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Para chegarmos ao propósito maior sobre a análise 
dos Jogos Olímpicos, devemos, obrigatoriamente, 
percorrer um caminho mais amplo, de análise 
profunda função social do atleta. Uma análise 
psicológica da evolução do esporte e do esportista 
na nossa sociedade e o seu desenvolvimento real 
através do tempo. 

 
No final do século XVIII, a sociedade mais 
aristocrática via no atleta um elemento pernicioso 
ao meio. Dizia-se ser o atleta um desocupado, sem 
ânimo para pensar e sem disposição para trabalhar. 
Este pensamento atrasado que prevaleceu no 
Brasil, marginalizou o atleta e é responsável, até 
hoje, por certas dificuldades que enfrentamos, pois 
colocou o esporte brasileiro pelo menos uns 
cinqüenta anos atrasado com relação às nações 
mais adiantadas. Está sendo difícil recuperar 
aquele tempo perdido e a luta que enfrentamos hoje 
ainda sofre reflexos daquela época. 

 
Mas com o passar do tempo, a sociedade passou a 
aceitar o esporte como fator de utilidade real na 
formação da personalidade do indivíduo. O atleta, 
como um expoente desse novo pensamento, 
passou a ser visto como um elemento propagador 
da educação e da cultura. O conceito originário 
transformou-se. O esporte deixou de ser somente 
uma forma de entretenimento. Passou, sim, a fazer 
parte de uma estrutura social e os atletas devem 
ser encarados com fundamental importância e 
senso de alta responsabilidade. Até hoje, tudo 
aquilo o que se alcançou, representa o produto de 
um esforço empreendido com o propósito de se 
edificar o esporte com bases racionais. O esforço 
individual do atleta abnegado não teve, como 
logicamente não poderia ter, o cunho de uma 
organização a nível nacional, organização esta que 
somente seria possível obter-se desde que fossem 
concedidos meios para tal. O que eu quero dizer, 
resumidamente, é que, em tese, o esporte brasileiro 
aproveitou o que melhor possui, mas, em boa fé, 
não poderá dizer que os frutos colhidos foram 
objeto de uma planificação orientada, de uma 
estrutura consolidada. Isto quer dizer, 
fundamentalmente, que o esporte brasileiro tem 
sobrevivido através do esforço individual dos atletas 
e de alguns dirigentes que, remando contra uma 
séria de fatores, conseguem levar adiante o seu 
propósito. Isso é importante em primeiro lugar, para 
compreender, então, a importância do atleta nesse 
contexto, como sustentáculo do edifício e, em 
segundo lugar, para visualizar um pouco melhor os 
motivos das nossas condições atuais. 

 
Entendo que a figura do esportista é fruto da 
transformação pela qual o homem passou desde o 
seu início. Veio do nada e, assim, teve de lutar. E 
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In order to attain the larger intent concerning the 
analysis of the Olympic Games, we must move 
compulsorily along a broader path that analyzes 
the social role of the athlete in depth: a 
psychological analysis of the evolution of sports 
and sportsmen in our society and their real 
development throughout time.  

 
By the end of XVIII century [sic], the more 
aristocratic part of society regarded athletes as 
being noxious for the environment. They were 
said to stand idle, being despondent when 
thinking and dispirited concerning work. This old-
fashioned way of thinking that prevailed in Brazil 
marginalized athletes and is responsible for 
certain difficulties we face today, since it delayed 
Brazilian sports for at least fifty years in regard to 
more developed nations. It has proven difficult to 
recover those bygone times and we still struggle 
nowadays due to the repercussions from that era.  

 
But as time went by, the society began accepting 
sports as a real utility factor in the education of 
individuals’ personalities. The athlete was now 
seen as a disseminative element of education and 
culture due to this new way of thinking. The 
original concept underwent a transformation. 
Sports stopped just being a form of entertainment 
and indeed became a part of the social structure, 
and athletes need to be seen as essentially 
important and with a sense of high responsibility. 
All things that have been attained to date 
represent the outcome of efforts undertaken with 
the purpose of building sports upon rational 
grounds. The individual effort of the selfless 
athlete did not have – as it could logically not have 
had so – the character of a nationwide 
organization, which could have only been 
obtained if the means thereto had been provided. 
In summary, I mean that Brazilian sports took 
advantage of the best they had in theory, but it 
cannot be truly said the outcomes were the result 
of directed planning or consolidated structure. 
Essentially, this means that Brazilian sports have 
survived due to the individual efforts of athletes 
and some directors that have managed to attain 
their purposes by going against the flow. Firstly, 
this is important to understand the importance of 
athletes as the pillars of the edifice within this 
context, and secondly to better visualize the 
reasons for our current conditions.  

 
 
 
 
I believe the image of the athlete is the result of 
the transformation man has undergone since his 
early beginnings. He arose from nothing and had 
thus to struggle. And through exertion he evolved. 



foi lutando que evoluiu. Quando não mais foi 
necessário empenhar-se nesse combate sem 
quartel, pela defesa de sua própria sobrevivência, o 
homem continuou sentindo, como herança de seu 
passado, a necessidade da luta. A inteligência, os 
músculos e os nervos guiaram-no. E foi assim, de 
transformação em transformação, que o homem 
atingiu esse magnífico estágio de aperfeiçoamento 
que tanto valoriza a espécie humana, distinguindo-a 
e destacando-a. E a fim de aperfeiçoar-se mais 
ainda, o homem permanece lutando em busca de 
um padrão biologicamente uniforme. É verdade que 
hoje é um novo mundo, um cenário completamente 
diverso do anterior, mas continua lutando, sempre 
preparado para o constante desafio da vida. O 
esporte – e a figura do atleta – entra justamente 
como elemento de equilíbrio no conflito resultante 
dessa contingência. 

 
 
E aí está a importância do atleta, como um 
elemento distintivo e destacado da espécie 
humana. Como alguém que soube aliar todas as 
possibilidades da sua condição humana, físico e 
mente, no desenvolvimento da sua personalidade, 
tornando-se, assim, um exemplo para os seus 
semelhantes. Os atletas são, portanto, seres 
superiores. Isto lhes dá extrema responsabilidade 
de líder, de exemplo a ser seguido. Exemplo este 
que faz parte de um comportamento, de atitudes e 
gestos que devem diferenciá-los das pessoas 
normais. Feito esse quadro, passarei a analisar 
determinadas questões importantes e polêmicas 
que fazem parte do cotidiano do atleta e que se 
relacionam diretamente com a questão do exemplo 
anteriormente mencionado. 

 
O Brasil sofreu transformações sócio-econômicas 
muito profundas, as quais vieram por alterar de 
maneira significativa a vida de todos os cidadãos. 
Principalmente nos últimos trinta anos, as pessoas 
foram obrigadas a novas obrigações e deveres. O 
atleta sofreu as conseqüências dessas 
transformações e foi, paulatinamente, perdendo as 
condições mais elementares de um programa de 
preparação individual. As condições econômicas do 
país exigiram um sobresforço de cada um. E o 
atleta, que não fugiu a essa regra, viu tornarem-se 
cada vez mais exíguas as possibilidades de 
conciliar a sua vida esportiva com outra atividade 
qualquer. A atrofia do nosso complexo viário frente 
ao crescimento de uma cidade como São Paulo, 
por exemplo, dificultou o fluxo daqueles que, após o 
trabalho, buscavam os clubes para exercerem as 
suas atividades de treinamento. Os próprios clubes, 
envolvidos nesse cenário, dificultaram o acesso aos 
seus quadros associativos dos mais pobres. E foi 
assim que, num dado instante, com o início da 
interferência da empresa no esporte, desenvolveu-
se no Brasil a questão e a idéia do profissionalismo 
puro. Ou seja, em face dos fatos narrados 
anteriormente, torna-se praticamente impossível 
persistir naquele caminho. Os atletas, que até então 
participavam do esporte por prazer, até mesmo por 
uma contingência da evolução dos tempos, viram-
se obrigados a optar definitivamente por um 

When he needed not strife in this mindless fight to 
defend his own survival any longer, man 
continued to feel the need to fight as the 
inheritance of his past. Intelligence, muscles and 
nerves guided him. Hence, man attained this 
magnificent stage of perfection from 
transformation to transformation that grant so 
much value to the human species, which makes it 
stand out and be distinguished. And by aiming 
even more at perfecting himself, man keeps 
fighting for a biologically uniform standard. It is 
true that we live in a new world now, a scenario 
that is vastly different from its predecessor, but 
man continues to fight by being always prepared 
for life’s constant challenges. Sports – and the 
image of the athlete – fit in perfectly as a 
balancing element in the conflict that ensues from 
this contingency. 

 
And the importance of the athlete lies here as a 
distinct and outstanding element of the human 
species as someone who knew how to unite all 
the possibilities of their human condition – the 
physique and the mind – to develop their 
personality, thus becoming an example for their 
kindred. Therefore, athletes are superior beings. 
This grants them an enormous responsibility as 
leaders, and we take a leaf out of their books. 
This example becomes part of a behavior, 
attitudes and gestures that must differentiate them 
from normal people. After having set this 
description, I shall now analyze some important 
and polemic matters that are part of athletes’ day-
to-day and are related directly to the subject of the 
foregoing example. 

 
Brazil underwent quite deep social-economic 
transformations which altered all citizens’ lives 
significantly. People were forced to having new 
obligations and duties, namely in the last thirty 
years. Athletes suffered the consequences of 
those transformations and gradually lost the most 
elementary conditions of an individual preparatory 
program. The economic conditions in the country 
demanded overexertion from each of them. And 
athletes, without exception, noticed the possibility 
of harmonizing their sportive lives with any other 
activity were scarcer each time. For example, the 
atrophy of our road network in the face of the 
growth in a city like Sao Paulo has made it difficult 
to commute for those who sought clubs to perform 
their training activities after work. It is within this 
scenario that clubs themselves have made it 
difficult for the poorer to join their membership 
groups. It was thus that the idea of pure 
professionalism began developing in Brazil at a 
certain moment with the beginning of 
entrepreneurial interference in sports. That is, in 
the face of the foregoing facts, it has become 
practically impossible to persist on that route. 
Athletes who took part in sports at will till then, 
even due to a contingency in the evolution of 
times, were forced to definitely choose a path. 
This is what in fact happened. Today’s athlete 
worldwide, mainly the high-performance Olympic 
one, is not the same from the past. Due to 



caminho. E foi o que ocorreu. O atleta de hoje, 
principalmente o olímpico de alto rendimento, em 
nível mundial, não é mais o atleta de antigamente. 
Por motivos imperiosos, passou a viver 
exclusivamente da sua atividade esportiva, 
praticamente sem tempo para outras atividades. No 
entanto, apesar disso, o atleta não pode se 
esquecer que, acima de tudo, o esporte deve 
cumprir com a sua função social. O esporte tem por 
escopo ser um caminho de integração do homem à 
sociedade, fazendo com que aquele que o pratique 
passe a ser um elemento cada vez mais útil aos 
seus semelhantes. E o atleta que quiser sê-lo no 
sentido mais rígido da palavra, não poderá perder 
de vista este princípio. O atleta deve ser consciente 
que o seu período competitivo, se comparado com 
o período de toda a sua vida, é relativamente curto. 
E que se durante esse período competitivo ele não 
procurar um espaço de tempo, por menor que seja, 
para desenvolver outra atividade, ele poderá 
encontrar sérias dificuldades no futuro. O atleta que 
se dedicasse tão somente à prática do seu esporte, 
correria o risco de, encerrada a sua carreira, tornar-
se um elemento sem muita utilidade à sociedade, 
visto que não saberia exercer outra atividade cujo 
próprio corpo não lhe permite mais fazê-la. O 
esporte, nesse caso, estaria contrariando os seus 
próprios princípios. Os atletas, como elementos 
destacados da espécie humana, estariam contrários 
a essa condição superior.  Tudo isso está ligado à 
questão do exemplo. E compreendo que as 
condições no Brasil não viabilizam facilidades para 
tal, mas o atleta que conseguiu superar esse 
obstáculo, tenham certeza, estará não somente 
cumprindo com o seu importante papel social, como 
estará, também, ganhando alguns pontos na luta 
sadia travada nos campos de esporte e, 
principalmente, no combate pela própria 
sobrevivência.  

 
Outro ponto fundamental a ser abordado diz 
respeito ao uso criminoso de substâncias tóxicas 
que certos atletas vêm utilizando para obtenção de 
resultados. Isso tem prejudicado não só o meio 
esportivo, o relacionamento entre os atletas, 
técnicos e dirigentes, mas também tem prejudicado 
a imagem que a sociedade sempre fez dos 
desportistas. Os atletas, em razão de casos 
constantes de doping, que sempre foram elementos 
propulsores da educação e da cultura, passaram a 
ser vistos por alguns como exemplo negativo. Isto é 
horrível. A coisa, até certo ponto isolada, 
generalizou-se de tal forma que muitos passaram a 
acreditar que o uso do “dopping” é uma prática 
normal e necessária ao treinamento do atleta. Outra 
vez a questão do exemplo. No meu entender, essa 
matéria está diretamente associada ao ponto 
anterior, do profissionalismo exacerbado e sem 
conseqüências. O atleta deve refletir sobre as cifras 
milionárias que, muitas vezes, possam estar ao seu 
alcance. O atleta deve saber ganhá-las, mas 
sempre com ponderação. Sempre meditando sobre 
sua condição de atleta, de exemplo, e de sua 
importância para o meio. É justamente essa falta de 
ponderação que traz conseqüências desastrosas 
para o esporte. Muitos atletas não medem 

imperious reasons, he began living exclusively 
from sportive activities and has practically no 
extra time for other activities. However, the athlete 
cannot forget that sports have to fulfill their social 
function above all regardless of this fact. Sports 
aim at being an integration path between man and 
society, allowing those practitioners to become an 
even more useful element for their kin. And 
athletes, who wish to be so in the more rigorous 
sense of the word, cannot lose sight of this 
principle. Athletes need to be conscious that their 
competitive periods are relatively short if 
compared to their entire life spans. This is due to 
the fact that if they do not seek a competitive 
period during this span of time to develop other 
activities, even if small, they may have serious 
troubles in the future. Athletes who are solely 
dedicated to practicing sports run the risk of 
becoming not-so-useful elements for society upon 
terminating their careers, since they will not know 
how to perform other activities for which 
performance their bodies will not be fit any longer. 
In this case, sports would go against their own 
principles. As outstanding elements within the 
human race, athletes would be against this 
superior condition. All these issues are linked to 
the matter of being an example. And I understand 
conditions in Brazil do not make things easy 
thereto, but athletes who manage to overcome 
these obstacles will not only and certainly be 
fulfilling their important social roles, but will also 
earn some points in the healthy struggle that 
occurs within the sportive arenas and mainly 
when fighting for their own survival. 

 
 
 
 
 
Another fundamental point that needs to be 
mentioned refers to the criminal use of toxic 
substances that certain athletes have been using 
to achieve results. This has not only damaged the 
sportive environment, the relations among 
athletes, trainers and managers, but also harmed 
the image society always had about sportsmen. 
Athletes who were always propelling elements of 
education and culture are now seen by some as 
negative examples due to constant doping cases. 
This is horrible. This issue, which was isolated to 
a certain point, has become generalized in such a 
proportion that many have begun to believe that 
the use of “dope” is a normal and necessary 
practice for athletes’ training. The matter of the 
example arises once more. In my opinion, this 
matter is directly associated to the foregoing point 
that concerns exacerbated professionalism with 
no regard for consequences. Athletes have to 
ponder about the millions that can many times be 
within their reach. They have to know how to earn 
them, but prudentially by always pondering about 
their condition as athletes, of examples, and their 
importance for the environment. It is precisely this 
lack of prudence that brings disastrous 
consequences for sports. Many athletes do not 
think about the consequences to achieve their 



conseqüências para atingir seus objetivos 
financeiros milionários e, sentindo a necessidade de 
serem cada vez mais valorizados, recorrem às 
substâncias dopantes, maléficas ao organismo, que 
nada tem a ver com a filosofia do esporte. Esses 
elementos devem ser eliminados definitivamente do 
meio esportivo. O esporte é uma propaganda para 
a vida e não meio de morte. 

 
O esporte nos ensina muitas coisas. Ensina-nos, 
por exemplo, que numa disputa, o importante nem 
sempre é vencer; que vencer não quer dizer chegar 
na frente, mas que a própria auto-superação de 
nossos limites já significa uma vitória; ensina-nos, 
também, a sermos disciplinados; a respeitarmos 
nossos adversários; a termos garra e perseverança; 
ensina-nos a sermos tolerantes com os nossos 
próprios companheiros; mas ensina-nos, sobretudo, 
a manter o ânimo sereno em qualquer 
circunstância, seja ela de alegria ou infelicidade. 
São essas coisas, que aprendemos nos campos de 
esporte, no convívio diário com os nossos 
companheiros, que devemos aplicar à nossa vida 
prática, disseminando essa filosofia entre a 
sociedade em geral. O Olimpismo é uma filosofia de 
vida. E o papel do atleta é essencial para isso. O 
atleta não é somente quem fortaleceu os músculos 
através da prática de um grande esporte. Mas, sim, 
quem soube entender todo esse conjunto de fatores 
e, a partir deles, lugar pela construção de um 
mundo melhor. Repito, o atleta deve ser o exemplo 
de diversas orientações. 

 
Os Jogos Olímpicos representam a festa máxima 
do desporto mundial. É o ápice de tudo isso que 
falamos até agora. Reúne-se para disputá-lo a 
juventude mais sadia de todo o mundo. Acredita-se 
serem aqueles que melhor conseguiram 
corresponder às expectativas. São o exemplo do 
exemplo. Aqueles que souberem melhor cumprir o 
seu papel e deixaram de ser paradigma somente de 
sua própria nação, para assim o serem de todo o 
universo. E esta é justamente a emoção que deve 
sentir o atleta que passa a integrar essa nata. Sentir 
que, ao chegar ali, o atleta superou todos os 
obstáculos para tal, de qualquer natureza, e que 
soube cumprir com dignidade o papel que a 
condição de esportista lhe conferiu. A participação 
nesses jogos vem por coroar a sua carreira. A 
responsabilidade do atleta que atingiu tal nível é tão 
grande que o obriga a redobrar o seu senso de 
responsabilidade. Vocês bem podem notar a 
tamanha influência que um campeão olímpico 
exerce sobre o seu povo. Todas as atenções 
voltam-se para a sua figura não somente como 
atleta, mas como cidadão comum. Num instante em 
que as pessoas estão desacreditadas de seus 
líderes, o surgimento da figura de um campeão 
olímpico, límpida e sadia, passa a significar uma 
nova esperança para a humanidade. É assim que a 
sociedade encara estes heróis.  

 
De qualquer maneira, as raízes da nossa vida 
atlética estão construídas de acordo com o 
pensamento de uma geração que desenvolveu a 
sua filosofia sob a influência do romantismo, que 

financially millionaire objectives and since they 
have the need to be more valued each time, they 
resort to doping substances that are harmful for 
the organism and which have nothing to do with 
the philosophy of sports. These people have to be 
definitely eliminated from the sportive 
environment. Sports are advertisements of life 
and not the means to achieve death. 

 
Sports teach us many things. For example, they 
teach us that is not always important to win a 
match; that winning does not mean being at the 
top, but that self-improvement of our limits already 
represents a victory; they also teach us discipline, 
and to respect our adversaries, to have courage 
and perseverance; they also teach us to be 
tolerant with our peers, but mostly teach us to 
have a peaceful mind under any circumstance, 
either merry or unhappy. These are the things we 
learn in the fields of sports and in the daily 
coexistence with our peers that we have to apply 
to our practical lives, spreading this philosophy to 
society in general. Olympism is a philosophy of 
life. And athletes’ role is essential thereto. 
Athletes are not just those who strengthened their 
muscles through practicing a great sport, but 
rather those who understood this set of factors 
and fight to build a better world from them. I 
repeat: athletes have to be examples of diverse 
types of guidance. 

 
 
 
The Olympic Games represent the greatest 
celebration of worldwide sports. They are the 
pinnacle of everything I have exposed so far. The 
healthiest youth in the world gathers to compete 
therein. They are seen as the ones that can best 
meet expectations. They are the example of the 
example. Those who knew best how to fulfill their 
roles and stopped being only the paradigm of their 
nations to become those of the entire universe. 
And this is the precise emotion the athlete who 
joins this cream-of-the-crop should feel. Feeling 
that the athlete overcame all obstacles of any 
nature thereto upon attaining that place, and that 
he knew how to fulfill with dignity the role his 
condition of sportsman granted him. His 
participation in these games serves to crown his 
career. The responsibility of the athlete who 
attained such level is so big that it compels him to 
redouble his sense of responsibility. You can well 
notice the strong influence an Olympic champion 
has upon his countrymen. All the attention is 
directed to his figure, not only as an athlete but as 
a common citizen. At a time when people believe 
no more in their leaders, the arising figure of a 
clean and healthy Olympic champion represents a 
new hope for mankind. This is how society sees 
these heroes. 

 
 
Anyhow, the roots of our athletic life are built 
according to the way of thinking from a generation 
that developed its philosophy under the influence of 
romanticism, which saw in the figure of Pierre de 



enxergou na figura de Pierre de Coubertin o 
expoente de uma doutrina que catalisou 
consciências que se mantiveram acessas até 
meados do novo século. Os atletas dessa geração 
revelaram-se, muitas vezes, extraordinários. 
Inegáveis as contribuições dos pioneiros, olímpicos 
em sua essência, quando o esporte nada mais era 
do que uma pura profissão de fé. Atletas como 
Afrânio Costa, Guilherme Paraense, Sylvio de 
Magalhães Padilha, Lúcio de Castro, José Telles da 
Conceição, Adhemar Ferreira da Silva, Piedade 
Coutinho e Maria Lenk elevaram, em épocas 
duríssimas, sem quaisquer recursos, o nome do 
Brasil aos patamares do olimpo, em tempos 
remotos e em época que nosso País vivia 
praticamente isolado do mundo na área esportiva; e 
em muitas outras. Para muita gente isso pode 
parecer coisa do passado. Mas o que eu vou narrar 
agora é excelente para ilustrar a questão do 
exemplo, pela qual eu tanto me bati até agora, que 
se perpetuou através dos tempos. Talvez alguns 
conheçam a história do marinheiro Adalberto 
Cardoso nos Jogos da X Olimpíada, realizados em 
Los Angeles, em 1932. A viagem da delegação 
brasileira àquela Olimpíada, a bordo do navio 
“Itaquicê”, pelas suas adversidades, acabou 
entrando para a nossa história como um folclore. 
Parte dos atletas desembarcou na cidade em que 
se realizaram os jogos, mas outra parte, entre os 
quais o marinheiro Adalberto Cardoso, foi obrigada 
a seguir para São Francisco porque não havia 
dinheiro para pagar a taxa de desembarque de toda 
a equipe. Lá chegando, cioso de suas 
responsabilidades, o marinheiro decidiu-se ir a Los 
Angeles a fim de tomar parte na grande 
competição. Sem recursos e sem apoio de 
ninguém, o marinheiro cruzou os cerca de 
quatrocentos quilômetros que separam as duas 
cidades pedindo carona e, até mesmo a pé, 
chegando ao estádio olímpico poucos minutos 
antes da prova. Sem aquecimento apropriado, o 
marinheiro competiu na prova dos dez mil metros, 
classificando-se em último lugar. No entanto, o 
público tomando conhecimento de sua história, 
aplaudiu de pé o atleta brasileiro e a imprensa local 
o qualificou como “Homem de Ferro”. Essa 
geração, portanto, embasada nos princípios da 
“Carta Olímpica” deixou exemplos que nunca serão 
esquecidos e que devem ser preservados. 
Sujeitando-se a todas as dificuldades sem qualquer 
preocupação financeira. Repito, talvez alguns 
achem que isso é coisa do passado. Mas eu 
gostaria de terminar dizendo que, enquanto houver 
na consciência dos atletas de hoje um espaço para 
o marinheiro Adalberto Cardoso, tenham certeza 
que, adaptado aos novos tempos, eles serão 
lembrados no futuro como os “marinheiros” da 
nossa época. 

Coubertin the representative of a doctrine that 
catalyzed consciousnesses that remained active 
until the middle of the new century. Athletes from 
that generation revealed themselves many times 
as extraordinary. The contributions of those 
pioneers – who had an Olympic essence – cannot 
be denied when sports were no more than a pure 
profession of faith. Athletes such as Afrânio Costa, 
Guilherme Paraense, Sylvio de Magalhães 
Padilha, Lúcio de Castro, José Telles da 
Conceição, Adhemar Ferreira da Silva, Piedade 
Coutinho and Maria Lenk lifted the name of Brazil 
to Olympic levels without any resources 
whatsoever during extremely harsh times and 
when our country practically lived isolated from the 
world regarding sports, as well as in many other 
aspects. This may seem a thing of the past for 
many people. But what I will recount next is the 
perfect example to illustrate the matter of being an 
example which I have so incessantly spoken of 
herein and which has been perpetuated throughout 
time. Maybe a few people have heard about the 
story of sailor Adalberto Cardoso during the X 
Olympic Games in Los Angeles in 1932. The trip of 
the Brazilian delegation to those Games aboard the 
vessel named “Itaquicê” entered our history as a 
folk story due to its adversities. Part of the athletes 
disembarked in the city wherein the games took 
place, but another one, among which sailor 
Adalberto Cardoso was included, was forced to 
continue to San Francisco since they had no 
money to pay for the disembarkation fees of the 
entire team. Upon reaching that destination and 
aware of his responsibilities, the sailor decided to 
go to Los Angeles to take part in the big 
competition. With no resources or the support of 
anyone, the sailor crossed the nearly four hundred 
kilometers that separate both cities by asking for 
rides and even did so on foot, reaching the Olympic 
stadium a few minutes before the competition. With 
no appropriate warm-up, the sailor took part in the 
ten thousand meter long run, thus arriving in last 
place. However, when the public knew about his 
story, they gave the Brazilian athlete a standing 
ovation and the local press qualified him as the 
“Iron Man”. Therefore, that generation based on the 
principles of the “Olympic Charter” set the 
examples that were never forgotten and which 
should be preserved, being subjected to all 
difficulties with no financial worries. I repeat, maybe 
some people think this a thing of the past. But I 
would like to finish by saying that while there is a 
space for sailor Adalberto Cardoso in the minds of 
today’s athletes, rest assured they will be 
remembered in the future as the “seamen” of our 
time through an adaptation to the new era.  
 

 


