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Resumo 

 

Em 1920, uma delegação brasileira comparecia, pela primeira vez,  aos Jogos Olímpicos 

de Verão. A imprensa carioca demonstrou ávido interesse pelo evento, desde os 

pormenores da preparação olímpica até o regresso da delegação. Tendo a Olimpíada da 

Antuérpia como estudo de caso, o presente artigo apresenta as nuances das narrativas da 

imprensa carioca sobre esse episódio e investiga a relação entre mídia e esporte. A 

principal influência teórica a permear esse artigo é a história cultural.  
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Introdução 

Entre 20 de abril e 12 de setembro, a Antuérpia sediou os Jogos da VII Olimpíada. 

Os belgas, que demonstravam interesse em receber o evento desde antes da 1ª Guerra 

Mundial, tiveram de vencer a concorrência de Amsterdã, Roma e Budapeste (BOC, 1957, 

p. 6). Segundo Alfred Senn (1999, p. 36), pesou a favor dos belgas o desejo das nações 

aliadas de relembrar a culpa dos alemães, que invadiram a Bélgica em 1914. Outro efeito 

da Guerra foi a ausência das nações derrotadas (Alemanha, Rússia e Hungria), que não 

receberam convites do Comitê Organizador belga. Diante de um país arrasado pelo 

referido conflito, a simples realização do evento era surpreendente, segundo o próprio 

relatório oficial (BOC, 1957, p. 174).  

 Vinte e nove países enviaram um total de 2.626 atletas para competir em 22 

modalidades esportivas nos Jogos. O Brasil esteve presente pela primeira vez, sendo 

representado por 21 atletas no remo, natação, saltos ornamentais, polo-aquático e tiro 

esportivo. Diante da inédita participação olímpica brasileira, o crescimento do interesse 

da imprensa pelo evento era um movimento esperado. O conteúdo oferecido aos leitores 

não estava mais restrito às pequenas notas de agências, que definiram a cobertura nas 

edições olímpicas anteriores. Agência Americana, United Press e Havas continuavam 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UERJ, com bolsa FAPERJ Nota 10. Mestre pela 

mesma instituição, com apoio da Capes; pesquisador associado ao Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte 

(LEME/Uerj) e membro do grupo “Esporte e Cultura”, cadastrado no CNPq. Email: faustoamaro@outlook.com. 
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tendo os jornais cariocas como clientes, porém viram seu espaço “cativo” nas páginas 

esportivas ser preenchido pelos artigos produzidos pelos redatores locais e pelos 

correspondentes internacionais. Ao lado do aumento da oferta e da variedade de notícias 

estava o crescimento da população que sabia ler e escrever (alfabetizada), que atingia 

cerca de 61% no Distrito Federal, segundo o recenseamento geral de 19203. 

Feita essa breve contextualização, o objetivo do presente artigo é acompanhar 

como a primeira participação olímpica nacional foi abordada pela mídia impressa carioca. 

Para tanto, foram escolhidos os seguintes veículos (dentre jornais e revistas)4: O Paiz, O 

Imparcial, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias, Revista da Semana, 

Fon Fon, O Malho, Careta e Sport Illustrado. O critério de seleção esteve baseado na 

relevância do periódico à época e na atenção destinada à cobertura olímpica. A análise 

foi influenciada pela história cultural, a qual, para fins operacionais, está sendo entendida 

aqui como a (re)construção narrativa no presente de uma “dada realidade passada” 

(Barbosa, 2010, p. 16), buscando acessar “o que o acontecimento significou para as 

pessoas que dele participaram” (Darnton, 2010, p. 352). 

     

Os preparativos da delegação brasileira e o interesse da imprensa 

Tão logo teve início o ano de 1920, a agenda da imprensa carioca passava a incluir 

em suas pautas os meandros esportivos e políticos envolvidos no projeto olímpico 

brasileiro5. A proximidade geográfica com o centro de tomada de decisões – o Distrito 

Federal – facilitava o trabalho dos jornalistas, permitindo que textos aprofundados fossem 

elaborados a partir dos capítulos da investida olímpica nacional. Mesmo quando a ação 

olímpica se deslocava para terras europeias, os jornais mantiveram seu público a par das 

notícias. 

A presença brasileira nos Jogos ensejava uma clara mudança no modo de atuação 

do jornalismo esportivo, até então marcado por uma curiosidade moderada quanto ao 

evento organizado pelo COI. As notas de agências enfocavam, em décadas anteriores, 

basicamente os preparativos dos países participantes e a organização na cidade-sede. Não 

                                                 
3 Fonte: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv31687.pdf>. Acesso em: 7 jul. 2017. 
4 A pesquisa fez uso do mecanismo de busca disponibilizado pelo site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 

Foram procuradas as seguintes palavras e expressões: olympiada, olympiadas, Coubertin e jogos olympicos. No total, 

analisei 1.617 ocorrências, sendo “olympiada” o termo com maior retorno nas buscas, e o Jornal do Brasil o periódico 

com maior número de ocorrências. 
5 Os jornais já discorriam sobre o apoio do governo belga à participação brasileira e sobre o interesse dos esportistas 

em organizar uma representação nacional nos meses de novembro e dezembro de 1919. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv31687.pdf
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que isso tivesse desaparecido da pauta noticiosa em 1920, porém, dado o interesse pela 

participação nacional, as informações do exterior se tornavam temas “menores”. 

Os jornais tinham consciência do papel privilegiado que ocupavam no campo 

esportivo. Não raro publicavam textos nos quais destacavam sua relevância para a 

promoção do esporte olímpico, um discurso que era compartilhado por atletas e 

dirigentes. No plano internacional, os jornalistas eram vistos como figuras-chave do 

espetáculo olímpico. Os belgas forneceram uma infraestrutura sem precedentes para o 

trabalho dos profissionais de mídia. No estádio olímpico, a tribuna de imprensa estava 

estrategicamente posicionada do lado esquerdo da galeria real. O estádio contava ainda 

com uma estação telefônica e telegráfica para os correspondentes estrangeiros (JB, 

27/02/1920, p. 9). Cinquenta fotógrafos e mais de 500 jornais aturam na cobertura do 

evento (O Paiz, 13/10/1920, p. 5).  

Convites foram enviados pelo Comitê Organizador local a órgãos de imprensa do 

mundo todo para que comparecessem aos Jogos. Atendendo a esse chamado, os jornais 

cariocas enviaram como correspondentes: Jorge Roxo d’O Paiz, Edgar Leite Ribeiro do 

Correio; e Ernesto Flores Filho6 d’O Imparcial7. Roxo foi escolhido como enviado oficial 

da Associação de Cronistas Desportivos8 nos Jogos e, por isso, portava um ofício dessa 

instituição autorizando-o como representante (O Imparcial, 03/07/1920, p. 8). Esses 

profissionais seguiram no mesmo navio que a delegação brasileira rumo à Antuérpia. A 

proximidade com atletas e dirigentes permitiu que os jornalistas publicassem informações 

em primeira mão e tecessem relatos detalhados da viagem e da experiência olímpica. Os 

jornais também cumpriam um papel pedagógico ao esclarecer aos seus leitores qual seria 

a função de seus correspondentes. 

O Brasil foi um dos países a receber convite oficial para participar da Olimpíada 

de 1920. Era um marco na história olímpica nacional, viabilizado pela fundação do 

Comitê Olímpico Brasileiro em 1914. A imprensa “abraçou” com grande entusiasmo esse 

voto de prestígio dos belgas para com o Brasil e iniciou uma campanha intensa em prol 

                                                 
6 Leite Ribeiro e Flores Filho eram atletas da delegação olímpica nacional, que atuaram como jornalistas. 
7 É possível que a Gazeta também tenha enviado correspondente. Em julho, o jornal informava que havia contratado 

Augusto de Sá para cobrir os Jogos in loco (06/07/1920, p. 2). No mês seguinte, entretanto, a Gazeta lamentava por 

não ter “contratado oportunamente um correspondente na Bélgica” (05/08/1920, p. 1). Além disso, não encontrei 

informações sobre o embarque ou a presença de Sá no navio da delegação brasileira. 
8 Essa instituição era responsável, dentre outras coisas, por remeter as notas oficiais do Comitê Olímpico Brasileiro aos 

jornais da cidade (Correio da Manhã, 07/02/1920, p. 5). 
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da causa olímpica9. Essa empolgação transformava o nacionalismo em um valor 

jornalístico, visto que em seus textos os jornalistas agiam muitas vezes como torcedores. 

As razões para o apoio da imprensa eram variadas: os fins utilitários do esporte, a 

propaganda nacional no exterior, a adoção de princípios modernos e civilizatórios, o 

desenvolvimento da “raça brasileira”.   

Após o entusiasmo inicial, gerado pela perspectiva de participação olímpica, um 

período sem grandes movimentações das entidades esportivas para a organização da 

delegação trazia inquietude na imprensa. A carência de novidades restringia a cobertura 

olímpica, fazendo com que os jornais, até então respeitosos com as entidades esportivas, 

começassem a empreender uma tácita oposição. Uma crítica comum se referia à 

morosidade dos dirigentes esportivos e, extrapolando essa avaliação, à lentidão própria 

dos brasileiros como um todo10. Enquanto decisões não eram tomadas, os jornais supriam 

a curiosidade dos leitores com a programação dos Jogos, seus regulamentos, a 

inauguração de equipamentos olímpicos e detalhes sobre a cerimônia de abertura.  

 A tarefa de organizar a delegação estava a cargo da Confederação Brasileira de 

Desportos (CBD), desde que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) transferira essa função 

àquela entidade, por meio de um ofício encaminhado em 17 de janeiro de 1920 (Correio, 

19/01/1920, p. 5). Logo em seguida, começaram a ser realizadas reuniões visando acertar 

detalhes logísticos e da seleção dos atletas. Havia, no entanto, uma falta de ações práticas, 

o que levava alguns jornais e seus leitores a criticar esse excesso de encontro formais sem 

resultados concretos. De janeiro a junho de 1920, as comissões aquática e terrestre da 

CBD organizaram inúmeras reuniões, com periodicidade quase semanal. Os leitores 

acompanhavam o passo-a-passo da política esportiva, uma vez que as convocações e as 

principais deliberações desses encontros eram tornadas públicas pela imprensa.  

É possível afirmar que o esporte mais engajado no processo de seleção de seus 

atletas era o tiro. Seletivas para compor a equipe olímpica foram realizadas nos Estados do 

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul entre 30 de maio e 16 de junho. Nos esportes náuticos, 

os atletas foram convocados com base em seu histórico de resultados, sendo realizados 

treinamentos apenas dias antes do embarque, entre 26 e 29 de junho. O futebol, que gerava 

                                                 
9 O apoio não era unânime, todavia. Alguns jornais publicavam pontualmente artigos de teor crítico, questionando o 

investimento na viagem olímpica enquanto as escolas do Lloyd Brasileiro fechavam sob alegação de falta de recursos 

(Gazeta, 03/07/1920, p. 1). 
10 Diante da falta de treinos dos atletas, o jornal inqueria a CBD:  “Até quando seremos os homens da última hora?” (O 

Paiz, 21/05/1920, p. 6). A indefinição quanto ao embarque da delegação gerava comentários como esse: “É  muito 

brasileiro esse grande defeito de se deixar para amanhã o que se pode fazer hoje” (Correio, 29/06/1920, p 6). 
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grande expectativa na imprensa, foi excluído da delegação de última hora, sob a justificativa 

oficial de falta de tempo para preparar um time competitivo. A preparação precária e a falta 

de treinamentos eram pontos suscetíveis à crítica, o que foi, de fato, feito pela imprensa. 

Havia ainda o temor de que a escolha dos atletas se baseasse em critérios de preferência 

pessoal, e não na análise técnica de cada competidor, conforme expresso em artigos de 

Gilberto Amado (Gazeta, 08/06/1920, p. 2) e Diocleto Duarte (JB, 18/06/1920, p. 5). 

As falhas dos dirigentes na preparação pré-olímpica contêm dois atenuantes: o 

amadorismo e a dificuldade de financiamento. A qualidade de amador era definida pelas 

associações internacionais de cada esporte ou, no caso de não existir um ente internacional 

regulador, pelas federações nacionais, e atestada pelos Comitês Olímpicos Nacionais. Os 

atletas brasileiros pertenciam, em sua grande maioria, aos estratos médios e baixos da 

sociedade, sendo empregados de indústrias e do comércio ou membros das Forças 

Armadas. A condição de amadores não os permitia extrair proventos da atividade esportiva. 

Por isso, para conseguir treinar e competir nos Jogos, era peremptório conseguir a liberação 

de seus empregadores. Nessa mediação, foi necessária a intervenção direta da CBD11 e a 

persuasão indireta da imprensa, que elevava a participação olímpica a uma causa patriótica.  

Quanto ao financiamento da viagem e da estadia, temos aqui a entrada em cena de 

um novo ator: o governo brasileiro. Um ponto a ser observado é que a ajuda de custos 

estatal somente era possível graças à flexibilização das regras do amadorismo quanto ao 

período de afastamento dos atletas de seus empregos (broken time)12. Coube a Fernando 

Mendes de Almeida, presidente do COB e senador da República, apresentar ao Senado o 

projeto de lei que garantiria, inicialmente, uma ajuda de custo no valor máximo de 300 

contos de réis. Apesar da influência política de Almeida, que se reuniu algumas vezes com 

o presidente Epitácio Pessoa, e do papel vigilante da imprensa, o andamento do projeto no 

Senado e posteriormente na Câmara foi marcado pela lentidão. O projeto transitou por essas 

Casas Legislativas entre maio e julho de 1920, tendo a redação final sido aprovada no 

Senado em seis de agosto. A sanção presidencial e a abertura do crédito de 150 contos de 

réis13 aparecem, respectivamente, nos decretos presidenciais n. 4.094 e n. 14.290, assinados 

                                                 
11 Atendendo ao pedido da CBD, a Associação Comercial esteve à frente das solicitações de liberação junto às 

companhias empregadoras dos atletas, como a Light and Power, Parc Royal, Fábrica de Meias de Santa Margarida e 

Banco Ultramarino. 
12 A permissão para a compensação financeira do atleta que abandonasse temporariamente seu emprego para competir 

estava entre as resoluções do Congresso do COI de 1905 (Kanin, 1981, p. 38). 
13 O projeto original sofreu uma emenda na Câmara reduzindo pela metade o valor originalmente proposto. 
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em sete de agosto de 192014. Como a delegação brasileira embarcara em três de julho, foi 

necessário que a CBD bancasse com seus próprios fundos as despesas iniciais da delegação.  

A morosidade na liberação dos recursos afetou os atletas, que, já em solo belga, 

transmitiam suas reclamações aos chefes da delegação e a seus familiares no Brasil. 

Angelo Gamarro, o Angelú, membro da delegação aquática, enviou a seu pai o seguinte 

telegrama: “‘Muito necessitado. Embaixada sem recursos. Saque dinheiro’” (Gazeta, 

17/08/1920, p. 2). Esta e outras informações chegavam, por vias diversas, aos jornais, 

que, buscando explicar a situação aos leitores, apresentavam, muitas vezes, versões 

divergentes sobre os fatos. Os alinhamentos políticos das folhas cariocas ficavam mais 

evidentes nesses momentos de crise. O Correio, aliado da CBD, era o único a dar voz às 

explicações do presidente da entidade, Ariovisto de Almeida Rego. O Paiz, por seu turno, 

colocava toda culpa na CBD e em seu dirigente. Para dar fim as especulações, a CBD 

divulgou, no início de setembro, uma nota oficial para os jornais da cidade, esclarecendo 

os valores pagos e as datas das remessas de dinheiro.  

No caso acima, sobressai um dos desdobramentos do crescimento da cobertura 

esportiva, qual seja, o acirramento da rivalidade entre os jornais. As rusgas entre O Paiz 

e o Correio começam já com a decisão pela participação olímpica brasileira. O Paiz 

publicava a coluna “Para Anvers!”, na qual exortava a iniciativa do COB e da CBD. O 

Correio, por sua vez, era mais cauteloso, se mostrando preocupado com o treinamento 

dos atletas e com um possível fracasso da representação nacional. Por isso, bradava “Para 

Antuérpia! Mas preparados” (Correio, 02/03/1920, p. 6). Os jornais divergiam também 

no apoio ao presidente da CBD. O Paiz era seu mais ferrenho opositor, alcunhando o 

dirigente de “serpente humana” (29/06/1920, p. 5), “notável ‘sportsman’ das ‘gafes’” 

(05/09/1920, p. 7), “‘vírus’ da encefalite letárgica” (30/10/1920, p. 7), dentre outros 

apelidos. Já o Correio, apesar de manter uma postura crítica em relação à CBD, procurava 

ouvir o posicionamento oficial da instituição, principalmente através de entrevistas com 

Ariovisto. Esses movimentos opostos – apoio e oposição – se ajustam as estratégias de 

poder da imprensa como mediadora do campo olímpico. 

   

                                                 
14 A redação final dos decretos está disponível no site do Senado Federal. O decreto n. 4094, por exemplo, pode ser 

acessado em: <http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=50852>. Acesso em: 07 jul. 2017. 
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A participação olímpica e as repercussões na imprensa 

Além do treinamento dos atletas e do auxílio financeiro, era necessário comprar 

as passagens para a viagem. Dando razão as críticas da imprensa, esse assunto também 

foi deixado para o último momento. As companhias de navegação estrangeiras já estavam 

com passagens esgotadas para a data inicialmente desejada (15 de julho), em parte devido 

ao crescimento das viagens para a Europa no pós-Guerra (Correio, 29/06/1920, p. 6). O 

temor de não obter passagem alguma fez com que Mendes de Almeida recorresse mais 

uma vez a Epitácio Pessoa. O presidente do COB se encontrou com o presidente da 

República em 28 de junho no Palácio do Catete. Nessa ocasião, Epitácio lhe prometeu 

que os atletas brasileiros “por falta de transporte não deixariam de participar das 

Olympiadas” (JB, 29/06/1920, p. 9). A solução acertada foi o embarque no “Curvello”, 

navio operado pelo Lloyd Brasileiro (empresa pública de navegação), no dia três de julho. 

Essa opção não agradava tanto aos dirigentes da CBD, pois encurtava o período de 

treinamento e, principalmente, inviabilizava o embarque da equipe de futebol. 

Apesar dessas divergências quanto à data, Mendes de Almeida foi em frente e 

adquiriu 24 passagens junto a Pires do Rio, Ministro da Viação (JB, 02/07/1920, p. 11). 

Com a primeira classe já com lotação esgotada, os membros da delegação tiveram de ficar 

alojados na terceira classe, ainda que com o direito de circular e usufruir das refeições da 

primeira classe (JB, 27/06/1920, p. 10). Os atletas aceitaram as condições oferecidas, 

divulgando uma circular no qual afirmavam que “animados do mais acrisolado patriotismo” 

se sujeitavam “a embarcar no ‘Curvello’ em quaisquer condições’” (Correio, 03/07/1920, 

p. 6). A delegação brasileira seria composta por 21 atletas15 e 3 dirigentes, aos quais se 

juntaria Adolpho Wellisch, atleta de saltos ornamentais, que já se encontrava na Europa. 

Não havia nenhuma mulher dentre os 24 representantes nacionais, o que refletia a situação 

feminina no âmbito mais amplo da sociedade carioca e do próprio esporte olímpico. 

O embarque da delegação rumo à Antuérpia foi o grande assunto das colunas 

esportivas cariocas no início de julho. O dia chuvoso não afastou os interessados em se 

despedir dos sportsmen brasileiros no armazém 12 do Cais do Porto às 14h do dia três. 

Entre o público presente, estavam familiares dos atletas e dirigentes dos clubes cariocas. 

À medida que subiam a bordo, os atletas eram parados para tirar fotografias, um tipo de 

registro cada vez mais apreciado pelos jornais devido a “ideia de verdade” transmitida 

                                                 
15 Existem divergências sobre esse número, pois, se contarmos com Wellisch, o número de atletas salta para 22. 

Adhemar Serpa, contudo, provavelmente não competiu, pois contraiu tifo durante a viagem, e ficou em Lisboa aos 

cuidados de Castello Branco, chefe da Comissão Aquática e médico (O Imparcial, 07/10/1920, p. 10). 
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(Barbosa, 2007, p. 36). Foi uma cerimônia repleta de patriotismo, segundo os relatos da 

imprensa. O público no cais saudou os membros da delegação com “vivas” e “hurras”, ao 

passo que os atletas, em resposta, entoaram o hino nacional, atitude patriótico muito 

apreciada pelos jornais.  

Já a bordo do navio, Leite Ribeiro e Flores Filho, atletas-correspondentes, 

reportavam as cenas do cotidiano para suas colunas “A viagem dos nossos patrícios” e 

“Notas de Viagem”, respectivamente. As curiosidades de uma viagem de navio, 

inacessível a boa parte da população e a narração cronológica dos fatos forjavam um estilo 

de prosa que apelava aos sentidos dos leitores. Episódios como a construção de uma 

piscina a bordo, um atleta que cantava ópera, a realização de rodas de samba e a 

organização improvisada de peças teatrais serviam de tema para os textos do 

correspondente d’O Imparcial. Informações de bastidores, como os jogos organizados 

pelos atletas (“corrida de ciganos”, “ovo na colher”, “corrida em sacos”, “corridas do 

biscoito”), presentes nos artigos do correspondente do Correio, complementavam a 

construção de uma narrativa quase novelesca para a jornada brasileira.  

Apesar de alguns contratempos, a delegação conseguiu chegar à Antuérpia a tempo 

de assistir o rei Alberto declarar abertos os Jogos da sétima Olimpíada da Era Moderna, no 

dia 14 de agosto. No desfile inaugural, os atletas brasileiros trajavam calção branco e camisa 

azul-celeste bordada com o nome “Brasil” em letras douradas (O Paiz, 15/08/1920, p. 2). 

A escassez de recursos públicos obrigou os atletas a financiar suas vestimentas, fosse por 

meio de empréstimos ou com reservas próprias. Guilherme Paraense foi o porta-bandeira 

brasileiro, enquanto Afrânio da Costa carregava um escudo com o nome do Brasil gravado 

(JB, 16/08/1920, p. 9). Havia consenso dos veículos em afirmar que a representação 

nacional fora saudada pelo público no estádio, recebendo uma deferência especial do rei.  

Antes da cerimônia de abertura, o assunto único na cidade eram as conquistas da 

equipe de tiro esportivo (Gazeta, 05/08/1920, p. 6): 1º lugar no revolver, com Paraense; 

2º lugar na prova de pistola, com Costa; e 3º lugar na prova por equipes do tiro de pistola. 

Foi o Correio que deu o “furo de reportagem”, publicando já no dia seguinte aos triunfos 

a seguinte manchete: “O Brasil inicia de modo brilhante a sua intervenção nas olympiadas 

de Antuérpia” (04/08/1920, p. 1). Os jornais concorrentes, que deixaram de publicar com 

ineditismo aquela notícia, culparam as agências internacionais pela falha.  A revista O 

Malho (14/08/1920, p. 25) afirmava que o episódio fora um “grande tiro na Havas e na 

Americana”. O Imparcial (06/08/1920, p. 2), por sua vez, bradava em nota: “Só agora a 
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Havas soube...”. Ao dar visibilidade ao hiato entre o fato e a notícia, os jornais 

descortinavam aos leitores uma parte dos bastidores de seu processo produtivo. Além 

disso, ficava claro que o envio de um correspondente, como fizera o Correio, era uma 

vantagem competitiva em um mercado de mídia que se adensava. Ademais, a vitória 

esportiva elevava o nome do Brasil na disputa simbólica com o centro cultural e 

civilizatório da época: “a Europa curvou-se perante a América e mais uma vez curvou-se 

ante o Brasil...” (Fon Fon, 07/08/1920, p. 31, grifos da revista). 

 Um imprevisto sobre a conquista no tiro captou a atenção da imprensa. Costa e 

Paraense foram furtados em Bruxelas, perdendo seus alvos e praticamente toda a munição 

que possuíam. Graças ao auxílio da equipe norte-americana, conseguiram munições extras 

e armas novas para a disputa das provas, conforme crônica escrita pelo próprio Costa (O 

Paiz, 30/09/1920, p. 9). Essa história foi retratada em formato de charge pel’A Careta. Nela, 

Jeca Tatu, personagem metonímico do brasileiro, conversa com o Tio Sam, seu equivalente 

norte-americano: “– Parabéns, Jeca. Tu fizeste um bonito. / – Pois antão! Eles déro uma 

pistola p’ra gente; inda puzéro um mundão de bala dentro...” (21/08/1920, p. 1, grifos da 

revista). Jeca era um personagem originalmente criado pelo escritor Monteiro Lobato, na 

década de 1910, inspirado pelos trabalhadores rurais paulistas. Importante observar que 

esse tipo humano caipira, meio desleixado e preguiçoso simbolizava um Brasil arcaico e 

tradicional, justamente as imagens que o Estado e a grande imprensa queriam deixar para 

trás, em prol da instalação de uma sociedade moderna e civilizada.  

 
Figura: Sátira do empréstimo de uma pistola ao atirador brasileiro Afrânio Costa. 

 

Fonte: Careta (21/08/1920, p. 1).  
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Depois do tiro, o polo aquático foi o esporte mais comentado na imprensa. O 

prognóstico de jornalistas e dirigentes era que o time brasileiro faria uma boa figura no 

torneio olímpico, mas, com uma vitória contra a França e uma derrota para a Suécia, a 

equipe foi precocemente eliminada. Existia a expectativa de que o Brasil ainda pudesse 

disputar o 2º ou 3º lugar (O Imparcial, 26/08/1920, p. 1), porém o COI, seguindo o 

regulamento do torneio, impediu que isso acontecesse. A imprensa carioca contestou 

bastante o veredito da entidade. Reação semelhante foi despertada pelo julgamento dos 

juízes nas provas do saltador Adolpho Wellisch. A presença de correspondentes, 

vivenciando o dia-a-dia dos atletas, amplificava ainda mais a sensação de injustiça. Na 

natação, apenas Orlando Amendola e Angelo Gammaro16 competiram, sem sucesso, nas 

eliminatórias das provas de 100m (O Imparcial, 16/10/1920, p. 1). A reclamação consensual 

nos esportes aquáticos era quanto à temperatura da água, muito mais fria do que os 

brasileiros estavam acostumados a treinar e competir. No remo, o Brasil se apresentou 

apenas na prova de “out-rigger a quatro remos”, não conseguindo passar das eliminatórias. 

A performance dos remadores, no entanto, rendeu alguns elogios, sendo enfatizado que o 

público presente à prova saudou com “entusiásticos vivas” os atletas brasileiros (JB, 

29/08/1920, p. 9). Ao longo de toda a estadia da delegação brasileira na Antuérpia, a falta 

de recursos foi um problema a perseguir os esportistas, sendo considerada pelos 

correspondentes como mais um empecilho ao desempenho dos atletas. 

Nas narrativas da mídia impressa carioca sobre a saga olímpica brasileira, é possível 

identificarmos alguns dos elementos do mito do herói. Não que houvesse uma deliberada 

tentativa de construir uma trajetória para os atletas aos moldes do que Joseph Campbell 

(1995) definiu como a saga do herói clássico. A simples participação olímpica era 

interpretada por alguns jornais como prova de patriotismo, que distinguia os atletas dos 

demais indivíduos: “São uns heróis que regressam da campanha, cobertos de louros e 

glórias pelo muito que fizeram” (O Paiz, 19/09/1920, p. 7). A falta de recursos desde o 

início da viagem, as más condições de treinamento e os alojamentos precários na Antuérpia 

constituíam provações vivenciadas coletivamente pelos atletas. As adversidades 

reforçavam o mérito da conquista, e a recepção apoteótica completava a saga: “esses 

embaixadores [os atletas] retornam aos céus da grande terra brasileira, venerados e cobertos 

da admiração geral” (Sport Illustrado, 25/09/1920, p. 16). Dentre todos os atletas, Paraense 

foi o que individualmente teve uma narrativa mais repleta de momentos típicos do herói 

                                                 
16 No relatório oficial dessa Olimpíada, apenas o nome de Gammaro aparece entre os competidores. 
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clássico: abandono do lar, percalços na trajetória, superação das adversidades, conquista, 

repartição das glórias com seus conterrâneos e retorno triunfante. 

Encerrada a VII Olimpíada, parte da delegação regressou a bordo do navio “Pays 

de Waes”, aportando no Rio em cinco de outubro, e o restante veio no “Almanzora”, em 31 

de outubro. Ambas os desembarques contaram com boa presença de público, dentre 

familiares, jornalistas, representantes de clubes e dirigentes esportivos. Os jornais 

desempenharam papel-chave na divulgação desses eventos. A Gazeta (05/10/1920, p. 6) 

convidava os “sportsmen cariocas” a comparecer à Praça Mauá na chegada do “Pays de 

Waes”, enquanto O Imparcial (31/10/1920, p. 9) foi o principal promotor do segundo 

desembarque. Além do registro escrito, a imprensa publicou inúmeras fotografias sobre 

os dois desembarques, o que confirma a relevância crescente dessa mídia na cobertura 

esportiva. Ademais, inúmeros eventos e festividades ocorreram entre os meses de 

novembro de 1920 e janeiro de 1921 em reconhecimento aos atletas. 

 

O legado olímpico 

 Tão em voga no debate atual sobre os benefícios dos Jogos às cidades-sede, o legado 

também pode ser pensado sob o ponto de vista dos países participantes. Isso, principalmente 

no começo do século XX, quando a participação nos Jogos demandava esforços conjuntos 

das esferas de poder político e esportivo para viabilizá-la financeiramente. Por outro lado, 

os dividendos trazidos pela participação olímpica, no caso brasileiro, podiam ser 

verificados tanto no campo esportivo quanto na diplomacia e na mídia.   

As três medalhas conquistadas e a honrosa 15ª posição no ranking extraoficial de 

países geraram grande visibilidade para o esporte brasileiro. O resultado positivo foi 

interpretado pelos jornais cariocas como excelente propaganda para a jovem nação. As 

conquistas repercutiram positivamente não apenas no meio esportivo nacional, mas 

também na Europa e na América do Sul.  

No campo da diplomacia, Brasil e Bélgica, nações amigas desde o apoio brasileiro 

ao país europeu na Primeira Guerra, puderam transformar em ações concretas essa ligação 

simbólica. A família real belga visitou o país durante o 2º semestre de 1920, tendo o 

príncipe belga embarcado com a delegação brasileira no “Pays de Waes”. A tripulação do 

navio brasileiro “São Paulo”, enviada à Bélgica para transportar a família real, foi tratada 

como convidada de honra, ficando hospedada no palácio real (JB, 30/08/1920, p. 4). Os 

atiradores brasileiros medalhistas foram convidados pelo governo belga a visitar a 
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Fabrique Nationale de Armes de Guerre (Gazeta, 15/08/1920, p. 6). Por fim, 

consolidando os esforços de aproximação, foi fundada a “Companhia Brasileira 

Indústria”, na Bélgica, visando estimular o comércio bilateral (O Paiz, 09/10/1920, p. 2).  

A popularidade da delegação brasileira entre o público belga era confirmada pelos 

relatos de atletas, dirigentes, correspondentes e agências internacionais. Os atletas 

receberam boa acolhida nos estádios onde competiram e foram homenageados por 

algumas sociedades esportivas europeias. Todo esse retorno em visibilidade justificava, 

na opinião da imprensa, o investimento feito pelo governo. Nesse sentido, é interessante 

observarmos as charges abaixo, publicadas na revista Careta. Na da esquerda, a legenda, 

que acompanha a imagem de um jogador de polo aquático segurando em suas mãos a 

bandeira nacional, atestava: “Nas Olympiadas. Braço é ... pistola!”. Na da direita, dois 

indivíduos, em trajes formais, avaliavam as aptidões profissionais do atleta observado: “– 

Esse tem dedo para a diplomacia. – Dedo, não direi. Tem braço”. Ambas as charges 

reforçavam a impressão, compartilhada por alguns periódicos, de que o esporte fez mais 

pelo Brasil do que embaixadas formais.  

 

Figura: Os atletas e a propaganda nacional.  

                 

Fonte: Careta, 04/09/1920, p. 1 (à esquerda); Careta, 04/09/1920, p. 27 (à direita). 

 

A imersão do carioca no mundo olímpico através de diversas mídias não encontra 

precedentes na história anterior. Os jornais publicavam inúmeros textos e fotos. Os 

cinemas da cidade aproveitavam o momento favorável para veicular películas do gênero 
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olímpico. O Odeon exibia cenas da VII Olimpíada em sua programação (O Imparcial, 

13/10/1920, p. 8), bem como o Cine Theatro America (Correio, 16/10/1920, p. 5) e o 

teatro República (Gazeta, 11/10/1920, p. 5). A publicidade também soube se aproveitar 

da febre olímpica. A loja de departamentos Parc Royal publicava nos jornais da cidade 

(O Paiz, 03/07/1920, p. 8) o que muito provavelmente era o primeiro anúncio com um 

argumento olímpico, explorando a imagem de mulheres se despedindo dos atletas no 

porto do Rio. Houve ainda uma exposição de fotografias da Olimpíada, no saguão da 

Associação dos Empregados do Comércio, com imagens produzidas por Victorino 

Fernandes, funcionário da secretaria da Associação Cristão de Moços e atleta olímpico 

(JB, 01/10/1920, p. 9). 

A participação olímpica também trouxe avanços para o esporte em si. Além das 

conquistas político-desportivas, como o reconhecimento oficial da CBD pela Federação 

Internacional de Natação (Gazeta, 24/08/1920, p. 6) e a autorização para a realização dos 

Jogos Regionais de 1922 (O Paiz, 03/11/1920, p. 6), o contato dos atletas com novos 

estilos de treinamento e competição foi decisivo para sinalizar a imperatividade de 

atualização das regras e técnicas de diversos esportes a nível nacional. Angelú, por 

exemplo, apontava a necessidade de os nadadores brasileiros aprenderem o nado crawl, 

uma técnica até então não dominada (O Imparcial, 07/10/1920, p. 10). Os relatórios 

técnicos produzidos por membros da delegação a pedido de Trompowsky Jr. 17 também 

devem ter contribuído nessa direção. As medalhas conquistadas não pareciam enganar 

atletas e dirigentes quanto aos melhoramentos que deviam ser introduzidos no esporte 

nacional.  

 

Considerações finais 

Esse artigo reafirma o papel da imprensa na difusão do esporte no Rio de Janeiro, 

em especial do esporte olímpico. A hipótese de que a imprensa é causa e consequência 

do desenvolvimento do campo esportivo na cidade, originalmente proposta por Melo 

(2012), encontra grande aceitação entre os autores da área de mídia e esporte. No caso 

investigado nesse artigo, os agentes midiáticos desempenharam, de fato, papel de relevo.  

A atração midiática pela temática olímpica, já perceptível na década de 1910, 

ganha intensidade a partir de 1920. Esse movimento não era fortuito. Havia por parte do 

                                                 
17 Escreveram relatórios ou documentos de teor semelhante: Afrânio da Costa, atleta e chefe da delegação de tiro (O 

Paiz, 17/12/1920, p. 7), José Maria Castello Branco, chefe da delegação aquática (O Imparcial (24/11/1920, p. 8), o 

próprio Trompowsky Jr. (O Paiz, 24/02/1921, p. 4), dentre outros. 
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COI o interesse em disseminar o Movimento Olímpico para além das fronteiras europeias 

(Torres, 2008, p. 16). Em 1917, Pierre de Coubertin já fizera circular pelos países da 

América Latina o livro de propaganda Que és el olimpismo?. Seguindo essa mesma 

estratégia, ainda em 1920, o Brasil recebe autorização oficial daquela entidade para sediar 

os primeiros Jogos Olímpicos Regionais do continente. Com o aumento da influência do 

COI, a primeira consequência perceptível foi a diminuição dos conteúdos ligados aos 

jogos olímpicos não-oficiais (no circo, teatro, festividades18). Apesar de não terem 

desaparecido por completo, essas ocorrências se tornaram pouco relevantes diante do 

volume de dados enfocando os Jogos Olímpicos de 1920. 

É possível inferir ainda que o interesse da imprensa encontrava contrapartida na 

existência de um público consumidor dessas informações. Nesse sentido, o envio de 

correspondentes aponta não apenas para uma novidade no jornalismo esportivo, menos 

dependente das agências de notícias, como também para uma provável demanda por 

discussões mais aprofundadas. As capas dos jornais estampando manchetes “olímpicas” 

eram outro ponto de aproximação com o cidadão comum, que, mesmo sem comprar o 

periódico, podia tomar contato com o assunto ao passar por uma banca de jornal ou pela 

porta das redações. O flerte dos atletas e dirigentes com o jornalismo, escrevendo cartas, 

artigos, relatórios e crônicas, contribuía para tornar a experiência olímpica uma memória 

compartilhada por leitores e disseminada para os cidadãos cariocas em geral. A imprensa 

cumpria também um papel de educação midiática de seu público ao explicar a função das 

agências que lhe forneciam notícias, descrever o papel de seus correspondentes 

internacionais ou evidenciar suas atribuições enquanto “quarto poder”. Em suma, 

elucidava para o leitor os mecanismos do circuito da comunicação esportiva. 

As questões reiteradas pela narrativa midiática a partir dos Jogos Olímpicos 

respondiam a dilemas próprios da realidade brasileira à época, como a tomada de 

consciência para uma identidade nacional, a construção de um consenso quanto à “raça 

brasileira” e o reconhecimento do país no concerto do mundo civilizado. Não era mais 

possível considerar os Jogos como uma “ideia fora do lugar” (Schwarz, 1992). A agenda 

da mídia se coadunava com os interesses do Estado e das elites nacionais. Lembremos 

que o apoio ao envio da delegação brasileira unia a imprensa tradicional, a Presidência da 

República, as Casas Legislativas e os círculos da elite (diretores de clubes e federações 

                                                 
18 Trabalhei com a presença de usos “não-oficiais” de jogos olímpicos e olimpíada, bem como de eventos não 

autorizados pelo COI, em outro momento. Ver Amaro e Helal (2015). 
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esportivas). Mais do que reportar informações sobre o esporte olímpico, tratava-se de 

promover valores e visões de mundo caros a certo segmentos sociais.  O esporte podia 

ser entretenimento nas horas vagas e instrumento para o melhoramento físico, mas sua 

representação na mídia trazia latente o discurso da sujeição a um padrão estabelecido. 

Participar dos Jogos passava a ser então uma questão política, pois atendia ao propósito 

de propagar ideias de modernidade, raça e civilização entre os nacionais. O sucesso 

esportivo era apresentado como parâmetro da prosperidade nacional.  

Assim, reitero que não é possível entender plenamente a movimentação olímpica 

em 1920 sem investir no entendimento da mediação operada pela mídia. O 

desenvolvimento do campo olímpico no Rio envolveu uma miríade de agentes – atletas, 

dirigentes, entusiastas do esporte, políticos, jornalistas, mídias, leitores – desempenhando 

diferentes papéis. As intersecções entre mídia e esporte desvelam aspectos-chave da 

interação dessa rede de atores durante os Jogos Olímpicos de 1920. 
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