Origem das olimpíadas
Davi Nascimento Marques, Guilherme Escaraboto Benetelo, Samuel Kusaba Soares
Juliana Cristhina Murari Assunção (Orientador)
Ciências Humanas
Colégio Interativa, Londrina - PR
RESUMO - E
 ste trabalho busca c onhecer a origem das
olimpíadas e compreender a sua relação com as histórias da
mitologia grega. Essa pesquisa se justifica devido a
importância das olimpíadas ainda hoje. Devido a isso, se faz
necessário compreender a sua relevância histórica, analisando
como ela surgiu na Grécia antiga e alcançou a credibilidade
que tem hoje. Acredita-se que as olimpíadas tem uma forte
relação com a mitologia grega. Além disso, as olimpíadas
representam, até hoje um dos principais eventos mundiais,
pois representa a cooperação em diversas nações.

Qual a relação da origem das olimpíadas com a mitologia,
especificamente, com o mito de Zeus?
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IV. Resultados e Discussão dos Resultados
De acordo com Ramos (2020) as olimpíadas tinham uma
importante função política, esportiva e de caráter religioso.
Além disso, também era uma homenagem aos Deuses,
principalmente a Zeus.
Olimpíadas antigas foram uma série de competições atléticas
disputadas por atletas das cidades-estado que formavam a
Grécia Antiga. De acordo com registros analisados por
historiadores, os jogos olímpicos surgiram no ano de 776 a.C.
na cidade de Olímpia. Por conta que Hera obrigou Hércules a
fazer 12 desafios impossíveis e Hércules concluiu esses
desafios e depois fez uma homenagem a Zeus que era o Deus
dos Deuses e seu pai que era as olimpíadas e isso foi em 776
a.C.
Teodósio I anulou as olimpíadas em 392 A. C., por ter
mudado suas crenças para o cristianismo, e nessa transição os
proibiu manifestações sobre o politeísmo, discordando de suas
crenças. Os jogos olímpicos, depois de uma época, passaram
a ser um evento mundial e de grande importância. Um
exemplo disso é sua própria bandeira, que representa a união
dos cinco continentes, e essas cores nas argolas são as cores
que alguma bandeira vai ter (RAMOS, 2020).

INTRODUÇÃO
As olimpíadas faziam parte de um ritual para os Deuses, mas
principalmente para Zeus, na Grécia antiga. Atualmente, os
jogos olímpicos, são várias modalidades esportivas, disputadas
por vários países.
Elas surgiram por volta de 776 a.C., na Grécia Antiga, na
cidade de Olímpia. De acordo com a lenda, ela teria começado
por conta que a deusa Hera obrigou Hércules, semideus filho
de Zeus, a realizar doze desafios considerados impossíveis, e
então, inesperadamente ele cumpriu os 12 os desafios. No
final de sua trajetória, ele realizou uma homenagem a Zeus, o
deus dos deuses.
Devido a isso, as modalidades esportivas que ocorrem nos
jogos olímpicos remontam aos desafios que Hércules teve que
realizar.
Antigamente, os jogos eram uma forma de manter a amizade
entre os diversos povos da Grécia. Após alguns séculos se
tornaram uma tradição no mundo inteiro, simbolizando a
união entre as nações e a valorização das habilidades e
capacidades humanas.
II. OBJETIVOS

Este trabalho tem por objetivo compreender qual é a relação
das olimpíadas com a mitologia grega. Além disso, busca
conhecer a história das olimpíadas da grécia antiga até hoje,
refletindo sobre qual a importância das olimpíadas na história.
III Questão Problema e Justificativa
Essa pesquisa se justifica devido a importância das olimpíadas
ainda hoje. Devido a isso, se faz necessário compreender a sua
sua relevância histórica, analisando como ela surgiu na Grécia
antiga e alcançou a credibilidade que tem hoje.
Devido a isso, questiona-se: por que as Olimpíadas pararam de
ocorrer em 332 D.C, e por que elas voltaram em 1500?

III. Descrição de Materiais e Métodos
Esta é uma pesquisa bibliográfica, logo, se baseia na leitura de
livros e artigos sobre o tema proposto.
Primeiramente busca-se estudar a origem das olimpíadas. Em
seguida, compreender a relação das olimpíadas com a
mitologia. Por fim, será avaliado a importância das olimpíadas
no cenário mundial atual.

V. Conclusões
A partir das pesquisas realizadas foi possível concluir que os
jogos olímpicos surgiram na Grécia antiga, por volta de 776
a.C. Antigamente, esse eventos eram realizados para
homenagear Zeus, o deus principal da mitologia grega.
Contudo, a competição se tornou popular no mundo inteiro, e
os jogos ocorrem até hoje.
Hoje 204 países disputam as olimpíadas e representam os 5
continentes. Desse modo, as modalidades desempenhadas
representam, não somente, o vigor físico do atleta, mas
também a cooperação mundial e a relação pacífica entre os
países.
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