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ORIGEM

Alguns anos depois, durante os Jogos 
Olímpicos de Los Angeles-1932, 
representantes das delegações latino-
americanas propuseram a realização de um 
evento esportivo regional para todo o 
continente americano (ODEPA, 2013). 
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ORIGEM
Em 1940, mesmo ano em que foi criado o Birô 
Interamericano, ocorreu um Congresso Esportivo 
Pan-Americano que elegeu Buenos Aires como a 
sede dos primeiros Jogos Pan-Americanos em 1942. 
Depois de ter sido adiado em razão da Segunda 
Guerra, o evento finalmente saiu do papel em 1951. 
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É  entendido como um movimento 
pela solidariedade continental com o 
objetivo de manter a paz nas 
Américas, preservar a independência 
e autonomia dos estados e estimular 
a relação entre eles. 

Objetivo
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Os jogos

Os dados do site oficial da Organización Deportiva 
Panamericana (Odepa) indicam que houve boa 
adesão já na primeira edição do evento: 
participaram mais de 2,5 mil atletas de 22 países4 . 
O espírito dos jogos era o mesmo espírito do ideal 
pan americano, o de promover a solidariedade 
continental, a união entre as Américas, a paz e a 
segurança do continente. 
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Primeira Edição
Após o fim da segunda Guerra mundial, 
aconteceu a primeira edição do jogos pan 
americanos, com e participação de 21 países, 
reunindo 2513 atletas para disputa de 18 
modalidades. A Argentina foi campeã desta 
primeira edição no número de medalhas.
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Sedes dos jogos pan americanos
1951 Buenos Aires (Argentina)

1955 Cidade do México (México)

1959 Chicago (Estados Unidos)

1963 São Paulo (Brasil)

1967 Winnipeg (Canadá)

1971 Cali (Colômbia)

1975 Cidade do México (México)

1979 San Juan (Porto Rico)

1983 Caracas (Venezuela)

1987 Indianápolis (Estados Unidos)

1991 Havana (Cuba)

1995 Mar del Plata (Argentina)

1999 Winnipeg (Canadá)

2003 Santo Domingo (República 
Dominicana)

2007 Rio de Janeiro (Brasil)

2011 Guadalajara (México)

2015 Toronto (Canadá)

2019 Lima (Peru)

2023* Santiago (Chile)
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Edição São Paulo

Foram  1.665 atletas, de 22 países, que 
competiram em 19 modalidades. 
Essa foi a edição com o menor número 
de atletas. 
Os Estados Unidos lideraram o ranking 
com 199 medalhas, seguidos pelo 
Brasil, com 52.

8



Edição do Rio de Janeiro
Foram 42 países que participaram do 
evento, com 5.633 atletas. Foram 
disputadas 34 modalidades diferentes e, 
mais uma vez, os Estados Unidos 
terminaram o torneio como líderes, 
conquistando 237 medalhas. Cuba ficou 
com a segunda posição, com 135 
medalhas. 
O Brasil ficou com a terceira posição e 
recebeu 157 medalhas, Cuba obteve um 
número maior de medalhas de ouro.
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Atividade
Fazer uma pesquisa dos países que participaram da 1ª e 2ª Edição e 
quais as modalidades.
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