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INTRODUÇÃO: As olimpíadas são o maior evento esportivo da atualidade, o 

investimento em atletas e a mobilização que as atividades trazem no âmbito 

econômico e social para o país. Embora seja um sucesso, os jogos olímpicos 

passaram historicamente por uma reformulação ao longo dos séculos até alcançar o 

patamar vivenciado hoje, o grande evento passou por períodos como: Período da 

Arte, período da improvisação, período da sistematização que foi encerrado em 

Berlim(1936), período pré-científico (Londres – 1948), período científico (1972), 

tecnológico até Barcelona (1992) e, Mercantilismo Desportivo que é o atual 

momento (CONSTANTINO, J.M.) OBJETIVO: analisar as crises do período pré-

científico das olimpíadas. METODOLOGIA: Esta pesquisa caracteriza-se por uma 

revisão bibliográfica, com abordagem informativa. Buscou-se levantar o maior 

número de informações, afim de esclarecer, através da literatura, os verdadeiros 

efeitos do período de conflito. Para entender esses efeitos foram estudados seis 

artigos pesquisados no Google acadêmico, relacionados ao tema proposto. 

DESENVOLVIMENTO: Se no período que antecedeu a segunda Guerra Mundial os 

jogos olímpicos se firmaram como um grande evento mundial, capaz de superar as 

diferenças políticas e sobreviver a elas, a fase posterior à guerra colocaria o 

Movimento Olímpico frente às dificuldades de um mundo dividido em dois grandes 

blocos: os países capitalistas e os países socialistas (REVISTA BRASILEIRA 

EDUC.FÍS.ESPORTE, São Paulo, v.24, n.1, p.55-68, jan. /mar.2010). Desde 1974, 

quando a escolha foi confirmada, a capital russa preparou-se para apresentar ao 

mundo uma Olimpíada para a glória do regime comunista. Mas, no ano olímpico, as 

diferenças políticas levaram a um boicote, que transformou e esvaziou o 

torneio. Os Jogos Olímpicos realizados na cidade de Los Angeles, (EUA - 1984). 

Assim como a anterior, também sofreu com um boicote, mas desta vez dos países 

do antigo bloco socialista, em retaliação ao boicote liderado pelos norte-americanos 

aos Jogos de Moscou, realizados quatro anos antes. GARRIGOU (2001) afirma que 

em meio a inúmeros conflitos políticos muitos atletas viram suas carreiras frustradas, 

impedidos de competir e apresentar suas habilidades publicamente, mais uma 

consequência da interferência das questões internacionais no mundo olímpico.  
CONCLUSÃO: No período de conflito das olimpíadas, boicotes e disputas dos 

países capitalistas e socialistas, o evento deixou por algum momento a 

competividade esportiva pela continuação da Guerra Fria onde o Estados Unidos da 

América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) brigavam por 
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espaço e aliados. O boicote de Los Angeles (EUA) rendeu 250 milhões de dólares e 

foram os primeiros jogos comercializados da história, a profissionalização do evento 

e dos atletas encerrou o período de conflito.  
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