. Formando um trio com Daniel 
Adler e Ronaldo Senfft, Grael comemorou o resultado final, ainda que tenha vivi-
do um sufoco a dois dias do início das regatas, quando uma irregularidade na quilha 
obrigou a substituição imediata do veleiro. Mas, a dificuldade deu lugar à sorte, e o 
trio acabou ganhando uma posição na classificação geral graças a uma punição con-
tra os noruegueses na última regata.

No entanto, os protagonistas em Los Angeles foram Ricardo Prado e Joaquim 
Cruz, dois atletas que treinaram nos Estados Unidos durante a maior parte do ciclo 
olímpico. Ricardo Prado já residia na Califórnia, e usufruía de uma excelente infraes-
trutura para a disputa de torneios.

O atleta obteve o melhor resultado da história da natação brasileira até então, 
com medalha de prata nos 400m medley, atrás do canadense Alex Baumann, recor-
dista mundial nessa distância.

Em represália ao boicote americano em Moscou quatro anos antes, a União 
Soviética decidiu não comparecer aos Jogos, sendo acompanhada por outros países do 
bloco socialista. A ausência desses atletas, unida à preparação extensiva, permitiu ao 
Brasil fazer sua melhor campanha olímpica até então, com oito medalhas. Duas moda-
lidades coletivas estrearam no pódio olímpico: prata no futebol e no vôlei masculino.

Nos gramados, a seleção brasileira contou com nomes como o goleiro Gilmar 
Rinaldi, o zagueiro Mauro Galvão e o volante Dunga, mas a França acabou vencen-
do na decisão, por 2 × 0. A partida teve um público recorde de 101.799 torcedores.

Nas quadras, o vôlei se consolidava como o segundo esporte preferido pelos bra-
sileiros. As duas campanhas deixaram os torcedores satisfeitos, mas somente a se-
leção masculina conquistou medalha. Comandados por Bebeto de Freitas, a equipe 
conseguiu revolucionar a modalidade em âmbito internacional. William era o capi-
tão do time, que contava com Renan e Montanaro, criadores do saque que ganhou 
o apelido de “Viagem ao fundo do mar”, e Bernard, que se notabilizou por lançar a 
bola rente ao teto dos ginásios com seu “Jornada nas Estrelas”. Repleta de variações 
táticas, a equipe chegou à final, mas não resistiu aos donos da casa, o que não apaga-
ria o brilho da Geração de Prata.

A quiNtA medAlhA 

de prAtA chegOu 

cOm A velA. NA clASSe 

SOliNg, tOrbeN grAel 

iNiciAvA SuA trAJetóriA 

vitOriOSA em JOgOS 

OlímpicOS cOm O triO 

FOrmAdO pOr ele, dANiel 

Adler e rONAldO SeNFFt.

Na classe Soling, 
medalha de prata para 
Ronaldo Senfft, Daniel 
Adler e Torben Grael. 
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Joaquim Cruz teve uma história parecida com a trajetória de tantos outros es-
portistas: um garoto pobre, com aptidão para corrida, que despertou a atenção de 
um treinador. Luiz Alberto de Oliveira o descobriu em um jogo de futebol, mas con-
seguiu demover o jogador dessa modalidade. Aos 18 anos, veio o primeiro resultado 
expressivo, com a quebra do recorde mundial juvenil na prova de 800m rasos. Em 
seguida, chegou um convite para treinar nos Estados Unidos. Nessa época, Joaquim 
descobriu um problema na perna direita, dois centímetros mais curta que a perna 
esquerda, mas a solução não demorou a chegar, na forma de um tênis desenvolvido 
especialmente para ele.

Nos Jogos Olímpicos Los Angeles, Joaquim Cruz conquistou a primeira meda-
lha brasileira em provas de pista no atletismo, chegando em primeiro lugar. O atleta 
venceu a prova de 800m com uma estratégia totalmente diferente. Ao contrário dos 
adversários, ele não considerava aquela uma prova de resistência. Assim, em vez de 
poupar energia no início da prova para tentar um sprint nos metros finais, ele adotou 
uma velocidade constante desde a largada até a linha de chegada.

(página dupla anterior)  
Equipe de vôlei masculino. 
A “Geração de Prata”.

—
Ricardo Prado e Joaquim 
Cruz: destaques.
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Quatro anos depois, a elite do esporte mundial voltava a se reunir para deliberar so-
bre mais uma edição dos Jogos Olímpicos. A capital da Coreia do Sul foi escolhida 
como cidade-sede, dando continuidade ao modelo de evento rentável para os orga-
nizadores. O crescimento econômico dos Jogos acarretou também um aumento nos 
gastos das delegações, inclusive a brasileira. Com isso, o COB e as federações nacio-
nais precisaram buscar novas fontes de renda, tornando-se menos dependentes da 
verba vinda da loteria esportiva.

Dessa vez, não houve boicotes, e o cenário voltava à competitividade máxima. 
Em Seul, os brasileiros conseguiram consolidar sua evolução em relação às décadas 
anteriores, garantindo seis conquistas.

Joaquim Cruz encontrou novos parceiros com quem dividir os bons resultados. 
A medalha de prata na prova dos 800m foi sua segunda medalha olímpica, acompa-
nhada pelo sexto lugar de Zequinha Barbosa. O compatriota chegou a liderar durante 
metade da prova, mas não suportou o ritmo na parte final. Nas provas de velocida-
de, Robson Caetano destacou-se. O carioca entrou para o seleto grupo dos homens 
mais rápidos do mundo, com o terceiro lugar na prova dos 200m rasos e um quinto 
lugar nos 100m rasos.

No futebol masculino, o time perdeu de virada para a União Soviética na final, 
com o placar de 2 × 1, ganhando a medalha de prata.

O basquete masculino deixou os Jogos nas quartas de final, resgatando o pres-
tígio da modalidade no país. No ano anterior, a equipe brasileira havia derrotado os 
Estados Unidos na casa dos rivais e conquistado o ouro nos Jogos Pan-americanos 
de Indianápolis.

A vela continuava em alta. A cada edição dos Jogos Olímpicos, personagens di-
ferentes ajudavam a construir a trajetória vitoriosa do esporte no Brasil. Em Busan, 
a cerca de 350 quilômetros de Seul, os irmãos Lars e Torben Grael projetaram ain-
da mais o nome da família e sua modalidade ao ganharem duas medalhas de bronze. 
Na classe Tornado, Lars esteve ao lado de Clínio Freitas. Já na classe Star, Torben e 
Nelson Falcão, com um problema mecânico, não conseguiram obter a melhor colo-
cação. No penúltimo dia de regatas, quando liderava a disputa, a dupla sofreu com a 
quebra do mastro do veleiro e caiu na classificação geral.

Coube ao judô trazer a medalha de ouro. O meio-pesado Aurélio Miguel, cam-
peão em Indianápolis, havia chegado a Seul em condições físicas perfeitas. Com esse 
diferencial, o judoca venceu todos os combates ao prolongar as lutas e utilizar o tem-
po máximo de cinco minutos. O fôlego de Aurélio o ajudou a manter um estilo agres-
sivo, resultando em penalizações aos adversários.

A vitória do atleta foi muito comemorada no ginásio e na Vila Olímpica. Ao vol-
tar para o alojamento, Aurélio foi recebido com festa pelos atletas, inclusive de ou-
tras modalidades, coroando a participação brasileira em Seul.

em Seul, OS brASileirOS cONSeguirAm 

cONSOlidAr SuA evOluçãO em 

relAçãO àS décAdAS ANteriOreS, 

gArANtiNdO SeiS cONquiStAS.

Delegação brasileira na 
Cerimônia de abertura 
dos Jogos Olímpicos 
Seul 1988.
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A campanha nestes Jogos encerrava uma nova etapa no COB. Desde 1963, quan-
do Padilha assumiu a presidência da entidade após comandar com afinco o Comitê 
Organizador dos Jogos Pan-americanos de São Paulo, a instituição vinha implemen-
tando uma série de medidas que deram sequência à ampliação e ao desenvolvimen-
to do esporte nacional. A obrigatoriedade das aulas de educação física nas escolas, 
por exemplo, aproximou crianças e jovens de novas modalidades, e a destinação de 
uma verba arrecadada com as loterias federais permitiu um investimento no alto ren-
dimento. O fim da CBd, por sua vez, resultou na criação de novas confederações, que 
proporcionaram maior autonomia a determinadas modalidades e passaram a cuidar 
de interesses coletivos do esporte sob a regência do COB.

E, em termos do resultados dessas campanhas, além de acompanhar o cresci-
mento do vôlei brasileiro, o país retomou as conquistas em modalidades tradicionais 
dos Jogos, como atletismo e natação.

Aurélio Miguel contra 
Jiri Sosna.
—
Torben Grael e Nelson 
de Barros Falcão na 
classe Star.
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A década de 1990 teve início com mudanças no comando do COB. Após 27 anos na 
presidência, Sylvio de Magalhães Padilha renunciou ao cargo em decorrência de pro-
blemas de saúde. Símbolo do Olimpismo no Brasil, o dirigente participava direta-
mente dos jogos olímpicos desde 1936, quando representou o país na prova de 400m 
com barreiras. André Gustavo Richer, vice-presidente, assumiu o posto. O ex-rema-
dor, que participara dos Jogos Olímpicos Melbourne 1956, possuía vasta experiência 
em funções diretivas, tendo sido presidente do Flamengo entre 1969 e 1973, diretor 
da Confederação Brasileira de Desportos (CBd) entre 1975 e 1986 e membro do COB 
desde 1975. Nas três edições anteriores dos Jogos Olímpicos (Moscou, Los Angeles e 
Seul), Richer atuara como Chefe de Missão da Delegação Brasileira.

O novo presidente encontrou um cenário político e econômico bastante adverso, 
e sua missão imediata era arrecadar fundos para os Jogos Pan-americanos Havana 
1991 e para os Jogos Olímpicos Barcelona 1992. As medidas implementadas pelo go-
verno Fernando Collor de Mello entre 1990 e 1992 tornaram o desafio ainda maior. 
Comandar o COB em condições normais já seria tarefa árdua, mas assumir a presi-
dência repentinamente, em um momento tão delicado, parecia ainda mais difícil.

A competência e a dedicação de Richer ao cargo foram reconhecidas com sua 
permanência no posto até 1995, quando foi substituído pelo vice-presidente Carlos 
Arthur Nuzman. A gestão da dupla marcaria o início de uma era profissional no COB.

Gustavo Borges 
conquistou quatro 
medalhas olímpicas 
em sua carreira.

o início da   
eRA pROfiSSiONAL
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A ampla remodelação urbana pela qual passou Barcelona ao abrigar os Jogos Olímpicos 
fortaleceu o caráter transformador do evento.

No campo esportivo, o sucesso foi semelhante, com o fim dos boicotes aos Jogos. 
O colapso da União Soviética fez com que doze nações fossem representadas sob 
uma única bandeira, a da Comunidade dos Estados Independentes (CEI). Iugoslávia 
e Macedônia também competiram de forma independente, enquanto a Alemanha, 
após a queda do Muro de Berlim, deixou de ter uma equipe ocidental e outra orien-
tal. Nesse momento, os Jogos Olímpicos deram sua colaboração para uma reunifica-
ção internacional por meio do esporte, renovando sua imagem, ganhando o respeito 
do público e expandindo negócios ligados ao setor.

O COB buscou aproveitar o momento positivo para dar sequência à mudança 
de sua gestão, profissionalizando-a, algo que já vinha sendo executado nos Comitês 
Olímpicos dos principais países. Ao projetar novos acordos comerciais, a proposta da 
entidade era conscientizar também as confederações nacionais de que o modelo de 
administração esportiva empregado durante décadas estava ultrapassado e de que 
um novo precisava ser construído.

A mensagem foi compreendida pelas Confederações e, aos poucos, algumas 
ações de marketing foram executadas por conta da realização dos Jogos Olímpicos. 
A montagem da delegação brasileira para os Jogos em Barcelona seguiu um critério 
diferente, atendendo a um pedido dos atletas. Até então, o COB e as Confederações 
estabeleciam índices olímpicos mais fortes do que os definidos pelo COI, o que obri-
gava boa parte dos esportistas a atingir a plenitude física com muita antecedência 
em relação ao evento. Assim, eles obtinham suas melhores marcas durante as seleti-
vas, mas chegavam desgastados aos Jogos Olímpicos, quando já atravessavam uma 
fase descendente da preparação. Dispostos a melhorar os resultados da equipe, o COB 
cancelou a medida e passou a adotar os índices internacionais.

A principal consequência do novo procedimento foi o recorde de participação 
do Brasil em uma única edição dos Jogos Olímpicos, para a qual enviou 197 atletas. 
Com comissões técnicas e dirigentes, a delegação brasileira na Catalunha chegou a 
quase 300 integrantes.

Em Barcelona, o basquete feminino fez sua estreia em Jogos Olímpicos. “Magic” 
Paula e Hortência lideraram a equipe, que terminou na sétima colocação. Já os ho-
mens, mais experientes, ficaram em quinto lugar.

J o G o s   O L í M p i C O S   
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um dos legados dos 
Jogos Olímpicos de 
1992 foi a revitalização 
do porto de Barcelona.
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A natação depositou todas as suas esperanças em Gustavo Borges, que subiu ao 
pódio após alguns entreveros. Treinando nos Estados Unidos, ao lado dos melhores 
atletas do mundo, o nadador demorou a saber que havia conquistado a medalha de 
prata na prova de 100m livre. Na chegada da prova, ele encostou a mão na borda ele-
trônica da piscina, mas o dispositivo não foi acionado, impedindo que seu nome apa-
recesse na classificação final. Irritado, o brasileiro deu um murro na borda e, desta 
vez, o dispositivo registrou a batida. Gustavo Borges apareceu em último na classifi-
cação, treze segundos atrás do vencedor, o russo Alexander Popov, mas a organiza-
ção repararia o equívoco vinte minutos depois, quando o nadador já se encontrava 
fora da piscina. Enquanto relaxava os músculos e tentava esfriar a cabeça, Borges es-
cutou, pelo sistema de som, o aviso para que comparecesse às pressas à cerimônia de 
premiação. Correndo, ele conseguiu vestir o uniforme, pegar a bandeira nacional e 
subir ao pódio para comemorar.

Rogério Sampaio 
comemora a segunda 
medalha de ouro 
olímpica da história 
do judô brasileiro.

—
Giovane ataca bola na 
vitória sobre os Estados 
Unidos, válida pela 
semifinal do torneio 
de vôlei.

No judô, Aurélio Miguel havia convivido com lesões durante todo o ciclo olímpi-
co, tendo passado mais de dois anos longe do tatame. Sem o campeão dos meio-pe-
sados na briga por medalhas, quem surpreendeu foi o meio-leve Rogério Sampaio, 
que trouxe a medalha de ouro e dedicou a vitória ao irmão, Ricardo, que havia repre-
sentado o Brasil na mesma categoria em Seul.

Os últimos dias em Barcelona ainda reservavam um momento especial para o 
torcedor brasileiro, proporcionado pela seleção masculina de vôlei, que consagra-
ria um trabalho de reformulação desenvolvido pela CBV dezessete anos antes. José 
Roberto Guimarães montou uma equipe jovem, tendo Amauri como o único rema-
nescente da Geração de Prata. Após vencer os americanos na semifinal, a seleção der-
rotou os holandeses com um ace do caçula Marcelo Negrão, de 19 anos, que fechou o 
jogo em três sets a zero. A medalha de ouro olímpica não foi somente a primeira do 
Brasil em esportes coletivos, mas a precursora de uma nova fase, que transformaria 
o vôlei brasileiro em uma potência mundial.

OS últimOS diAS em bArcelONA AiNdA 

reServAvAm um mOmeNtO eSpeciAl pArA 

O tOrcedOr brASileirO, prOpOrciONAdO 

pelA SeleçãO mASculiNA de vôlei, 

que cONSAgrAriA um trAbAlhO de 

reFOrmulAçãO deSeNvOlvidO pelA 

cbv dezeSSete ANOS ANteS.
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Depois do êxito do vôlei nos Jogos Olímpicos, o caminho natural seria que o dirigen-
te alçasse voos mais altos e comandasse todo o esporte olímpico brasileiro, mas, an-
tes que a aspiração se concretizasse, e enquanto conciliava o comando da CBV com 
a vice-presidência do COB, Nuzman procurou deixar uma estrutura estável para seu 
sucessor, colocando em ação três iniciativas fundamentais para a expansão do vô-
lei nacional.

A primeira iniciativa diz respeito à promoção do vôlei de praia à modalidade olím-
pica, em especial após a visita do presidente do COI, Juan Antonio Samaranch, ao Rio 
de Janeiro, em 1993, para acompanhar o campeonato mundial de vôlei de praia, dis-
putado nas areias de Copacabana. Nuzman estava certo de que os brasileiros eram 
potenciais medalhistas no vôlei de praia, trabalhando pela inclusão do esporte nos 
Jogos Olímpicos. A mobilização dos torcedores, as longas filas para entrar na arena e 
a organização do evento impressionaram o presidente Samaranch, que deixou o país 
convencido de que a modalidade precisava ser incluída no programa olímpico já na 
edição seguinte, em Atlanta 1996.

A segunda e a terceira iniciativas se concretizaram na forma de novos estímulos 
conferidos à seleção feminina de vôlei. Em 1994, o Brasil sediou o campeonato mun-
dial feminino, com direito à reforma nos ginásios do Ibirapuera, em São Paulo, e no 
Mineirinho, em Belo Horizonte. Em quadra, a seleção comandada por Bernardinho 
chegou ao vice-campeonato, atrás de Cuba. 

jogos olímPiCos de inverno 
Em 1992, o Brasil estreou em uma nova competição, inscrevendo-se para os 
Jogos Olímpicos de Inverno em Albertville, na França. O responsável por essa 
aventura foi Domingos Giobbi, um especialista em artes plásticas, dedicado 
principalmente às obras de Alfredo Volpi e Tarsila do Amaral, e um apaixonado 
por esportes na neve. O italiano radicado em São Paulo, chefiou a delegação 
naqueles Jogos, levando sete atletas, três técnicos e quatro funcionários 
administrativos à cidade francesa. A equipe custeou as próprias despesas, 
com ajuda do programa Solidariedade Olímpica, mantido pelo Coi. Desde 
então, o país esteve presente em todas as edições. O Cob começou a apoiar a 
participação brasileira em Nagano 1998 enviando o esquiador Marcelo Apovian, 
que havia feito sua preparação nos Estados Unidos. Em 2002, o Brasil enviou 
uma equipe de bobsled a Salt Lake City, que ganhou a simpatia do público e 
recebeu o carinhoso apelido de “Frozen Bananas”, por conta do trenó amarelo 
que usava. A equipe se classificaria novamente para os Jogos Turim 2006 e 
para Sochi 2014, juntamente com uma dupla feminina — só não participou 
dos jogos em Vancouver 2010. Atualmente, a Confederação Brasileira de 
Desportos na Neve (Cbdn) e a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo 
(Cbdg), em parceria com o Cob, são responsáveis pelo desenvolvimento das 
modalidades em território nacional.

Além da organização de um novo torneio, fundamental para a promoção da mo-
dalidade, a CBV pôde presenciar ainda o surgimento de uma geração capaz de brigar 
por títulos. Com as seleções feminina e masculina encaminhadas, e o vôlei de praia 
inserido nos Jogos Olímpicos, restava a Nuzman resolver a situação em que se encon-
travam os clubes, buscando incentivá-los. A solução encontrada foi revolucionar o 
campeonato nacional, que passou a se chamar Superliga. Jogadores estrangeiros fo-
ram contratados, e campeões olímpicos, repatriados. O vôlei se tornava um produto 
rentável, atraindo imprensa e patrocinadores às partidas.

Nuzman empregou no vôlei brasileiro a postura empreendedora que Juan Antonio 
Samaranch mantinha em relação ao COI. A comercialização do esporte e de seus even-
tos e uma nova visão de marketing esportivo geraram receita e atraíram investimentos 
públicos e privados. Em breve, Nuzman levaria essa visão ao cargo mais alto do COB.

(página dupla anterior) 
A seleção masculina de 
vôlei comemora o primeiro 
ouro em esportes coletivos.

—
(da esq. para a dir.) João 
Havelange, Carlos Arthur 
Nuzman e Juan Antonio 
Samaranch.
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Profissionalismo era a palavra da vez. Todos os setores do COB precisariam se 
adequar a essa nova realidade, e outras áreas seriam criadas. A ideia era dissemi-
nar esse espírito, levando-o às confederações e aos dirigentes vinculados à entidade, 
pois o trabalho de transformação do esporte nacional precisaria ser feito em conjun-
to. Com uma estrutura profissional ao seu dispor, o COB poderia investir em marke-
ting e em eventos esportivos. 

O Brasil iniciaria sua participação nos Jogos Olímpicos Atlanta 1996 apenas um 
ano e vinte dias após a posse do novo presidente do COB, portanto parecia impossí-
vel pensar que tais ações pudessem ser colocadas em prática e dar resultados já nessa 
edição. No modelo de administração proposto, e tomando o vôlei como parâmetro, o 
tempo médio necessário para uma mudança estrutural significativa era de oito anos.

o   n o V o   P R E s i d E n T E   d o   c o B

A conquista do vôlei em Barcelona 1992 foi a coroação de um longo trabalho, re-
conhecido no Brasil e no mundo, que credenciou Carlos Arthur Nuzman, então vi-
ce-presidente do COB, a assumir a presidência da entidade. O ex-presidente da CBV 
se notabilizara por ter promovido o vôlei de praia à modalidade olímpica, além de 
ter estimulado o campeonato nacional , contribuindo para tornar o vôlei um pro-
duto rentável.

A cerimônia de posse ocorreu em 29 de junho de 1995, em evento que reuniu cer-
ca de quinhentas pessoas na sede do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Tudo 
fizera parte de um acordo formalizado com André Gustavo Richer na eleição ante-
rior, em 1992. Ao constituírem uma chapa conjunta, ficou definido que Richer segui-
ria como presidente do COB até 1995 e que, nos três anos de mandato restantes, faria 
uma inversão de cargos com Nuzman, retornando ao posto de vice-presidente.

Em seu discurso de posse, Nuzman lembrou que o desafio era transformar o 
Brasil em uma potência olímpica; para tanto, o país precisava compreender a nova 
dinâmica do esporte mundial, que estava em franca expansão. Nos Estados Unidos, 
o esporte já havia se transformado em uma poderosa indústria.

festival olímPiCo
Esse é o nome do evento criado por Carlos Arthur Nuzman 
em janeiro de 1995, antes de assumir a presidência do 
Cob, para promover e disseminar o esporte no Brasil por 
meio da realização de uma série de torneios de várias 
modalidades. O Festival Olímpico teve três edições no 
Rio de Janeiro (1995, 1996 e 1998) e uma edição em São 
Paulo (1995), reunindo os melhores esportistas nacionais, 
como o tenista Gustavo Kuerten, e atletas estrangeiros, 
caso do velocista americano Michael Johnson (quatro 
medalhas de ouro olímpicas), do nadador russo Alexander 
Popov (nove medalhas em jogos olímpicos, sendo quatro 
douradas) e do tenista sueco Björn Borg (com onze 
títulos de Grand Slam). O projeto foi muito bem-sucedido, 
conseguindo atrair a atenção da sociedade para o 
Movimento Olímpico, popularizando esportes menos 
conhecidos do público, incrementando o intercâmbio 
entre os atletas, atraindo patrocinadores e, por fim, 
gerando repercussão internacional com a transmissão 
das competições para mais de cem países. Com essa 
iniciativa, foi dado mais um passo para que o esporte 
brasileiro fosse conhecido e respeitado.

Carlos Arthur Nuzman 
na cerimônia de posse 
na presidência do Cob.
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No Brasil, mesmo que fosse impossível transformar o esporte olímpico em apenas um 
ano, mudanças haviam sido implementadas e já se faziam visíveis. Em 1995, o pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso criara o Ministério Extraordinário do Esporte, 
nomeando Pelé como ministro. Nunca o esporte recebera tamanha atenção do go-
verno federal. Nesse sentido, o país estipulou a ousada meta de bater o recorde total 
de medalhas em uma edição, ultrapassando as oito medalhas conquistadas em 1984.

Outras novidades se fizeram presentes na preparação, como uma inédita visi-
ta de inspeção à cidade-sede e a organização de um seminário sobre a estrutura em 

J o G o s   O L í M p i C O S   
 A T L A N T A  1 9 9 6

Atlanta, direcionado aos Chefes de Missão. Por meio de sua comissão médica, o COB 
também programou exames antidoping para todos os atletas da delegação. A entida-
de se ofereceu ainda para ajudar os representantes brasileiros nos Jogos Paralímpicos, 
uma vez que o Comitê Paralímpico Brasileiro, fundado em 1995, iniciara recentemen-
te suas atividades. Como prometido no dia de sua posse, Nuzman criou uma assesso-
ria de comunicação, reservando para ela um espaço no centro de imprensa dos Jogos. 
Diariamente, eram produzidas fotos exclusivas do evento e publicado um informati-
vo com o que havia acontecido nas disputas.

A organização se esforçava para cuidar de detalhes operacionais e logísticos, para 
os Jogos, de modo que os atletas não perdessem tempo com problemas cotidianos. A ela-
boração de um guia por parte do COB é um exemplo desse projeto, trazendo informa-
ções sobre a cidade de Atlanta. O guia disponibilizava ainda um mapa da Vila Olímpica, 
com os horários e itinerários dos ônibus que circulavam em seu interior, o cardápio do 
restaurante, dados sobre os serviços oferecidos e até o horário das arrumadeiras.

Joaquim Cruz foi 
o porta-bandeira do 
Brasil na cerimônia 
de abertura de 
Atlanta 1996.

OutrAS NOvidAdeS Se FizerAm 

preSeNteS NA prepArAçãO, 

cOmO umA iNéditA viSitA 

de iNSpeçãO à cidAde-Sede 

e A OrgANizAçãO de um 

SemiNáriO SObre A eStruturA 

em AtlANtA, direciONAdO 

AOS cheFeS de miSSãO.
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A divisão dos quartos para a delegação brasileira também recebeu tratamen-
to especial. Quem competisse pela manhã seria instalado na área externa do prédio. 
O sol entrava pelas janelas desses dormitórios nas primeiras horas do dia, funcionan-
do como um recurso a mais para que ninguém perdesse o horário. Jogadores de vôlei 
e basquete, que competiam à noite, ficariam na parte interna do edifício, onde havia 
menos barulho, para que descansassem até mais tarde. Por uma questão de logística, 
os ciclistas ficaram no primeiro andar. Além de estarem mais perto de suas bicicle-
tas, a medida evitava que tivessem de carregá-las a outros andares, não comprome-
tendo os elevadores e evitando filas.

Atlanta assistiu ao surgimento de algumas estrelas e à despedida de outras. 
O meio-fundista Joaquim Cruz programou sua aposentadoria para essa ocasião e foi 
homenageado pelo COB com a escolha para ser o porta-bandeira da delegação bra-
sileira na cerimônia de abertura dos Jogos.

Do ponto de vista do desempenho, a disposição dos atletas brasileiros em supe-
rar a meta estipulada já parecia clara no início do evento. Gustavo Borges subiu ao 
pódio logo no primeiro dia de competições, algo que não acontecia desde os Jogos 
Olímpicos Antuérpia 1920. O nadador conseguiu uma recuperação impressionante na 
prova de 200m livre, saindo do quinto para o segundo lugar na última virada. A me-
dalha de prata trouxe-lhe confiança, e ele prometeu uma nova conquista nos 100m 
livre. “Sou capaz de apostar todo o meu dinheiro que estarei entre os três primeiros”, 
disse o nadador em entrevista no parque aquático. Ele cumpriu a palavra e ficou com 
o bronze, sua terceira medalha olímpica. 

As conquistas na natação não pararam por aí. Fernando Scherer, o Xuxa, que ter-
minou em quinto lugar na prova de 100m livre, garantiu uma vaga na final dos 50m 
livre após um desempate com dois outros atletas. Sem o peso do favoritismo, Xuxa 
surpreendeu os adversários na final, conquistando a medalha de bronze.

A campanha do judô foi semelhante, com medalhas para um atleta consagrado, 
Aurélio Miguel, e outro promissor, Henrique Guimarães. O campeão olímpico dos 
meio-pesados em Seul foi o primeiro a subir ao dojô. Diferentemente do que acon-
tecera oito anos antes, quando não vencera um combate sequer por ippon, Aurélio 
Miguel acertou três golpes perfeitos em cinco lutas. Ganhou a medalha de bronze, 
após a única derrota, na semifinal, contra o polonês Pawel Nastula, campeão mun-
dial. Resultado idêntico ao de Henrique Guimarães, que manteve a tradição brasi-
leira de conquistas entre os meio-leves, seguindo os passos de Rogério Sampaio, que 
havia vencido na categoria em Barcelona 1992.

Gustavo Borges e 
Fernando Scherer 
comemoram a 
medalha de bronze 
durante a cerimônia 
de premiação.
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As quatro medalhas animaram os torcedores, mas o melhor estava por vir. 
Jacqueline Silva e Sandra Pires, dupla do vôlei de praia, obtiveram a primeira meda-
lha olímpica feminina da história do país, vencendo as compatriotas Mônica Rodrigues 
e Adriana Samuel. Com essa façanha, as atletas brasileiras ocuparam o primeiro e o 
segundo lugares no pódio, uma cena que ficou marcada na memória dos brasileiros.

O recorde de medalhas brasileiras em uma mesma edição dos Jogos foi quebrado 
graças à vela, que teve três conquistas. Ao contratar um serviço especializado de me-
teorologia, que ofereceu informações diárias sobre o clima e as condições de vento, o 
COB ajudou os atletas a atingirem melhores resultados. Na classe Star, Torben Grael 
viu o amigo e proeiro Marcelo Ferreira engordar dez quilos especialmente para a dis-
puta, dando contrapeso ao barco. A vitória foi um prêmio ao esforço da dupla, que já 
havia ganhado medalhas de prata e de bronze em Los Angeles 1984 e em Seul 1988. 
Torben não foi o único integrante da família Grael a subir ao pódio. Seu irmão caçu-
la, Lars, ficou com a medalha de bronze na classe Tornado, ao lado de Kiko Pelicano.

Aurélio Miguel (aCima) 
e Henrique Guimarães 
(abaixo) medalha de 
bronze nos Jogos de 
Atlanta 1996.

—
(da esq. para dir.) 
Mônica, Adriana 
Samuel, Jacqueline 
e Sandra comemoram 
juntas as primeiras 
medalhas olímpicas 
femininas da história 
do país.
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Na classe Laser, Robert Scheidt mostrou que os irmãos Grael não estavam so-
zinhos nas conquistas da vela. Quando chegou à última regata, o velejador tinha a 
medalha de prata assegurada. Seu único adversário na briga pelo ouro era o britâni-
co Ben Ainslie, com quem travaria diversos duelos ao longo da carreira. Enquanto 
os barcos se posicionavam próximos a uma linha imaginária, entre duas boias, espe-
rando o início da prova, Ainslie queimou a largada. Assim, Scheidt já comemorava o 
título inédito antes que a regata decisiva tivesse início.

O Brasil conseguiu aumentar sua coleção de medalhas nas disputas em equipe. 
No atletismo, André Domingos, Arnaldo Oliveira, Edson Luciano e Robson Caetano 
garantiram a medalha de bronze no revezamento 4 × 100m rasos, enquanto Álvaro 
Affonso de Miranda Neto, André Johannpeter, Luiz Felipe de Azevedo e Rodrigo 
Pessoa ganharam o bronze no hipismo.

No futebol masculino, após perder para a Nigéria na prorrogação da semifinal, por 
4 × 3, a seleção dirigida por Zagallo e liderada em campo por Bebeto, Rivaldo, Roberto 
Carlos e Ronaldo goleou Portugal por 5 × 0, trazendo mais um bronze para o Brasil.

O vôlei feminino deu continuidade às conquistas da modalidade. Nas últimas 
duas partidas, que valeram o bronze, foram disputados dez sets: cinco na derrota para 
Cuba durante a semifinal e cinco na vitória sobre a Rússia, que garantiu a medalha. 
Mais do que a terceira colocação, o resultado trouxe uma nova legião de fãs e de me-
ninas que se inspiravam em nossos atletas.

(página dupla anterior) 
Robert Scheidt conquistou 
a sua primeira medalha de 
ouro em Atlanta.

(esq. para dir.) 
Rodrigo Pessoa, 
Álvaro Affonso de 
Miranda Neto, André 
Johannpeter e Luiz 
Felipe de Azevedo no 
pódio de Atlanta 1996.

legenda Futebol André Domingos vibra 
ao cruzar a linha de 
chegada em terceiro 
lugar no revezamento 
4 × 100m rasos.

Marcelo Ferreira e 
Torben Grael medalha 
de ouro na classe Star.

jogos CiBernétiCos
Os Jogos Olímpicos de Atlanta foram marcados 
pela celebração dos cem anos dos Jogos 
Olímpicos da Era Moderna e pelo surgimento 
da internet. Além de acompanhar as notícias 
por jornal, rádio e televisão, o público pôde 
obter informações nos sites especializados. 
Os primeiros jogos cibernéticos inauguraram 
a era da comunicação virtual nos esportes. 
Na vila olímpica, os atletas não paravam de 
trocar e-mails, tentando se conhecer, trocar 
experiências e manter o contato após o 
término do evento. 
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A última conquista em Atlanta foi a medalha de prata do basquete feminino, que 
teve sabor de ouro. Dois anos antes, a conquista do campeonato mundial, na Austrália, 
havia marcado o adeus da dupla Paula e Hortência, mas o técnico Miguel Ângelo da 
Luz alertou que a história só se repetiria nos Jogos Olímpicos se as duas atletas revis-
sem suas decisões e se mantivessem no time. Hortência, que acabara de ter o primei-
ro filho, João Victor, retomou os treinos em cima da hora, e, junto com Paula, fez a 
diferença. Elas levaram a seleção à final contra os Estados Unidos, trouxeram a pra-
ta e contribuíram para a formação de suas sucessoras.

Nem o brasileiro mais otimista poderia imaginar que o país deixaria Atlanta com 
quinze medalhas, praticamente o dobro da quantidade alcançada em Seul, sua me-
lhor campanha até então. O salto de qualidade abriu novas perspectivas e rompeu 
barreiras. A partir de então, o Brasil passaria a contar cada vez mais com a ajuda fun-
damental das mulheres e com um número maior de modalidades no pódio para se-
guir melhorando seu desempenho em Jogos Olímpicos.

Leila comemora ponto 
na vitória sobre a 
Rússia, na disputa pelo 
terceiro lugar.

—
“Magic” Paula dribla 
italiana na vitória do 
Brasil por 75 × 73.
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a   c a n d i d a T u R a   o l í M P i c a   
d o   R i o   d E   J a n E i R o   E M   2 0 0 4

Ao longo de sua gestão na CBV, Nuzman adotou como uma das estratégias para o 
crescimento do vôlei a realização de eventos importantes no Brasil, buscando inves-
timentos públicos e privados em centros de treinamento e ginásios, repercussão do 
esporte na mídia, visibilidade para os patrocinadores e mobilização da torcida. O di-
rigente pretendia repetir essa receita de sucesso no COB, aumentando a experiência 
do Brasil como sede de torneios e campeonatos. O Festival Olímpico, criado em 1995, 
foi o primeiro movimento nessa direção.

Porém, quando assumiu a presidência da instituição, Nuzman já acompanhava 
a mobilização do prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, para que a cidade abrigasse 
os Jogos Olímpicos de 2004. O desejo brasileiro por sediar o evento não era novida-
de. Em 1927, o Rio de Janeiro se candidatara para sediar a edição de 1936, e, durante 
o governo Collor, Brasília aparece como candidata a sediar o evento em 2000, ano 
em que seriam festejados quarenta anos da cidade e quinhentos anos do descobri-
mento do Brasil. O plano de Brasília não foi adiante, e o Rio de Janeiro voltou a ser a 
cidade mais cotada para receber o evento.

A candidatura carioca havia sido oficialmente lançada em agosto de 1994, mas 
o COB, que desde o início dera suporte à campanha, engajou-se no projeto somen-
te após Atlanta. O Rio de Janeiro conseguiu atrair figuras importantes para fortale-
cer a campanha, como Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, João 
Havelange, presidente da Fifa, e Pelé.

A eleição da cidade-sede aconteceria em setembro de 1997, mas uma etapa an-
terior, realizada em abril do mesmo ano, eliminaria uma parte das concorrentes. Ao 
todo, onze cidades desejavam sediar os jogos. Juan Antonio Samaranch, presidente 
do COI entre 1980 e 2001, defendia que o mais importante para a escolha da cidade 
vencedora era o projeto, seu realismo e o apoio que ele recebe.

O comitê de candidatura carioca não teve problemas com o último aspecto, ar-
rancando elogios da comitiva do COI em uma visita técnica à cidade. A população 
também mostrou grande adesão aos Jogos, levando um milhão de pessoas à praia de 
Copacabana em suporte à candidatura. No entanto, o projeto era frágil em termos 
estruturais. Havia exigências relacionadas aos sistemas de telecomunicações e de 
transporte público que dificilmente o Rio de Janeiro poderia atender naquela época, 
e a cidade não obteve êxito no pleito.

Se, algum dia, o Brasil quisesse receber o evento, não deveria esperar a chega-
da do Movimento Olímpico para começar a se mexer. Os Jogos podem efetivamente 
colaborar para a transformação de uma cidade, mas não resolvem sozinhos todos os 
seus problemas. Antes de tudo, é preciso mostrar disposição constante por mudanças 
e melhorias para só então ter condições de pleitear ser uma a cidade-sede. Em suma, 
muita coisa precisava ser feita para que essa história pudesse ter um final diferente.

o   B R a s i l   n a   R o T a   
d o s   G R a n d E s   E V E n T o s

A derrota na disputa para sediar os Jogos Olímpicos em 2004 não mudou o plane-
jamento do COB, que seguia confiante na proposta de atrair eventos relevantes, de 
modo que o país passasse a ser conhecido e respeitado no cenário mundial. Se o ob-
jetivo principal era sediar a maior competição esportiva do planeta, o Brasil precisa-
ria adquirir know-how.

Fiel ao plano traçado, o COB conseguiu trazer ao Rio de Janeiro três eventos de 
destaque, com abordagens completamente distintas no Movimento Olímpico: a Feira 
Olímpica Mundial (1998), a Conferência Mundial do Esporte e Meio Ambiente (1999) 
e a Assembleia Geral dos Comitês Nacionais Olímpicos (2000).

Em sua quarta edição, a Feira Olímpica Mundial saiu pela primeira vez de 
Lausanne, na Suíça, onde fica a sede do COI, e foi a Copacabana, onde buscou pro-
mover os ideais do Olimpismo e difundir a memória olímpica. Com a ilustre presença 
do ex-ginasta esloveno Leon Stukelj, o mais velho medalhista olímpico vivo na épo-
ca, então com 100 anos de idade, e de outros cinquenta expositores estrangeiros, fo-
ram realizadas, entre muitas atividades, uma série de palestras, uma exposição com 
objetos que pertenciam ao acervo do COI e um leilão para a aquisição de peças histó-
ricas ligadas aos Jogos. Enquanto autoridades se reuniam no centro de convenções, 
crianças entre 10 e 14 anos se divertiam nas areias de Copacabana, descobrindo no-
vas modalidades esportivas.

No ano seguinte, a III Conferência Mundial do Esporte e Meio Ambiente reu-
niu cerca de trezentas pessoas, sendo 93 membros de comitês olímpicos nacionais, 
para debater a adoção da Agenda 211 no Movimento Olímpico. O COI se prontificou 
a mobilizar todos os envolvidos direta ou indiretamente com o esporte para apoiar a 
iniciativa e instituir um plano voltado às questões socioambientais.

Finalmente, em 2000, a XVII Assembleia Geral dos Comitês Nacionais Olímpicos, 
conhecida como aCnO, levou ao Forte de Copacabana representantes de 189 Comitês 
Olímpicos Nacionais. O presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, par-
ticipou da abertura do evento, valorizando-o e causando boa impressão nos mem-
bros do COI. A estrutura minuciosamente preparada também rendeu elogios, como, 
por exemplo, uma passarela que levava os dirigentes diretamente do saguão do ho-
tel aos pavilhões onde aconteciam os encontros.

De fato, o Brasil havia sido aprovado nos testes. Em entrevista à imprensa, o me-
xicano Mario Vásquez Raña, presidente da aCnO, disse que o país havia subido alguns 
degraus na disputa para sediar eventos esportivos de primeira linha, e que a trajetó-
ria na campanha para 2004 poderia ter sido diferente se o mundo tivesse conhecido 
antes esse outro lado da cidade. Em suas palavras: “Se o Rio de Janeiro já houvesse 
realizado essa assembleia e fosse candidato a sediar os Jogos Olímpicos, talvez a de-
cisão tivesse sido a favor da cidade.”

1 Agenda 21 foi o nome dado ao 
programa criado pela Organização 
das Nações Unidas (onu) para 
buscar soluções mundiais ligadas 
ao desenvolvimento sustentável. 
O programa foi discutido e 
apresentado na Eco 92, evento 
dedicado ao meio ambiente e 
realizado no Rio de Janeiro vinte anos 
após a Conferência de Estocolmo.
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P R ê M i o   B R a s i l   o l í M P i c o

Ao longo de toda a história olímpica brasileira, não são poucos os exemplos de atletas 
que defenderam a pátria com grande dedicação emocional e profissional.

O COB sempre se orgulhou dos atletas, que são a razão de existir da instituição. 
Como reconhecimento e incentivo a eles, no dia 7 de dezembro de 1999, a cidade de 
São Paulo sediou a primeira edição do Prêmio Brasil Olímpico, uma festa para lau-
rear os melhores atletas do ano em cada modalidade. A cerimônia, apresentada por 
dois medalhistas olímpicos (Hortência e Robson Caetano), foi um verdadeiro suces-
so. A partir daí, o evento entrou de vez para o calendário esportivo nacional, marcan-
do o encerramento das temporadas.

Com o passar dos anos, o Prêmio Brasil Olímpico cresceu e criou novas catego-
rias, entre elas melhores técnicos, melhores atletas dos Jogos Escolares da Juventude 
(categoria 12 a 14 anos e 15 a 17 anos) e atleta da torcida (escolhido pelo público por 
meio da internet). Além disso, lançou o troféu Adhemar Ferreira da Silva, que home-
nageia àqueles que carregam consigo e representam os valores positivos do esporte.

Além da premiação e da repercussão na mídia, a grande contribuição do 
evento foi permitir que, pelo menos uma vez ao ano, os atletas se encontrassem 
fora de seu ambiente de trabalho, sem pressão por resultados, possibilitando um 
clima de confraternização.

J o G o s   O L í M p i C O S   
 S y d N e y  2 0 0 0

A excelente campanha em Atlanta e nos Jogos Pan-americanos Winnipeg 1999, quan-
do o Brasil finalmente ultrapassou a marca de cem medalhas em uma única edição do 
evento, despertou o interesse do público pelos esportes olímpicos, que passaram a 
ser acompanhados de perto. Em contrapartida, aumentou também o nível de exi-
gência dos torcedores, perceptível nos Jogos de Sydney, que ficariam marcados pelo 
uso de alta tecnologia e por novos recordes. Vários atletas puderam contar com equi-
pamentos inovadores, que proporcionaram uma melhora em seus desempenhos. 
Os fornecedores de materiais esportivos investiram no atletismo, desenvolvendo sa-
patilhas sob medida e uniformes que cobrem o corpo inteiro do competidor, e na na-
tação, lançando trajes que imitam a pele dos tubarões e reduzem o atrito com a água.

NO brASil, em FuNçãO dO FuSO 

hOráriO, muitOS eSpectAdOreS 

trOcArAm O diA pelA NOite 

pArA AcOmpANhAr SeuS ídOlOS.

(página dupla anterior) 
Assembleia Geral dos 
Comitês Nacionais 
Olímpicos foi realizada no 
Forte de Copacabana, no 
Rio de Janeiro em 2000.

—
Criado em 1999 o Prêmio 
Brasil Olímpico demonstra 
o empenho do Cob de 
reconhecer o talento de 
nossos atletas.
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A participação em um evento realizado do outro lado do mundo exige cuida-
dos logísticos especiais, como a história dos Jogos já ensinara. A frequência de voos 
disponíveis é menor, o fuso horário requer maior período de adaptação e dificulta o 
contato com o Brasil. Para atenuar esse problema, a alternativa encontrada pelo COB 
foi enviar profissionais à Austrália com três anos de antecedência, com o objetivo de 
inspecionar toda a estrutura criada para o evento. De forma inédita, a entidade fir-
mou um acordo para alugar o Instituto Australiano de Esportes, na capital Camberra, 
que serviria como centro de treinamento da delegação brasileira durante o período 
de aclimatação. O local seria compartilhado com outros atletas, como o nadador rus-
so Alexander Popov.

Em meio a tantas novidades, ainda persistia o desafio sobre como transfor-
mar o Brasil em uma potência esportiva. Dificuldades de diversas ordens, dentro e 
fora do universo esportivo, exigiam soluções a curto, médio e longo prazo. Uma de-
las envolvia a importação de equipamentos. No decorrer do ciclo olímpico, algumas 

Confederações nacionais investiram alto na aquisição de materiais de primeira linha 
para seus atletas, como embarcações para canoístas e remadores. Mas, em muitos 
casos, os produtos não puderam ser aproveitados em treinamentos e competições 
realizados no país. Por conta das altas taxas alfandegárias vigentes, as entidades es-
portivas não tinham verba suficiente para realizar um segundo aporte, complemen-
tar, que viabilizaria a entrada dos equipamentos em território nacional. Com isso, os 
aparatos permaneceram no exterior e acabaram sendo utilizados somente em cam-
peonatos internacionais.

No Brasil, por sua vez, em função do fuso horário, muitos espectadores troca-
ram o dia pela noite para acompanhar seus ídolos. Para os fãs inveterados e insones, a 
primeira cena comovente foi protagonizada pela campeã olímpica Sandra Pires, que 
carregou a bandeira nacional na cerimônia de abertura, uma homenagem ao cente-
nário da participação feminina nos jogos. Nunca antes uma mulher havia sido porta

-bandeira da delegação brasileira nos Jogos.

Cerimônia de abertura 
dos Jogos Olímpicos 
Sidney 2000.

—
Sandra foi a primeira 
mulher a carregar a 
bandeira brasileira na 
cerimônia de abertura em 
Jogos Olímpicos, uma 
homenagem ao centenário
da participação 
feminina nos Jogos.
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Na madrugada seguinte, houve mais um momento inesquecível, com uma me-
dalha de bronze para a natação no revezamento 4 × 100m livre. A comissão técnica 
brasileira havia alterado a ordem dos nadadores. Gustavo Borges, normalmente res-
ponsável por fechar a prova, foi o segundo a pular na piscina, após Fernando Scherer, 
deixando a conclusão da prova para os jovens Carlos Jayme e Edvaldo Valério. O úl-
timo nadador justificou seu apelido de “Bala”, passando da quinta posição para o ter-
ceiro lugar.

No judô, Tiago Camilo, segundo judoca mais jovem daqueles jogos, com 18 anos, 
e Carlos Honorato, reserva que subiu ao dojô devido a uma lesão do titular Edelmar 
Branco Zanol, trouxeram duas medalhas de prata.

(página dupla anterior) 
Delegação brasileira 
durante as olimpíadas de 
2000. Foram 205 atletas, 
sendo 111 homens e 94 
mulheres, que competiram 
em 27 modalidades.

—
Carlos Honorato e Tiago 
Camilo exibem as medalhas 
de prata conquistadas.

—
Gustavo Borges e Carlos 
Jayme comemoram o 
bronze no revezamento 
4 × 100m livre, enquanto 
Xuxa abraça o companheiro 
Edvaldo Valério.
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Mais três conquistas vieram com o vôlei de praia. Entre os homens, a dupla Zé 
Marco e Ricardo sagrou-se vice-campeã, assim como Adriana Behar e Shelda. Adriana 
Samuel e Sandra, que haviam subido ao pódio em Atlanta 1996, repetiram a dose com 
a medalha de bronze. Aliás, essa foi uma tendência da delegação brasileira em Sidney 
2000, que obteve, em muitos casos, a segunda medalha consecutiva.

No hipismo, o quarteto composto por Álvaro Affonso de Miranda Neto, André 
Johannpeter, Luiz Felipe de Azevedo e Rodrigo Pessoa voltou a ficar em terceiro lugar. 
Já no atletismo, o revezamento 4 × 100m sofreu mudanças, com a entrada de Vicente 
Lenílson e Claudinei Quirino, melhorando uma posição em relação a Atlanta 1996 e 
chegando à medalha de prata. Na vela, Robert Scheidt ganhou a prata na classe Laser, 
Torben Grael e Marcelo Ferreira, por sua vez, o bronze na classe Star.

Robert Scheidt 
medalha de prata na 
classe Laser.

—
Torben Grael e Marcelo 
Ferreira, bronze na 
classe Star.

(esq. para dir.) 
Adriana Behar, Shelda, 
Adriana Samuel e 
Sandra colocaram o 
vôlei de praia feminino 
novamente no pódio.

—
(esq. para dir.) 
Vicente Lenílson, 
Edson Luciano, André 
Domingos e Claudinei 
Quirino comemoram 
a prata.

Zé Marco e Ricardo 
trouxeram a primeira 
medalha olímpica do 
vôlei de praia masculino.

—
(esq. para dir.) 
Luiz Felipe de Azevedo, 
André Johannpeter 
e Álvaro Affonso de 
Miranda Neto celebram 
mais uma medalha 
de bronze.
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Nos esportes coletivos, as mulheres provaram que os feitos de quatro anos an-
tes não haviam sido ocasionais. O vôlei feminino voltou a conquistar o terceiro lugar, 
e o basquete, sem Paula nem Hortência, finalizou na mesma colocação, com direi-
to a uma emocionante disputa pelo terceiro lugar. Enfrentando a Coreia do Sul até a 
prorrogação, a ala-armadora Janeth e a pivô Alessandra fizeram, juntas, 54 pontos e 
lideraram a seleção na vitória por 84 × 73.

Novamente, o Brasil superou a marca de dez medalhas em uma única edição dos 
Jogos, com seis medalhas de prata e seis de bronze, mas a ausência do ouro foi sen-
tida e suscitou debates sobre a possibilidade de obter melhores resultados em com-
petições esportivas internacionais. A educação física escolar passou a receber mais 
atenção, sendo vista como a base da pirâmide esportiva nacional. Nesse sentido, ini-
ciativas como as competições estudantis, atualmente chamadas de Jogos Escolares 
da Juventude, foram desenvolvidas pelo COB e pelo Ministério do Esporte, que bus-
cavam revalorizar a educação física nas escolas, massificar o esporte e construir um 
celeiro de atletas para o Brasil.

A ala-armadora Janeth 
em ação na semifinal 
contra a Austrália.

—
Seleção brasileira de 
vôlei feminino entre 
as três melhores dos 
Jogos Olímpicos 
Sydney 2000.
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Novo século, nova realidade. No início dos anos 2000, o esporte brasileiro, após lon-
gas conversas capitaneadas por Carlos Arthur Nuzman, recebeu com euforia a notí-
cia da criação de uma lei que destinaria 2% da arrecadação total das loterias federais 
para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), 
passando 85% do montante para o primeiro e 15% para o segundo. A Lei Agnelo/Piva 
foi proposta pelo senador Pedro Piva e contou com alterações no texto original do en-
tão deputado federal Agnelo Queiroz. A determinação legal, de 16 de julho de 2001, 
exige o repasse de 10% do valor embolsado por cada entidade para o esporte escolar 
e de outros 5% para o esporte universitário.

A lei possibilitou um verdadeiro planejamento do esporte olímpico nacional, co-
locando o COB como eixo na condução do esporte no país. A partir de então, a institui-
ção passou a dispor de uma verba permanente para viabilizar suas ações e promover 
o desenvolvimento das confederações afiliadas.

Nos Jogos Pan-americanos Santo Domingo 2003 (primeira grande competição 
multiesportiva internacional desde a criação da lei), o Brasil obteve o melhor de-
sempenho de sua história, com 123 medalhas (29 medalhas de ouro, 40 de prata e 
54 de bronze).

A lei ganharia ainda mais força em 2006, quando a ela se somaria à Lei 11.438, 
conhecida como Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que empresas e pessoas 
físicas invistam parte do que pagariam no imposto de renda em projetos esportivos 
aprovados pelo Ministério do Esporte. O Governo Federal demonstrava assim a im-
portância do esporte em sua política nacional e apontava a parceria entre o COB e 
o Ministério do Esporte como o eixo central do desenvolvimento esportivo no país.

Além dos resultados positivos em competições internacionais, os recursos per-
mitiram ainda a formação de equipes olímpicas permanentes, um maior empenho 
na detecção de jovens talentos, a compra de materiais de tecnologia avançada, o in-
tercâmbio com países mais desenvolvidos e a realização de cursos de formação para 
árbitros e comissões técnicas.

o COMiTÊ OLíMpiCO dO 
BRASiL no sÉculo XXiRodrigo Pessoa 

e o cavalo Baloubet 
du Rouet.
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A sétima edição da principal competição multiesportiva do continente estava progra-
mada para acontecer em Córdoba, mas a crise econômica que tomou a Argentina fez 
com que o evento fosse transferido para Bogotá. A alternativa se mostraria proble-
mática, uma vez que a Colômbia também atravessava uma fase conturbada, minada 
pelas disputas militares travadas entre o governo colombiano, grupos paramilitares, 
o narcotráfico, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FarC) e o Exército 
de Libertação Nacional (Eln). Com isso, a Organização Desportiva Sul-americana 
(OdEsur) optou por uma nova mudança de sede.

Em uma medida emergencial, o presidente Carlos Arthur Nuzman lançou a can-
didatura do Brasil para organizar os Jogos, evitando assim o cancelamento do even-
to e garantindo o crescimento do esporte na América do Sul. Em 18 de abril de 2002, 
o Brasil derrotaria o Chile por 11 votos a 3 e foi escolhido como país-sede. Seria a pri-
meira vez desde 1963, quando São Paulo abrigou os Jogos Pan-americanos, que um 
evento de tal relevância teria lugar em território nacional.

Dispondo de apenas três meses e meio até o início dos Jogos, cuja abertura fora 
marcada para 1º de agosto, o COB precisou montar uma programação especial, in-
cluindo a busca por patrocinadores e por apoio do Governo Federal e a reforma de 
instalações esportivas. Outra estratégia empregada para driblar a escassez de tem-
po foi dividir os esportes por quatro cidades, de acordo com as modalidades. As ca-
pitais escolhidas foram Belém, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Não eram poucos os desafios a serem enfrentados para que o evento ficasse 
pronto até a data prevista, mas o COB entendia que o empreendimento poderia ren-
der frutos em um futuro próximo. Afinal, o Rio de Janeiro já disputava o direito de 
ser sede dos Jogos Pan-americanos de 2007, cuja decisão se tornaria pública em 29 
de agosto daquele ano.

Vencendo os obstáculos, os Jogos Sul-americanos reuniram catorze países em 
26 modalidades e primaram pela eficiência. Além disso, ficou um legado esportivo 
para os atletas brasileiros, que ganharam novas instalações de treinamento, e para o 
Brasil, que mostrava sua capacidade para organizar grandes eventos.

O tamanduá-bandeira 
Tamba, mascote dos 
Jogos Sul-americanos 
Brasil 2002.

—
Em 2002, competições 
de vela foram realizadas 
no Rio de Janeiro.
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Não haveria tempo para comemorar o sucesso dos Jogos Sul-americanos, pois o COB 
conheceria, em dezoito dias, a decisão da Organização Desportiva Pan-americana 
(OdEPa) e de seus representantes sobre a cidade que sediaria os Jogos Pan-americanos 
de 2007. O Rio de Janeiro e a cidade de San Antonio pleiteavam o evento, mas o fa-
voritismo pertencia aos norte-americanos, que vinham se preparando havia quatro 
anos. A candidatura brasileira ganhou força na reta final, com a adesão dos países 
da América do Sul.

Durante uma apresentação realizada na assembleia geral da OdEPa, na Cidade 
do México, a comitiva brasileira evitou adotar um clima de euforia, procurando mos-
trar a realidade do país, com suas inúmeras virtudes e deficiências, e as vantagens que 
uma competição desse porte traria para o futuro do Brasil e da região. Outra diferen-
ça, em relação às candidaturas anteriores, foi o engajamento do COB, que assumiu o 
comando da organização do evento, além da união entre governos municipal, esta-
dual e federal. O prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, participou da apresentação, 
e o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, gravou um vídeo demons-
trando apoio incondicional à realização dos Jogos no Brasil. Todos esses esforços re-
sultaram em uma vitória surpreendente, por 30 votos a 21, a favor da capital carioca.

O triunfo teve significado especial para o Rio de Janeiro e representou a possibi-
lidade de se recuperar a autoestima da cidade. Os Jogos Pan-americanos ajudariam 
a promover uma imagem ainda mais positiva da Cidade Maravilhosa. Em pouco 
tempo, surgiram novas oportunidades de negócios e investimentos em infraestrutu-
ra. O Brasil finalmente passava a ter destaque no cenário olímpico, e o evento servi-
ria como uma espécie de vestibular para o sonho maior de sediar os Jogos Olímpicos.

J o G o s   O L í M p i C O S   
 A T e N A S  2 0 0 4

O Brasil conquistava cada vez mais a respeitabilidade no Comitê Olímpico Internacional 
(COI). Isso se confirmou em 13 de junho de 2004, quando, pela primeira vez, a tocha 
olímpica percorreu os cinco continentes e chegou à América do Sul, precisamente 
ao Rio de Janeiro.

A chama olímpica, símbolo dos Jogos, desembarcou, no aeroporto Antônio Carlos 
Jobim, às 6h43, vinda da Cidade do Cabo, na África do Sul. Protegida no interior de 
uma lamparina, a chama foi levada pelo presidente do COB ao estádio do Maracanã, 
onde teve início o revezamento. O pontapé inicial não poderia ter sido dado por ou-
tro que não o rei Pelé. Apesar de nunca ter participado dos Jogos Olímpicos, Pelé era, 
e continua sendo, símbolo do esporte brasileiro e do êxito no desempenho esportivo.

NO riO de JANeirO, cercA 

de 1,4 milhãO de peSSOAS 

FOrAm àS ruAS pArA ver e 

celebrAr OS ídOlOS NAciONAiS 

que cArregArAm A tOchA.
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Outro detalhe que exigiu cuidados especiais foi o apoio psicológico oferecido aos 
nossos competidores durante todo o evento. O escolhido para a tarefa foi Dietmar 
Samulski, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte.

O psicólogo trabalhou individualmente com cada atleta. Emanuel, que era pen-
tacampeão mundial de vôlei de praia, estava em sua terceira participação olímpica e 
ainda perseguia uma medalha de ouro. Já Nalbert e Giovane, líderes da seleção mas-
culina de vôlei, haviam sofrido lesões e corrido o risco de serem cortados dos Jogos. 
A jovem Daiane dos Santos, por sua vez, sofria enorme pressão para trazer para casa 
um inédito ouro na ginástica artística.

Esses exemplos indicam o grau de complexidade da missão brasileira, que deci-
diu oferecer tratamento personalizado aos atletas e dar atenção a cada uma das moda-
lidades esportivas. A maioria das Confederações nacionais optou por uma preparação 
individual e, a um mês dos Jogos, espalhou pela Europa profissionais que cuidariam 
da aclimatação dos competidores. A opção se revelou acertada, e o Brasil alcançou o 
recorde de cinco medalhas de ouro em uma única edição dos Jogos Olímpicos.

O Olimpismo tomou conta do país. No Rio de Janeiro, cerca de 1,4 milhão de 
pessoas foram às ruas para ver e celebrar os ídolos nacionais que carregaram a to-
cha. Nas diversas regiões e cidades do país, milhões de telespectadores acompanha-
ram o espetáculo.

A euforia se repetiria dois meses depois, durante os Jogos de Atenas. O evento 
foi um sucesso esportivo e comercial, batendo recordes de audiência internacional. 
A abertura foi marcada por um forte simbolismo associado à antiguidade e à origem 
dos Jogos. Atenas surpreendeu também pela segurança, elemento importante nos 
primeiros Jogos Olímpicos realizados após os atentados de 11 de setembro de 2001. 
Com exceção da agressão ao maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, todo 
o evento ocorreu sem problemas significativos. 

A delegação brasileira bateu recorde ao enviar atletas de 26 modalidades di-
ferentes. O elevado número de mulheres representando o país também chamou a 
atenção, chegando a 122, uma a menos que o total de homens. A importância da pre-
sença feminina vinha se consolidando desde Atlanta, o que refletiu na logística do 
COB para os Jogos. O Comitê reservou um terceiro prédio na Vila Olímpica exclusi-
vamente para nossas atletas.

Joaquim Cruz levou 
a tocha olímpica 
de Atenas 2004 
ao Cristo Redentor.

—
Cerimônia de Abertura 
dos Jogos Olímpicos 
Atenas 2004.

—
O velejador 
Torben Grael foi o 
porta-bandeira da 
delegação brasileira 
na Cerimônia 
de Abertura.
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Participando pela sexta vez do evento, o velejador Torben Grael teve a honra de 
ser o porta-bandeira da delegação brasileira na Cerimônia de Abertura. Sua alegria 
foi redobrada com a conquista de seu segundo ouro olímpico na classe Star, a quinta 
medalha de sua carreira, mais uma vez ao lado do parceiro Marcelo Ferreira. A du-
pla assistiria também à conquista de um amigo, Robert Scheidt, que se sagrou bi-
campeão na classe Laser. As duas vitórias comprovavam que a vela se tornara um 
dos carros-chefes do Brasil nos Jogos, ao lado do judô e do vôlei. 

Desde os Jogos Olímpicos Los Angeles 1984, os judocas traziam ao menos uma 
medalha para o Brasil. Em Atenas, foram dois bronzes, para Leandro Guilheiro, peso 
leve, e Flávio Canto, meio-médio. A conquista de Guilheiro foi um exemplo de supe-
ração, pois o atleta competiu mesmo sofrendo com uma fratura em um osso da mão 
esquerda e uma lesão no quadril.

Os velejadores Marcelo 
Ferreira, Torben Grael 
e Robert Scheidt 
repetiram Atlanta 
1996 e conquistaram 
a segunda medalha 
de ouro olímpica de 
suas carreiras.

—
Flávio Canto e suas 
técnicas de solo, uma 
especialidade: medalha  
de bronze.

—
Leandro Guilheiro 
comemora a conquista 
da primeira medalha 
de bronze olímpica de 
sua carreira.
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No vôlei, considerando as modalidades de quadra e praia, tivemos três conquis-
tas. Adriana Behar e Shelda chegaram a mais uma final olímpica, dessa vez contra as 
americanas Walsh e May, e ganharam a medalha de prata. Ainda nas areias, Ricardo 
e Emanuel justificaram o favoritismo e trouxeram mais uma medalha de ouro para o 
Brasil. Na decisão, eles derrotaram os espanhóis Bosma e Herrera por 21 × 16 e 21 × 15. 
A seleção masculina repetiu em quadra a façanha de Barcelona 1992 e conquistou mais 
um ouro olímpico. Com dois remanescentes da geração anterior, Giovane e Maurício, 
a equipe comandada por Bernardinho atropelou os adversários, vencendo a Itália 
na final. Giba terminou a competição como o melhor jogador, marcando 126 pontos.

A seleção feminina de futebol faturou sua primeira medalha, de prata, em final 
duríssima, contra os Estados Unidos, decidida na prorrogação.

Ricardo e Emanuel se 
abraçam após a partida 
que lhes rendeu a 
medalha de ouro.

—
Shelda e Adriana Behar 
festejam a medalha 
de prata no vôlei de 
praia feminino.

—
Marta liderou a seleção 
brasileira na conquista 
da primeira medalha 
olímpica do país no 
futebol feminino.
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As duas últimas medalhas brasileiras em Atenas entraram para o rol de histórias 
inesquecíveis dos Jogos. Em Sydney 2000, o cavaleiro Rodrigo Pessoa havia passado 
por uma situação difícil: sua montaria refugou e ele foi desclassificado da prova. Quatro 
anos mais tarde, o maior atleta brasileiro na modalidade nem cogitou trocar de cava-
lo e confiou em Baloubet du Rouet para subir ao pódio. O segundo lugar conquistado 
ali terminou por se transformar em ouro um ano depois, quando Rodrigo Pessoa re-
cebeu a confirmação de que a montaria do campeão, o irlandês Cian O’Connor, não 
havia passado no exame antidoping. Para valorizar a medalha do cavaleiro, que não 
ouviu o Hino Nacional em Atenas, o COB organizou uma nova cerimônia no Forte 
de Copacabana, na qual Rodrigo Pessoa se tornou o primeiro medalhista brasileiro 
a ser premiado em sua terra natal.

Já o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima jamais se esquecerá do ex-padre 
irlandês Cornelius Horan e do torcedor grego Polyvios Kossivas. No 36º quilômetro, 
quando Vanderlei liderava a prova, Horan invadiu o percurso, carregando consigo uma 

mensagem religiosa, e agrediu o corredor. O torcedor, por sua vez, desempenhou o 
papel de “anjo da guarda”. Inconformado com a cena, Kossivas conseguiu impedir 
novas ações do irlandês contra o brasileiro, que pôde voltar à disputa. Sem o mesmo 
ritmo, Vanderlei não conseguiu sustentar a liderança e conquistou a medalha de bron-
ze. Posteriormente, o COB e a Confederação Brasileira de Atletismo (CBat) entraram 
com um recurso para que o ouro fosse dividido com o italiano Stefano Baldini. O COI 
não acatou o pedido, mas laureou o corredor com a medalha Pierre de Coubertin, des-
tinada a esportistas que demonstram o verdadeiro sentido do espírito olímpico. A en-
trega aconteceu em dezembro de 2004, durante o Prêmio Brasil Olímpico, e contou 
com a presença de Kossivas, que também foi homenageado pelo COB.

(página dupla anterior)  
Seleção masculina de vôlei 
voltou a conquistar uma 
medalha de ouro após 
doze anos.

—
Vanderlei Cordeiro de Lima, 
bronze na maratona.

—
Rodrigo Pessoa recebe 
a medalha de ouro no Rio 
de Janeiro, acompanhado 
do ex-presidente do Coi, 
Jacques Rogge, e de 
Carlos Arthur Nuzman.
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Investir na base é fundamental para o desenvolvimento do esporte. Se almejasse ser 
uma potência olímpica, o Brasil precisaria investir nos jovens, promovendo torneios 
destinados a eles. Já existiam iniciativas de organização de jogos esportivos escola-
res desde meados do século XX, quando o jornalista Mario Filho lançou, por meio do 
Jornal dos Sports, os Jogos da Primavera, em 1947, e os Jogos Infantis, em 1951. A pri-
meira competição escolar efetivamente nacional, denominada Jogos Estudantis 
Brasileiros,1 ocorreu em 1969, mas o país não conseguiu consolidar um modelo con-
tínuo que auxiliasse na formação de futuros atletas.

A Lei Agnelo/Piva alterou esse quadro a partir de 2001, permitindo que o COB 
elaborasse um projeto economicamente viável (os anteriores haviam sido integral-
mente financiados pelo governo), voltado para adolescentes entre 12 e 17 anos. A par-
tir de uma parceria com o Ministério do Esporte e as Organizações Globo, foi possível 
desenhar um novo formato de competição esportiva, não mais integrada por sele-
ções estaduais, mas ancorada em disputas entre escolas, o que favorece ainda a va-
lorização do profissional de educação física.

O plano foi estruturado em 2004 e colocado em prática em 2005, com o nome 
de Olimpíadas Escolares (a partir de 2013, passaria a se chamar Jogos Escolares 
da Juventude). 

Os Jogos Escolares da Juventude permitiram que atletas de regiões distantes se en-
contrassem, promovendo a redefinição do perfil do esportista brasileiro, antes concen-
trado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ao longo do ano, todas as unidades federativas 

1 Os Jogos Estudantis Brasileiros, 
cuja primeira edição ocorreu na 
cidade de Niterói, duraram até 1975, 
quando foram criados os Jogos 
Escolares Brasileiros, realizados até 
2004. Nesse período, realizaram-se 
também os Campeonatos Escolares 
Brasileiros (1978, 1980 e 1982), os 
Jogos da Juventude (1995 a 2004) 
e a Olimpíada Colegial Esperança 
(2000 e 2001) em novas tentativas 
de fortalecer o esporte estudantil.

passaram a realizar etapas municipais e estaduais até chegarem à competição nacional. 
No total, são quase 3 milhões de alunos diretamente envolvidos nas disputas.

Contudo, o segredo do sucesso dos Jogos não reside exclusivamente nos espor-
tes. O projeto cresceu a partir do momento em que passou a diversificar suas áreas 
de atuação, mostrando-se interessado em melhorar a educação e a cultura dos jo-
vens. O COB também passou a ajudar no desenvolvimento das cidades-sede, auxi-
liando na capacitação e na seleção de voluntários, organizando ações sustentáveis 
como o plantio de árvores e elaborando campanhas para a doação de livros para es-
colas e bibliotecas públicas.

Os governos municipais e estaduais passaram a compreender o impacto econô-
mico causado pelos Jogos, que proporcionam aumento do número de turistas, ocupa-
ção total da rede hoteleira e aquecimento do comércio. Por essas razões, assim como 
ocorre com os Jogos Olímpicos, os municípios brasileiros passam por um rigoroso pro-
cesso de candidatura, tendo que cumprir uma lista de exigências elaborada pelo COB.

Os Jogos Escolares da Juventude se tornaram uma referência mundial. Em sua 
primeira década de existência, o evento atraiu observadores de mais de setenta paí-
ses, colaborou para a construção e a reforma de instalações esportivas em todo o país 
e formou medalhistas olímpicos, como as judocas Sarah Menezes e Mayra Aguiar, 
medalhas de ouro e bronze em Londres.
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Ao priorizar a organização de eventos esportivos, o Brasil demonstrava que aprende-
ra lições com suas duas malsucedidas candidaturas olímpicas anteriores. Os Jogos 
Sul-americanos, realizados em 2002, foram o primeiro desafio, enquanto os Jogos 
Pan-americanos forneceram o know-how necessário para ganhar notoriedade junto ao COI. 
Ambas as etapas aumentaram as probabilidades brasileiras de abrigar os Jogos Olímpicos.

A escolha do Rio de Janeiro, na disputa com San Antonio, representou a confian-
ça da OdEPa, que acreditou no potencial renovador da cidade brasileira. No entanto, 
os planos só se concretizaram após a apresentação de propostas importantes, como 
a cessão gratuita do sinal de televisão para a transmissão do evento em todo o con-
tinente americano e o compromisso de realizar os Jogos Parapan-americanos com a 
mesma estrutura.

Os governos municipal, estadual e federal entenderam que essa era uma opor-
tunidade única, que possibilitaria a maior promoção internacional do Brasil desde a 
Copa do Mundo de 1950. Por isso, o investimento em instalações esportivas e infraes-
trutura deveria ser grande. Poucos perceberam, mas o investimento no Pan 2007 era 
parte do processo para a candidatura aos Jogos de 2016.

O mercado brasileiro voltou a se aquecer. Além da valorização imobiliária e do 
aumento no número de turistas, os Jogos Pan-americanos movimentaram a cons-
trução civil, melhoraram o setor hoteleiro e revitalizaram algumas áreas da cidade, 
como o bairro Engenho de Dentro, na zona norte, onde foi erguido o Estádio Olímpico 
João Havelange.
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Além desse palco, onde aconteceram as competições de atletismo, ficaram como 
legados a arena da Barra da Tijuca, o parque aquático Maria Lenk e o ginásio do 
Maracanãzinho, completamente remodelado para a ocasião. Considerando o futuro 
do esporte nacional, o evento trouxe benefícios pelo elevado número de modalidades 
que integraram o programa dos Jogos, o que fez com que a população se interessasse 
por esportes menos conhecidos, como o taekwondo de Diogo Silva, e pelo surgimento 
de atletas promissores, caso do nadador Cesar Cielo, do levantador Bruno Rezende, 
da judoca Mayra Aguiar e da pentatleta Yane Marques, que viriam a ser medalhistas 
olímpicos após boas campanhas em 2007.

No total, 80 mil pessoas se envolveram com a organização dos Jogos. Nas ar-
quibancadas, mais de 1,3 milhão de pessoas assistiram às provas. Já na televisão, a 
audiência superou a marca de 1 bilhão de telespectadores. Esses números não passa-
ram despercebidos pelo COI. Juan Antonio Samaranch, que havia sido presidente do 
Comitê até 2001, parabenizou o evento, confirmando que os Jogos Pan-americanos 
no Rio de Janeiro tinham sido um verdadeiro sucesso.

Estádio do Maracanã 
na Cerimônia de 
Abertura dos Jogos 
Pan-americanos 
de 2007.

—
Parque aquático Maria 
Lenk, construído 
especialmente para 
os Jogos Rio 2007. 
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Pouco depois dos Jogos Pan-americanos, o Brasil já estava diante de dois 
novos e importantes desafios: os Jogos Olímpicos Pequim 2008 e a candi-
datura carioca para sede do evento em 2016, cujo resultado seria conheci-
do em 2009.

Os XXIX Jogos foram um sucesso e ficaram marcados pelas instalações 
impressionantes, como o Centro Aquático Nacional de Pequim, mais co-
nhecido como Cubo d’Água, e o Estádio Nacional de Pequim, popularmente 
chamado de Ninho do Pássaro, pela estrutura entrelaçada de seu exterior. 

No Brasil, a preparação para Pequim começou no dia seguinte ao tér-
mino da edição em Atenas, iniciando o primeiro ciclo olímpico completo 
em que o COB pôde usufruir dos recursos da Lei Agnelo/Piva, o que au-
mentava as expectativas por bons resultados. Seguindo os novos protoco-
los de treinamento, os atletas passaram por períodos de aclimatação na 
Europa e na Ásia antes de chegarem à China, de acordo com o programa 
de cada Confederação. A delegação também teve a seu dispor uma estru-
tura médica própria dentro da Vila Olímpica, que contava com aproxima-
damente quarenta profissionais.

Uma das novidades foi a criação de uma marca para representar toda 
a delegação. A partir de então, o Time Brasil estaria presente nas princi-
pais competições internacionais, defendendo o país ao redor do mundo. 
A proposta da marca era unir os atletas e conscientizá-los da importância 
e do orgulho de integrar essa equipe, atraindo também o apoio incondi-
cional do torcedor independentemente de modalidades.

A mobilização em torno do Time Brasil deu resultado. Mais uma vez, 
o país obteve o melhor desempenho de sua história nos Jogos. Antes mes-
mo do início da competição, já haviam sido quebrados os recordes de nú-
mero total de atletas, que chegou a 277, de presença feminina na delegação, 
com 133 atletas, e de participação em diferentes modalidades esportivas, 
em um total de 32.
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No estádio Ninho 
do Pássaro ocorreu 
uma das cerimônias 
de abertura mais 
grandiosas da história 
dos Jogos Olímpicos.
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As medalhas não demoraram a chegar. O velejador Robert Scheidt, que foi por-
ta-bandeira na Cerimônia de Abertura, conquistou uma medalha de prata, ao lado 
de Bruno Prada, em sua estreia na classe Star. A segunda medalha na vela veio com 
Fernanda Oliveira e Isabel Swan, que ganharam o bronze na classe 470 e foram as pri-
meiras mulheres a ganhar uma medalha nesta modalidade. O judô se afirmou como 
um dos principais esportes nacionais após a medalha de bronze de Tiago Camilo nos 
meio-médios e de Ketleyn Quadros e Leandro Guilheiro no peso leve. Após a con-
quista do bronze em Atenas, Guilheiro se tornou o primeiro judoca brasileiro a subir 
ao pódio em dois Jogos Olímpicos consecutivos, e Ketlyn a primeira mulher meda-
lhista em uma modalidade individual.

(página dupla anterior)  
Robert Scheidt liderou a 
delegação brasileira na 
entrada no estádio olímpico.

—
Ketlyn Quadros, bronze 
no judô, a primeira mulher 
medalhista em uma 
modalidade individual.

Tiago Camilo aplica 
golpe no britânico 
Euan Burton. 

Leandro Guilheiro 
repetiu o bronze de 
Atenas 2004.

Isabel Swan (sentada) 
e Fernanda Oliveira 
trouxeram a primeira 
medalha da vela 
feminina brasileira.

Robert Scheidt foi para 
a classe Star e, com 
Bruno Prada (à esq), 
conquistou a prata.
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O vôlei de praia trouxe a medalha de prata para Márcio e Fábio Luiz, e a de bron-
ze para Ricardo e Emanuel. Nas quadras, os homens ficaram com o vice-campeonato 
e as mulheres subiram ao topo do pódio. O futebol também ajudou a manter a tradi-
ção de conquistas brasileiras nos esportes coletivos, com a prata feminina e o bron-
ze para a equipe masculina.

Porém, foram as conquistas inéditas que ratificaram a evolução brasileira nos 
Jogos. Para começar, o bronze de Natália Falavigna no taekwondo. No atletismo, a 
saltadora em distância Maurren Maggi foi responsável por um ouro feminino inédi-
to em prova individual. Cesar Cielo, por sua vez, trouxe a primeira medalha de ouro 
da natação brasileira. Sem qualquer pressão após ter ganhado o bronze na prova de 
100m livre, que nem sequer era sua especialidade, o nadador conquistou o primeiro 
lugar na prova de 50m livre. Superando todas as suas campanhas olímpicas, o Time 
Brasil voltou de Pequim com quinze medalhas: três ouros, quatro pratas e oito bronzes.

O ponteiro Murilo.
—
A zagueira Renata 
Costa em ação contra 
a Nigéria.

—
Emanuel ataca sobre 
o bloqueio.

—
Natália Falavigna 
inaugurou as 
conquistas brasileiras 
no taekwondo.

—
(esq. para dir.) Paula 
Pequeno, Sassá, Fofão, 
Thaisa, Sheilla, Fabiana, 
Walewska, Carol 
Albuquerque, Jaqueline 
e Mari; (abaixo) 
Valeskinha e Fabi.
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O sonho era antigo e tivera início em 1994, com o pleito do Rio de Janeiro à sede dos 
Jogos de 2004. Apesar de a cidade não ter avançado para a fase final, a candidatura 
mobilizou os cariocas. Com o apoio da população, trazer o evento para a cidade se 
tornaria tarefa menos complicada.

Outro ponto fundamental foi não apresentar uma nova candidatura para os 
Jogos Olímpicos seguintes. A decisão decorreu de uma conversa entre Carlos Arthur 
Nuzman e Juan Antonio Samaranch, então presidente do COI. Em 1999, o espanhol 
sugeriu ao dirigente brasileiro que o Rio de Janeiro voltasse à disputa após organizar 
um evento multiesportivo de expressão, pois assim veria crescer suas chances de vi-
tória com o projeto olímpico. A sugestão foi prontamente aceita, e o COB trouxe ao 
país os jogos Sul-americanos de 2002 e os Jogos Pan-americanos de 2007.

Nesse processo contínuo de aprendizagem, mesmo bem-cotado na disputa para 
a sede dos Jogos de 2012 (cuja eleição foi em 2005, ou seja, 2 anos antes do Pan de 
2007), o Rio de Janeiro não passou pelo crivo do COI e foi novamente eliminado na 
etapa inicial, deixando a disputa para Londres, Madri, Moscou, Nova York e Paris. 
Assim que a eliminação do Rio de Janeiro foi anunciada, Nuzman comunicou à im-
prensa que insistiria no pleito para os Jogos Olímpicos seguintes, de 2016, aprovei-
tando os Jogos Pan-americanos como um teste.

A estratégia se mostrou eficaz. Na abertura dos Jogos Pan-americanos, o Rio de 
Janeiro já dispunha de instalações esportivas de nível olímpico e infraestrutura mo-
derna. Além disso, os dirigentes puderam aprimorar seu conhecimento na produção 
de megaeventos esportivos. A experiência foi transformada em estímulo para enfren-
tar o desafio que se avizinhava, ainda que todos tivessem consciência das dificulda-
des envolvidas na tarefa — principalmente conseguir a indicação para sediar o evento. 
Era chegada a hora de mostrar ao COI que eles estavam diante de um país transformado.

O lançamento da candidatura para 2016 ocorreu em 1º de setembro de 2007, no 
hotel Copacabana Palace. O anúncio foi feito por Nuzman durante a Assembleia do 
COB. Na semana seguinte, a entidade encaminhou ao COI cartas de apresentação, 
inscrição e garantia de realização dos Jogos. A próxima etapa era burocrática, mas 
nem por isso deixava de exigir cuidados. Tendo em mente as observações do COI so-
bre a campanha para sediar os Jogos de 2012, a equipe brasileira respondeu cuidado-
samente ao questionário de aplicação, que faz uma análise dos quesitos técnicos do 
projeto, como instalações esportivas e Vila Olímpica.

As diferenças em relação à candidatura anterior eram evidentes. Com um pla-
no mais factível, o Rio de Janeiro se dispôs a descentralizar os locais de competição 
e a promover o desenvolvimento de toda a cidade. Para a mobilidade urbana, foram 
criadas alternativas ao metrô, como o Bus Rapid Transit, ou Transporte Rápido por 
Ônibus (Brt), que liga as quatro zonas onde aconteceriam os Jogos (Barra da Tijuca, 
Copacabana, Deodoro e Maracanã). O governo, por sua vez, seria responsável pela 
gestão do andamento das obras, enquanto a iniciativa privada se comprometeria a 
investir na rede hoteleira.

instituto olímPiCo Brasileiro
Lançado oficialmente em 2009, o Instituto Olímpico Brasileiro é o departamento 
de educação do Cob, com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do esporte 
nacional através da capacitação de atletas, técnicos, gestores, chefes de equipe e 
profissionais de imprensa. O Programa de Apoio ao Atleta (paa), especificamente, 
procura oferecer condições para que os esportistas possam desenvolver suas 
carreiras, auxiliando-os na transição para a aposentadoria, quando são obrigados 
a enfrentar o mercado de trabalho. A Academia Brasileira de Treinadores (abt), 
por sua vez, busca complementar a formação dos técnicos, permitindo que 
eles aperfeiçoem o desempenho dos atletas. Já o Programa de Capacitação de 
Gestores atende a dirigentes e profissionais ligados às confederações esportivas, 
possibilitando expandir a administração do esporte brasileiro em todas as suas 
áreas. Por fim, o Curso de Introdução ao Sistema Olímpico (Ciso) propõe-se a 
ampliar o conhecimento dos jornalistas sobre o esporte e o Movimento Olímpico.

(página dupla anterior 
à esquerda) Maurren 
Maggi no alto do pódio 
no Ninho do Pássaro.

—
(página dupla anterior 
à direita) Cesar Cielo vibra 
com a medalha de ouro 
nos 50m livre.
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O material foi entregue ao COI em 11 de janeiro de 2008, três dias antes do pra-
zo estipulado. Outras seis cidades seguiram o mesmo protocolo e aguardaram cinco 
meses pelo parecer da comissão avaliadora. Na classificação geral, o Rio de Janeiro 
ficou em quarto lugar, com nota 6,4, atrás de Tóquio (8,3), Madri (8,1) e Chicago 
(7,0), mas garantiu seu lugar na próxima etapa. Apesar de não ter sido bem-avalia-
da em itens como segurança (4,6) e infraestrutura (5,3), a candidatura brasileira se 
sobressaiu no critério experiência em eventos esportivos. O sucesso na organização 
dos Jogos Pan-americanos havia surtido efeito, fazendo com que a nota 5,0 recebi-
da nesse item, na campanha anterior, saltasse para 6,6, a segunda maior entre as ci-
dades postulantes.

Em sua terceira tentativa, o Rio de Janeiro era, enfim, alçado à condição de ci-
dade candidata. A nota global havia superado consideravelmente as notas dos pro-
jetos para 2004 (3,8) e 2012 (4,7).

Superado mais um obstáculo, o foco passou a ser o dossiê de candidatura, dei-
xando ao Rio de Janeiro seis meses para mostrar ao COI que era capaz de organizar 
os Jogos com excelência. O dossiê precisava ser elaborado com minúcia e rigor máxi-
mo. Eram mais de trezentas questões sobre dezessete temas, incluindo meio ambien-
te, tecnologia, imprensa, serviços médicos e controle antidoping. Todos os quesitos 
previstos no projeto carioca foram contemplados.

Para convencer o mundo de que essa era sua vez, o Brasil repetiu a fórmula apli-
cada nos Jogos Pan-americanos e integrou os três níveis de governo (municipal, es-
tadual e federal) para dar continuidade não apenas ao plano de fortalecimento do 
esporte nacional, mas também ao desenvolvimento urbano e social. A revitalização 
da área portuária do Rio de Janeiro e a instalação de Unidades de Polícia Pacificadoras 
(uPPs) nas comunidades foram exemplos de medidas mais diretamente ligadas à ci-
dade do que ao evento propriamente dito.

No âmbito econômico, o Rio optou por uma estratégia diferente da utilizada por 
adversários. Acompanhando cuidadosamente a crise mundial, os dirigentes brasilei-
ros encontraram uma chance de comprovar a credibilidade da candidatura propondo 
superar as garantias financeiras exigidas pelo COI por meio de investimentos conser-
vadores da iniciativa privada. De forma inédita, a política de austeridade brasileira 
se destacou no cenário global.

O dossiê de candidatura entrou na reta final de preparação. Dividido em três 
volumes, o texto passou por uma série de revisões para a aprovação do conteúdo de 
796 páginas. O material chegou à sede do COI, em Lausanne, em 11 de fevereiro, an-
tes que os dossiês fossem enviados pelas demais cidades. Nos dias seguintes, o tra-
balho foi apresentado para a imprensa brasileira, para os jornalistas estrangeiros e 
para o Comitê Paralímpico Internacional (CPI), com o intuito de despertar a curiosi-
dade para o projeto. Nas sabatinas, os integrantes do Comitê Organizador tiveram a 
percepção de que o Rio de Janeiro ganhava força na disputa.

Em março, na cidade de Denver, o otimismo cresceu ainda mais. Durante a 
SportAccord, feira de mercado esportivo que reúne membros de federações inter-
nacionais, o presidente do COI, o belga Jacques Rogge, fez um discurso cauteloso. 
Além de mostrar preocupação com a crise econômica, Rogge disse que gostaria de 

ver a juventude mais associada ao Movimento Olímpico. Por esse ângulo, a América 
do Sul, com população superior a 400 milhões de pessoas, sendo aproximadamente 
45% jovens, parecia o continente perfeito para atender a tal demanda. O Brasil en-
tendeu a mensagem.

No mesmo evento, Carlos Arthur Nuzman enfatizou esse pedido, reiterando a 
importância de levar os Jogos ao local com maior concentração de indivíduos de até 
18 anos, e que nunca sediara a competição. O presidente do COB exibiu em um ma-
pa-múndi todas as cidades-sedes desde o surgimento dos Jogos Olímpicos da era mo-
derna, em 1896. A América do Sul estava vazia. O fato sensibilizou a plateia, que o 
aplaudiu veementemente.

O êxito da participação brasileira na feira SportAccord trouxe confiança para 
a visita da comissão de avaliação, que ocorreria entre 27 de abril e 2 de maio. Nesse 
momento-chave da campanha, os examinadores do COI conheceriam as propostas 
de instalações e sentiriam o clima da cidade para receber os Jogos, portanto qualquer 
falha poderia comprometer o projeto. 

A comissão avaliadora não podia emitir uma opinião final durante a visita, mas a 
sensação da equipe brasileira era de que havia cativado os membros do COI. A confir-
mação veio em 2 de setembro, a um mês da eleição, quando a entidade publicou um 
relatório oficial da avaliação técnica. Além de não receber críticas, o projeto cario-
ca havia apresentado o melhor plano de transformação da cidade. O Rio de Janeiro 
mostrava vitalidade na reta final da campanha.

Comissão de Avaliação.
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Em seu pronunciamento, o presidente Lula lembrou ao COI que os Jogos Olímpicos 
pertencem a todos os povos e pediu que o desequilíbrio na escolha das sedes fos-
se corrigido, não apenas levando o evento a um novo continente, mas oferecendo a 
oportunidade à única das dez maiores economias do mundo que nunca havia abri-
gado a competição. Lula frisou que milhares de cidadãos brasileiros espalhados pelo 
país estavam acompanhando a cerimônia pela televisão e, ao final, reafirmou o com-
prometimento do governo. 

Houve um intervalo de duas horas entre o término da apresentação e a oficiali-
zação do resultado. O maior risco era uma eliminação na primeira rodada, na qual 
cada membro não escondia sua preferência. Nas fases seguintes, as chances aumen-
tavam, pois o Rio de Janeiro havia trabalhado muito para ser a segunda opção de cada 
integrante dos membros do COI. Chicago foi a primeira eliminada. Na segunda eta-
pa, Tóquio foi eliminada, e o Rio abriu boa vantagem sobre Madri.

Por volta das 19h30 (13h30 em Brasília), o presidente do COI entrou no auditó-
rio e o hino olímpico foi tocado. Após breve agradecimento a todas as candidaturas 
pelos projetos de alto nível, o belga recebeu de uma jovem atleta dinamarquesa o en-
velope com o resultado. Diante da plateia de trezentas pessoas em Copenhague, e 
acompanhado por mais 100 mil pessoas reunidas na praia de Copacabana, Jacques 
Rogge anunciou o nome da cidade vencedora: Rio de Janeiro. Havia sido uma vitó-
ria convincente e expressiva, por 66 × 32.

Após quinze anos de luta, desde a candidatura para sediar os Jogos de 2004, o 
Brasil finalmente podia comemorar. O Movimento Olímpico conheceria um novo 
continente. Como publicou o jornal The New York Times em sua edição de 3 de outu-
bro, “os aros olímpicos fazem mais sentido agora”.

vivênCia olímPiCa
Nas prévias dos Jogos de Londres, dezesseis 
promessas do esporte brasileiro foram 
selecionadas pelo Cob e pelas Confederações 
esportivas para viajarem com o restante da 
delegação à cidade-sede e terem sua primeira 
experiência olímpica. Mesmo sem índices 
para competirem, esses atletas puderam 
conhecer todas as instalações, sentindo o 
ambiente que rodeia os Jogos. Eles ficaram 
hospedados no Crystal Palace, frequentaram 
a Vila Olímpica, acompanharam entrevistas 
coletivas, conversaram com os técnicos e 
assistiram aos treinos dos atletas brasileiros. 
O programa, denominado Vivência Olímpica, 
foi inspirado em modelos praticados por 
outros Comitês Olímpicos Nacionais, que 
buscam tornar mais realista a visão dos 
jovens em relação ao evento, normalmente 
cercada de projeções e de ilusões.

O Brasil chegou a Copenhague, palco da eleição, como o único país, dentre os 
finalistas, que nunca sediara os Jogos Olímpicos. Disposto a mudar essa história, o 
Comitê de Candidatura convocou um grupo de personalidades para auxiliar nos pre-
parativos. Entre os esportistas, estavam Pelé, Gustavo Kuerten, Hortência, Cesar Cielo, 
Daiane dos Santos, Torben Grael, Adriana Behar, Barbara Leôncio, Marcus Vinicius 
Freire, Agberto Guimarães, Isabel Swan, Bernard, Janeth e também os atletas para-
límpicos Daniel Dias e Rosinha.

Ao longo de uma semana na capital dinamarquesa, a comitiva participou de 
uma série de compromissos. A equipe brasileira teria 45 minutos para divulgar pela 
última vez o projeto carioca e outros quinze minutos para responder às dúvidas dos 
integrantes do COI. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a candidatura 
do Brasil contava com outros sete oradores: Carlos Arthur Nuzman (presidente do 
COB e do Comitê de Candidatura Rio 2016), Carlos Roberto Osorio (secretário-ge-
ral do Comitê de Candidatura Rio 2016), Eduardo Paes (prefeito do Rio de Janeiro), 
Henrique Meirelles (presidente do Banco Central do Brasil), Isabel Swan (velejado-
ra brasileira), João Havelange (membro decano do COI) e Sérgio Cabral Filho (gover-
nador do Rio de Janeiro).

Nuzman, Lula e Pelé, 
vitória Rio 2016.

—
Jacques Rogge 
apresenta a 
candidatura vitoriosa 
para receber os Jogos 
Olímpicos de 2016.
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A vitória do Rio de Janeiro exigiu uma adaptação na estrutura do esporte 
olímpico brasileiro. Assim como ocorrera nos Jogos Pan-americanos 2007, 
foi criado um Comitê Organizador para cuidar dos assuntos relacionados 
à realização dos Jogos Olímpicos enquanto o COB seguiu à frente das ati-
vidades atinentes ao Time Brasil, com o objetivo de formar uma equipe 
cada vez mais qualificada, capaz de manter bons resultados durante vá-
rios ciclos olímpicos.

Em 2011, o COB desenvolveu um método de acompanhamento inte-
gral do desempenho de atletas brasileiros. Esse monitoramento permitiu 
identificar pontos falhos, sobretudo em potenciais medalhistas olímpicos 
e pan-americanos. Com o diagnóstico em mãos, o COB poderia definir as 
formas mais adequadas de ajudá-los, oferecendo possibilidades concre-
tas de evolução dos resultados.

Tal dinâmica foi aplicada aos Jogos de Londres. Pela primeira vez, o 
COB ofereceu ao Time Brasil um centro de treinamento exclusivo na cida-
de-sede do evento. Após dois anos visitando Londres em várias ocasiões, 
o Comitê optou pela estrutura do Crystal Palace, um dos clubes mais tra-
dicionais da capital inglesa, que dispunha de pista e campo de atletismo, 
quadras de tênis, piscina olímpica e tanque para saltos ornamentais. O es-
paço passou ainda por uma série de adaptações para que nossos atletas ti-
vessem melhores condições de trabalho. As duplas de vôlei de praia, por 
exemplo, puderam treinar em quadras montadas especialmente para elas, 
com a mesma areia das que sediaram os jogos da competição.

O investimento na área de ciência do esporte também foi significati-
vo. O centro de treinamento no Crystal Palace contava com uma sala de 
musculação, uma sala de fisioterapia, uma clínica médica e equipamen-
tos que permitiam aos atletas do Time Brasil comunicação imediata com 
especialistas do mundo inteiro, caso fossem necessários atendimentos 
complementares.
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Cerimônia de Abertura 
dos Jogos Olímpicos 
Londres 2012.
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Cada integrante da delegação dispunha de transporte exclusivo entre a 
Vila Olímpica e o Crystal Palace. Além disso, o centro de treinamento con-
tava com 87 quartos e refeitório com capacidade para receber 150 pessoas. 
Já a cozinha foi comandada pela chef Roberta Sudbrack, que elaborou um 
cardápio tipicamente brasileiro, para que os atletas se sentissem em casa.

Porém, nem todas as modalidades foram instaladas no Crystal Palace: 
o judô, por exemplo, se concentrou na cidade de Sheffield, ao norte da 
Inglaterra, onde a equipe teria hotel e local de treinamento próprio à 
disposição. 

Em Sheffield, no Crystal Palace ou em qualquer outro lugar, o COB 
procurou atender a todos os atletas da melhor forma, e tal flexibilidade 
de escolha se mostrou uma decisão acertada. Tanto aqueles que treina-
ram no centro de treinamento do Time Brasil quanto aqueles que optaram 
por realizar suas aclimatações fora dali obtiveram resultados expressivos.

Londres, a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos modernos por 
três vezes (1908, 1948, 2012), preocupou-se em construir e reformar insta-
lações esportivas de modo que toda a infraestrutura fosse utilizada pela ci-
dade posteriormente. Um outro importante fato dessa edição foi que, pela 
primeira vez, todas as delegações contavam com mulheres em suas equipes.

em SheFField, NO cryStAl 

pAlAce Ou em quAlquer 

OutrO lugAr, O cOb prOcurOu 

AteNder A tOdOS OS AtletAS 

dA melhOr FOrmA, e tAl 

FlexibilidAde de eScOlhA Se 

mOStrOu umA deciSãO AcertAdA. 

Rodrigo Pessoa foi 
escolhido como 
porta-bandeira.

—
Crystal Palace.
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No Time Brasil, judô e vôlei foram novamente as modalidades com maior nú-
mero de medalhas conquistadas, com quatro medalhas cada uma. A piauiense Sarah 
Menezes, peso ligeiro, que disputara os Jogos Escolares da Juventude em 2005 e 2007, 
confirmou os bons e rápidos resultados do trabalho de base realizado pelo COB. A atle-
ta foi responsável pelo primeiro ouro olímpico de uma judoca brasileira. Na mesma 
categoria, Felipe Kitadai ficou com a medalha de bronze, resultado idêntico aos de 
Mayra Aguiar (meio-pesado) e Rafael Silva (pesado). No vôlei de quadra, os resulta-
dos de Pequim se repetiram, com ouro no feminino e prata no masculino. Já nas areias, 
Alison e Emanuel ficaram com a medalha de prata, e Juliana e Larissa, com o bronze.

Felipe Kitadai comemora 
a medalha de bronze.

—
Larissa e Juliana levaram 
a medalha de bronze.

—
Emanuel acompanha 
a recepção de Alison.

—
Rafael Silva, o “Baby”, foi 
bronze entre os pesados.

—
Mayra Aguiar conquistou 
o bronze na véspera de 
seu vigésimo primeiro 
aniversário.
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O Brasil ganhou a medalha de prata no futebol masculino e o bronze de Robert 
Scheidt e Bruno Prada na classe Star. Após 44 anos sem subir ao pódio olímpico, o 
boxe brasileiro teve três conquistas, duas com os irmãos Esquiva Falcão (peso mé-
dio) e Yamaguchi Falcão (meio-pesado), que ficaram com prata e bronze, respecti-
vamente. A outra medalha veio com Adriana Araújo, peso leve, terceira colocada em 
sua categoria.

Na natação, Thiago Pereira superou o maior medalhista olímpico de todos os tem-
pos, o americano Michael Phelps, e terminou em segundo lugar na prova de 400m 
medley. Cesar Cielo, por sua vez, foi bronze em sua principal prova, os 50m livre.

O pentatlo moderno e a ginástica artística alcançaram pódios olímpicos inédi-
tos. Na primeira modalidade, a pernambucana Yane Marques conquistou o bronze. 
Na segunda, o paulista Arthur Zanetti fez uma apresentação perfeita nas argolas, ob-
tendo mais um ouro para o Brasil.

Ao voltar de Londres com dezessete medalhas, ultrapassando a marca de cem 
medalhas na história dos Jogos, o Time Brasil mostrou estar no caminho certo para 
se tornar uma potência olímpica e atingir a décima posição no quadro de medalhas. 
Os maiores indícios dessa evolução foram o aumento no número de modalidades no 
pódio e a melhora nas disputas individuais.

Na estreia do boxe 
feminino, bronze para 
Adriana Araújo.

—
Juntos novamente, 
Bruno Prada e Robert 
Scheidt conquistaram 
mais uma medalha 
olímpica.

—
Yamaguchi Falcão 
conquistou o bronze.

—
A pentatleta Yane 
Marques se emociona 
com a medalha 
de bronze.

—
Esquiva Falcão foi até 
a final e terminou com 
a medalha de prata.

—
(página dupla 
anterior) 
Sarah Menezes tenta 
ataque contra a chinesa 
Shugen Wu.
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Não foram poucas as dificuldades enfrentadas, e superadas, ao longo dos cem anos de 
vida do COB. Durante longo período, a realidade do esporte brasileiro dependeu de ta-
lentos individuais e esporádicos. Hoje, o que se vê é a união de talento e planejamento.

Mais do que um prêmio, a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos de 
2016 atestou o reconhecimento ao esforço e à dedicação incondicionais daqueles 
que lutaram durante décadas para modificar o panorama do esporte olímpico no país. 
Ao instituir um novo modelo de gestão profissional no esporte brasileiro, o COB foi 
peça-chave na renovação desse cenário.

O trabalho realizado, de alta complexidade, significou investimentos em longo 
prazo e exigiu modernização e sofisticação dos planos e procedimentos. A evolução 
do esporte de alto rendimento obrigou os Comitês Olímpicos Nacionais a incorpo-
rarem novos métodos, pois montar um simples planejamento para as competições 
já não se mostrava suficiente, sendo preciso elaborar um programa contínuo de ca-
pacitação de treinadores e de formação e recrutamento de comissões técnicas mul-
tidisciplinares. Foi fundamental ainda o fomento do intercâmbio entre os atletas, a 
realização de trabalhos na base e o apoio da ciência do esporte, que se tornou uma 
aliada indispensável.

Nos últimos anos, o COB transformou o modo de preparação dos atletas brasilei-
ros, passando a tratá-lo de forma minuciosa. Nesse sentido, adquiriu equipamentos 
próprios e montou uma estrutura para melhor atender aos esportistas, como no cen-
tro de treinamento do Time Brasil, localizado no parque aquático Maria Lenk e na 
arena HsBC. Além disso, a melhora na interlocução com as Confederações permitiu 
um vasto mapeamento da real situação do esporte olímpico nacional.

Apesar de continuar sendo uma organização eminentemente esportiva, o COB 
ampliou seu raio de atuação, passando ainda mais a comandar projetos educacionais 
e culturais e a realizar ações sociais e ambientais. O alargamento do espectro de in-
tervenção da entidade é prova de uma tomada de consciência fundamental, enten-
dendo que é preciso dar atenção a todas as etapas da carreira de um atleta, desde sua 
formação até a aposentadoria, momento em que ele se lança no mercado de trabalho.

Foram necessários cem anos para que o país contasse com uma estrutura olím-
pica dotada de alto grau de profissionalismo. É razão suficiente para celebrar, mas 
ainda há um longo caminho a percorrer. A partir de agora, quando se inicia o segun-
do centenário do COB, os desafios são ampliar de forma incansável o legado espor-
tivo conquistado e transformar o Brasil em uma potência olímpica. Para isso, serão 
precisos esforços conjuntos, mobilizando instituições e diversos setores da socie-
dade brasileira, que continuará a contar com a força do Comitê Olímpico do Brasil.

(página dupla 
anterior à esquerda 
no topo) Vôlei 
feminino conquistou o 
bicampeonato olímpico.

—
(página dupla 
anterior à esquerda 
na base) Sidão, 
Bruninho, Wallace e 
Murilo comemoram 
ponto.

—
(página dupla 
anterior à direita 
no topo) Cesar Cielo 
trouxe a terceira 
medalha olímpica de 
sua carreira.

—
(página dupla 
anterior à direita 
na base) Thiago 
Pereira derrotou 
Michael Phelps e foi 
prata nos 400m medley.

—
Zanetti conquistou a 
primeira medalha da 
história da ginástica 
artística nacional.
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