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Tocha Olímpica ao longo dos anos

Marcando a história
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Foi dada a largada
para as Olimpíadas!
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A tradição da chama olímpica inicia-se por volta do século 8 a.C.
O fogo é aceso, segundo a tradição grega, em uma cerimônia
que imita os costumes iniciais dos jogos. Naquele tempo, fazia-se uso de espelhos que concentram raios do Sol para gerar
calor e, com isso, fazer a grama pegar fogo.

Da Grécia Antiga para o mundo
As Olimpíadas surgiram por volta de 776 a.C. O nome deriva de Olímpia,
cidade onde se realizavam os jogos. Reza a mitologia que os jogos nasceram graças a Hércules para homenagear seu pai Zeus. Cerca de 2500
anos depois, o pedagogo e historiador francês Barão de Coubertin teve a
ideia de resgatar um evento desportivo internacional periódico, no estilo
das Olimpíadas dos gregos antigos. A primeira Olimpíada da Era Moderna
foi disputada no ano de 1896, em Atenas, com a comissão de 14 países.
Desde então, o evento ocorre a cada quatro anos. Esse ano, será sediado
na cidade do Rio de Janeiro.
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Em 1936, nas olimpíadas
de Berlim, em pleno regime
nazista, Jesse Owens, negro
estadunidense, deixou sua
marca na história. Conquistou quatro medalhas de ouro
nas categorias 100 m, 200 m,
revezamento 4×100 e salto à distância. O ﬁlho do coletor
de algodão provou, na casa do nazismo, que a supremacia alemã era um mito. O atleta alcançou, nos 100 m, um
recorde de 10,2 segundos, que durou cerca de 20 anos.
A paulista Maurren Maggi é
uma saltadora e velocista
brasileira. Teve destaque nos
Jogos Olímpicos de Pequim,
em 2008, quando saltou
7,04 m, conquistando, assim,
a primeira medalha de ouro
feminina individual do Brasil e da América do Sul.
O brasileiro Arthur Zanetti
conquistou o primeiro ouro
olímpico na ginástica brasileira em 2012. É o único latino-americano a conquistar
medalha de ouro em sua modalidade olímpica. Já surpreendendo em evento-teste, foi campeão da categoria na
ginástica artística para as Olimpíadas Rio 2016. Zanetti é
a esperança de Ouro do Brasil.
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