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As raízes do desporto têm 
origem no início da vida 
primitiva com os exercícios 
para o corpo, necessários para 
a sobrevivência do ser humano, 
como as caminhadas, a caça, a 
natação, a defesa, e nos 
momentos de lazer, com a 
dança.
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 Os Jogos Olímpicos foram realizados 293 vezes em 12 séculos, 
de quatro em quatro anos, em Olímpia,  e deveriam elevar a 
Zeus, o Deus supremo.
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Os esportes em disputa eram, o atletismo, com as corridas, o 
pentatlo, os lançamentos; as lutas de pugilato e pancrácio; o 
hipismo juntamente com a corrida de carros, dentre outras 
modalidades.
Após a cerimônia era oferecido um banquete a todos os presentes.
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O desporto se mostra pela 
primeira vez como fenômeno 
social, onde durante os Jogos 
Olímpicos ocorria uma espécie 
de trégua sagrada no mundo 
grego, proibindo qualquer tipo 
de guerra.
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 Com o declínio dos jogos populares 
na Europa do século XVII e XVIII em 
decorrência da industrialização e da 
urbanização, fato que levou os 
indivíduos a novos padrões de vida, 
tornando-se incompatíveis essas 
práticas, os jogos tradicionais foram 
perdendo suas principais funções, que 
estavam relacionadas às festas 
comemorativas ou religiosas.
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O “esporte moderno” tem 
origem em 1986 com Norbert 
Elias e Eric Dunning, com o 
intuito de diferenciá-lo do 
esporte antigo.
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A divisão entre esporte moderno e jogos tradicionais ocorre a 
partir da autonomização do campo esportivo em comparação aos 
outros campos sociais como o religioso, e essa ruptura se mostra 
na formulação de tempo e locais específicos.
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