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Resumo: Neste artigo analisaremos o impacto das vitórias do atleta norte-americano
norte americano Jesse Owens na tentativa de
Adolf Hitler em exaltar a superioridade da raça ariana. Abordando o uso dos Jogos Olímpicos de Verão,
realizados em Berlim, em 1936, como forma de restaurar
urar a autoestima dos nazistas, propagar as doutrinas destes,
além de sublimar a raça ariana como superior. Utilizando periódicos publicados no Rio de Janeiro na década de
1930, além da historiografia que retrata o assunto, analisaremos a repercussão que o feito do atleta obteve.
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Abstract:: In this Article we will analyze the impact of the victories of the athlete Jesse Owens in Adolf Hitler’s
attempt to exalt the superiorityy of aryan race. Approaching the use of the Summer Olympic Games, in 1936, as a
form of to restore the self-esteem
esteem of Nazis, propagate them doctrines, besides sublimation the aryan race as
higher than others. Using the newspapers published in Rio de Janeiro
Janeiro in the 1930’s, besides the historiography
that discusses the subject, we will analyze the repercussion that the athlete achievement obtained.
Key-words: Sport. Jesse Owens. Nazism. 1936 Olympic Games. Aryan Race.
Resume: En este artículo analizaremosel impacto de lasvictorias de Jesse Owens enel intento de AdolfHitleren
exaltar lasuperioridad de laraza aria. Abordando el uso de losJuegos Olímpicos de Berlín, em 1936, como forma
de restaurar la autoestima de los nazis, propagar lasdoctrinas de éstos, además
además de sublimar laraza aria como
superior. Utilizando periódicos publicados enRío de Janeiroenla década de 1930, además de lahistoriografía que
retrata elasunto, analizaremoslarepercusión que elhechodel atleta obtuvo.
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INTRODUÇÃO
“Nas Olimpíadas de Berlim de 1936, Hitler planejava mostrar ao mundo que o povo
ariano era a raça dominante, Jesse Owens provou que ele estava errado e selou seu lugar na
história olímpica, tornando-se
tornando
o atleta mais bem-sucedido
sucedido dos Jogos de 1936.” (Olympic
Games)
O esporte é considerado um evento sociocultural em todo o globo. E com toda a
influência que este possui na sociedade, foi visto, desde seus primórdios, como forma de
instrumento político. E como os Jogos Olímpicos são a marca mais representativa que
possuímos na nossa história esportiva, não seriam excluídos dessa instrumentalização política.
Os Jogos, que tiveram origem na Grécia clássica, tinham como um de seus objetivos
criar um período de trégua nas guerras, ou seja, durante a época em que eram realizados os
Jogos, não poderia haver guerra. No entanto, nem todas as características que os Jogos haviam
em seu princípio foram conservadas. Com Era Moderna, vieram também as Olimpíadas
Modernas, e essa trégua que este evento representava, foi quebrada. Um exemplo disto é o
cancelamento das Olimpíadas que seriam realizadas no ano de 1916, em Berlim, que foram
cancelados em razão da Primeira Guerra Mundial. (Lima
(L
et al. 2009)
Porém, a instrumentalização política ainda é fortemente
fortemente presente nesses eventos. E os
Jogos acorridos em fins do período Entre Guerras3, em 1936, – os Jogos Olímpicos da
Alemanha nazista de Hitler – são os mais marcantes da nossa história.
Com o intuito de compreender o Nazismo, nos
nos últimos tempos, várias teorias foram
disseminadas a respeito deste tema, e com base em uma dessas teorias, utilizaremos aqui a
crença de Hitler na existência de uma raça superior, a raça ariana, para analisar a importância
das vitórias do atleta Jesse Owens nas Olimpíadas de 1936
1936 como forma de desacreditar tal
teoria de superioridade.. Para isso analisaremos periódicos publicados no Rio de Janeiro na
década de 1930, a historiografia que aborda o tema e além dos documentos escritos, faremos
uso de uma produção audiovisual realizada pelo History Channel, intitulada “As Doutrinas
Nazistas de Hitler”.
3

Período que corresponde ao fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, até setembro de 1939, início da
Segunda Guerra Mundial.
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Neste primeiro momento, faremos uma breve conceituação das fontes utilizadas em
nosso trabalho, destacando o uso de periódicos e documentos audiovisuais como fontes
históricas, bem como a defesa de suas autenticidades para o estudo da história.
Até meados do século XX, aproximadamente, ainda havia uma certa aversão quanto
ao uso de periódicos como forma de estudo da história no Brasil. Esse “preconceito” em
relação ao uso de jornais e revistas
revistas como fontes históricas se dava pelo fato de estas
“enciclopédias do cotidiano” conterem“registros fragmentários do presente, realizados sob o
influxo de interesses, compromissos e paixões. Em vez de permitirem captar o ocorrido, dele
forneciam imagenss parciais, distorcidas e subjetivas.” (Luca,
(L , 2005, p.113)
Contudo, com o surgimento da “História Nova”, pela Escola dos Annales, estes
documentos ganharam uma nova visão em relação ao seu uso. Assim, houve uma proposta de
rompimento do tradicionalismo para
para que houvesse uma diversificação e ampliação da
concepção de fontes e objetos históricos. Com isso, a História deixaria de ser movida apenas
por um caráter político, econômico e social, abrindo assim, espaço para novas abordagens,
analisando a História através
ravés das questões étnicas, cotidianas, culturais, de gênero, de
minorias, etc., mas
as sem renegar a significância dos objetos de estudo tradicionais: aspectos
políticos, econômicos e sociais. (Luca,
(L
2005)
“O vídeo documentário se caracteriza por apresentar determinado acontecimento ou
fato, mostrando a realidade de maneira mais ampla e pela sua extensão interpretativa”. Este é
uma forma de mobilização social que facilita a comunicação devido a sua disponibilidade,
com isso, podemos dizer que através dele é possível “desenvolver o aspecto crítico dos
membros de uma determinada comunidade e dar-lhes
dar lhes condições de participar ativamente nas
decisões sociais que os envolvem” (Zandone;
(Z
Fagundes, 2003, p.15)
Como os periódicos publicados na década de 1930, na cidade
cidad do Rio de Janeiro,
retrataram as vitórias do atleta Jesse Owens? Como Owens ficou conhecido após ganhar
quatro medalhas de ouro nas olimpíadas nazistas? Como Hitler reagiu ao feito do atleta nortenorte
americano? Por que as vitórias de Owens foram tão impactantes
impactantes para os jogos nazi? Através
destes questionamentos, procuraremos expor ao longo deste artigo os resultados encontrados
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por meio de pesquisas em periódicos publicados no Rio de Janeiro na década de 1930, além
da historiografia e uma produção audiovisual
audiovisua que aborda tais temas.

Não é verdade que já existe ditadura na Allemanha, mas é certo que muito
pouco falta para a sua implantação. A ditadura apparecerá, desde que surja
um homem capaz de leval-a
leval a a bom termo. Pelo menos, pode-se
pode prever que a
maioria do povo alemão se decidirá pela ditadura em face do fracasso do
parlamentarismo. Assim, affigura-se
affigura se como inevitável a victória dos grupos
extremistas que são os partidários de Hitler e os comunistas. (Correio da
Manhã, 22 Jul. 1930, p.1)

Adolf Hitler acreditava
tava que os alemães eram descendentes de uma raça pré-histórica
pré
conhecida como ariana. O que define o ariano é seu físico, sua aparência: “eles são fortes, são
poderosos, musculosos, brancos, loiros, de olhos azuis e valentes na guerra.” Eles almejavam
ser super-homens,
homens, uma raça distinta e superior. Contudo, essa raça ariana nunca existiu, o que
não impediu que se fossem criados diversos mitos a seu respeito. Em alguns destes, arianos
eram descritos como deuses que possuíam poderes os quais lhes teriam sido tomados como
forma de punição por um grande pecado: a mistura de sangue, que os tornara meros mortais.
Porém, ainda que não houvessem poderes, os arianos se mantinham superiores numa suposta
hierarquia de raças. Tal teoria teria sido a causa da condenação de arianos e judeus a travarem
um eterno confronto. (Copeland, 2011)
Em 1936, a Alemanha foi o país-sede
país sede dos Jogos Olímpicos, tanto de verão, quanto os
jogos de inverno. (Olympic Games).
Games). A escolha da Alemanha como país-sede
país
teve um grande
peso político, além de ser uma forma de fazer seu “grande retorno” aos eventos desportivos
após a Primeira Grande Guerra, que foi também o motivo do cancelamento das Olimpíadas de
1916, as quais seriam realizadas em Berlim.
Tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, naquela época, havia uma grande
discriminação racial. A discriminação na Alemanha era cristalina, não havia, sequer,
tentativas de ocultar o sentimento de aversão e repulsa a judeus e outros
outr “não-arianos”. Isso
não mudou quando as Olimpíadas começaram a ser organizadas. A Alemanha se recusava a
ter em seus jogos a presença de judeus e negros. (Schaap, 2007)
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Para compreender melhor o peso da vitória do atleta Jesse Owens nas Olimpíadas de
Verão
rão de 1936, serão precisos alguns esclarecimentos a respeito da administração política da
Alemanha no período em que Hitler assumiu o poder.
poder Assim,apresenta
apresentaremos recortes que
mostram a importância dos XI Jogos Olímpicos para o governo nazi.

NAZISMO
Ao se falar das origens do fenômeno nazista, encontramos muitas referências à busca
incessante de Adolf Hitler ao triunfo de sua base tripla: reich; raum e rasse, que significam
respectivamente: império, que estava ligado ao resgate do nacionalismo Alemão, que foi
enfraquecido em decorrência da Primeira Guerra Mundial; espaço, referente ao território
perdido em razão da guerra; e raça, a dominância exclusiva da raça superior, a raça ariana, a
qual era representada apenas pelos alemães de sangue puro e que só
só os mais fortes eram
denominados por esta. (Gonçalves, 2006)
A crença de superioridade alemã vem da convicção da existência da raça ariana.
Porém, a raça ariana idealizada por Hitler nunca existiu. A palavra “ariano” é oriunda da
palavra arya, que significa
ca “nobre” em Sânscrito, e era utilizada para denominar um grupo
linguístico, também conhecido como indo-europeu.
indo europeu. Segundo Mostaro (2012), os povos que
viviam no Peloponeso e deram origem às cidades gregas eram chamados de Ariano. É deste
povo que os alemãess creem ser herdeiros. Eles acreditam que sua herança se estende à beleza
física, às habilidades políticas e até mesmo a arte da guerra; assim como criam que era sua
missão salvar o mundo dos bárbaros e dos imperfeitos.
O Nacional-Socialismo
Socialismo, comumente conhecido
nhecido como Nazismo, ideologia associada ao
Partido Nazista, tem como características o racismo científico e o antissemitismo e foi
desenvolvido a partir das influências de ideologias pangermânicas do movimento nacionalista
alemão Völkisch e de grupos paramilitares
paramilitares anticomunistas batizados como Freikorps. Essa
nova denominação, “Nacional-Socialismo”,
“Nacional
se deu pela necessidade de se redefinir o conceito
de Socialismo, o qual seria contrário ao conceito de luta de classes e a favor da propriedade
privada. (Poggi, 2012)
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A Alemanha passara por um forte abalo financeiro em 1923 e com a Crise
Mundial do Capitalismo em 1929,
1929, Hitler ganhou um combustível a mais
para difundir suas ideias e chegar ao poder em 1933, pregando que somente
um Estado forte e totalitário seria capaz de tirar a Alemanha da crise. Dessa
forma, acabou com todos os outros partidos políticos e perseguiu
persegui seus
críticos, principalmente o povo judeu. (Mostaro, 2012, p.99)

O partido nazista tinha como objetivo a criação de uma sociedade homogênea, isto é,
uma sociedade composta apenas por alemães de sangue puro, buscando
busc
uma unidade nacional
e a imposição dee um tradicionalismo. Além disso, havia a persistente reinvindicação de
territórios que foram perdidos na Primeira Guerra Mundial. (Copeland, 2011)
Na busca por essa chamada “hegemonia social”, Hitler e os apoiadores da ideologia
ariana fizeram uso de teorias
teor baseadas em darwinismo social, eugenia, racismo cientifico e
antissemitismo como forma de atestar a inferioridade de outros povos segundo o Nazismo.
Com isso, a teoria da evoluçãode Charles Darwin4, que tem como um de seus pontos de
discussão a evoluçãoo das espécies através da “seleção natural”,
natural” foi base para criação do
“darwinismo social”, que “pode ser definido como a aplicação das leis da teoria da seleção
natural de Darwin na vida e na sociedade humanas.” (Bolsanello, 1996)

O darwinismo social considera que os seres humanos são, por natureza,
desiguais, ou seja, dotados de diversas aptidões inatas, algumas superiores,
outras inferiores. A vida na sociedade humana é uma luta ‘natural’ pela vida,
portanto é normal que os mais aptos a vençam, ou seja,
se tenham sucesso,
fiquem ricos, tenham acesso ao poder social, econômico e político; da
mesma forma, é normal que os mais fracos fracassem... (Bolsanello, 1996,
p.154)

Segundo Bolsanello (1996), o darwinismo caracterizava-se
se por uma hierarquização de
raças,
aças, tendo como base características aparentes, como por exemplo, cor de pele, textura do

4

A obra de Charles Darwin sobre a teoria da Origem das Espécies foi lançada em 24 de novembro de
1959.
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cabelo e formato do crânio. É esta teoria que vai inspirar outros fenômenos como a eugenia e
o racismo científico.
Francis Galton, primo de Darwin, fundou a eugenia em 1883. Esta prega que o Estado
deve favorecer a formação de uma elite genética através do controle científico da procriação
humana, em que os menos aptos seriam desencorajados a procriar. Para Lapouge5, as raças
eram separadas em inferiores (negros, judeus,
judeus, etc.) e superiores (raça ariana). Ele tentou
comprovar que o status social de um indivíduo estava relacionado à biologia ou raça.
(Bolsanello, 1996)
Já o antissemitismo é caracterizado pela perseguição a semitas, que são o grupo étnico
e linguístico aoo qualSem – filho de Noé – é atribuído como seu ancestral. Este grupo
compreende não somente a judeus, mas também aos hebreus, assírios, aramaicos, entre outros
povos.

116
OS JOGOS OLÍMPICOS DE 1936

Os Jogos de Berlim são mais lembrados pela tentativa fracassada de Adolf
Hitler de usá-los
usá los para provar suas teorias de superioridade racial
ariana. Como se viu, o herói mais popular dos Jogos foi o velocista afroafro
americano Jesse Owens, que ganhou quatro medalhas de ouro nos 100m,
200m, 4x100m e salto em distância.
dist
(Olympic Games)

Há um grande número de publicações a respeito das Olimpíadas Modernas
desde seu início, algumas décadas atrás, contudo, nenhuma Olimpíada teve tanta repercussão
quanto a realizada em Berlin no ano de 1936. Este evento reverberou por todo o mundo, pois
foi realizado sob grande discussão a respeito das políticas raciais da Alemanha.
Em 1931, alguns anos antes de Hitler assumir o poder na Alemanha, duas cidades se
candidataram para sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 1936: Berlim e Barcelona. Com 43
votos a favor de Berlim e 16 a favor de Barcelona, Berlim foi eleita a cidade-sede
cidade
das

5

George Vacher de Lapouges foii um antropólogo francês, teórico da eugenia e do racionalismo.
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Olimpíadas de 1936. (Olympic Games) Porém, não se tinha ideia do que aconteceria no
intervalo entre as votações e a realização dos jogos.
Dois anos após o resultado das eleições para cidade-sede
cidade sede dos Jogos Olímpicos, em
1933, Hitler toma o poder na Alemanha. É a partir de então que se dão vários desdobramentos
a respeito deste grande evento.
No dia 24 de abril de 1936 (p.11), o jornal Correio da Manhã fez a seguinte
publicação: “Se a tempestade que plaina sobre a Europa se desfizer, permitindo a realização
dos jogos olympicos de Berlim, os Estados Unidos, como sempre, estarão representados por
magnífico conjunto
onjunto de athletas.”
Poucos meses após a escolha de Berlim como cidade-sede
cidade sede dos jogos de verão, iniciouiniciou
se uma tentativa de boicote aos jogos pelos Estados Unidos, gerido pelo presidente da atlética
amadora, JeremiahMahoney. Tal atitude de Mahoney se deu por conta da intenção do governo
nazi de segregar e excluir os participantes judeus. (Schaap, 2007)
Com isso, AveryBrundage – Presidente do Comitê Olímpico do Estados Unidos e
futuro presidente do COI6 – propôs a substituição da Alemanha como país-sede
país
do evento
olímpico. Porém, o boicote, assim como a substituição da sede dos jogos, não foi bembem
sucedido. Hitler fez a promessa – a qual não tinha intenção de cumprir – de que judeus e
negros poderiam participar dos jogos. (Schaap, 2007)
Adolf Hitler viu
iu os Jogos Olímpicos como uma forma de propaganda do governo
nazista. Com isso em mente, o führer tomou certas precauções para que o verdadeiro espirito
nazista não fosse identificado durante a realização do grande evento. Por este motivo, quando
AveryBrundage
ndage decidiu fazer uma visita à sede dos jogos de verão, viu que não havia razão
para proceder com o a substituição da sede. (Schaap, 2007)
Meses antes da realização do evento, Hitler mascarou totalmente o país para apresentar
a imagem de uma nação com um governo disciplinado e boa para todos. Campanhas
antissemitasantes propagadas por todo país foram veladas, suprimidas, como se nunca
tivessem existido. Cartazes de “judeus não são bem-vindos”,
bem vindos”, que eram vistos aos montes nas
6

Comitê Olímpico Internacional.
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ruas foram retirados. E Hitler permitiu a participação de atletas judeus e negros. (Mostaro,
2012)
Para evitar que estrangeiros os vissem, em 16 de julho de 1936, aproximadamente 800
ciganos de Berlim e adjacentes foram presos e confinados no campo de concentração de
Marzahn. E as ordens
ns que as autoridades alemãs tinham era de não efetuar prisões de
visitantes homossexuais.(Nazario,
(Nazario, 2012)
Hitler queria que os presentes nos Jogos Olímpicos, se sentissem como na Grécia
Antiga, para isso o Olympia Stadium foi construído para recriar os bosques gregos. Contudo,
o estádio construído em Berlim, tinha capacidade para o dobro de ocupantes em relação ao da
Grécia Antiga.

Uma multidão de cento e dez mil pessoas conservou-se
conservou
no mais profundo
silêncio enquanto o presidente Adolf Hitler, que se encontrava no camarote
de honra, em frete a quase cinco mil athletas, declarava: ‘Proclamo a
abertura dos Jogos Olympicos de Berlim, celebrando
celebrando a Décima Primeira
Olympiada da era moderna’.
A multidão prorrompeu em uma colossal ovação, os canhões troaram, e as
trombetas fizeram ouvir o toque de saudação. (Correio da Manhã, 2 Ago
1936, p.8)

Assim Hitler deu início à XI Olimpíada
Ol
da era moderna.
derna. O evento foi iniciado em 1°
de agosto e manteve atividades até o dia 16 do mesmo mês, tendo o estádio Oympia como
palco principal das atividades. Os jogos Olímpicos contaram com 49 países participantes,
3.963 atletas – sendo apenas 331 atletas mulheres
mulhe – em 19 esportes. (Olympic Games)
No que se refere ao período de governo de Hitler,
Hitl , não há dúvidas de que foi uma
época de horror mundial, caracterizada pela loucura e insensatez do führer. Porém,uma
questão muito discutida, é se Hitler teria ou não cumprimentado o atleta Jesse Owens e outros
atletas negros que participaram dos Jogos. Além disso, muitos dos turistas que viajaram para a
Alemanha durante o período das Olimpíadas afirmam que foram bem tratados. O próprio
herói olímpico,
mpico, Jesse Owens, elogiou a recepção que teve durante os jogos, segundo o jornal
A Gazeta de Notícias:
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O negro norte-americano
norte americano Jesse Owens, que levantou a medalha de ouro dos
100 metros razos, no tempo record de 10,2 segundos declarou aos
representantes da imprensa: ‘Corri como se tivesse azas, auxiliado em
grande parte, pela pista, que apresenta optimas condições. Muito contribuiu
também o ambiente favorável que nos rodeia e que me permitiu concorrer
perfeitamente à vontade, sem qualquer constrangimento.
constrangimento Causou-me grande
impressão o enthusiasmosportivo do povo alemão e, sobretudo, seu espírito
cavalheiresco.’ (Gazeta de Notícias, 3 Ago.
A . 1936, p.14)

Como dito inicialmente, Adolf Hitler cria descender de um povo denominado ariano, o
qual teria como características
terísticas o físico impecável, a beleza, a força, a velocidade e o dom da
guerra. Com isso, haviam provas em que Hitler afirmava com convicção de que seriam,
principalmente, nestas que os alemães mostrariam o triunfo desta raça de sangue puro.
Contudo, a perspectiva
erspectiva dos jornais brasileiros era um pouco diferente em relação as provas de
velocidade:

119
No tocante ás distancias curtas pode-se
pode se asseverar que a equipe nortenorte
americana não encontrará rivais de importancia para os “relampagos" pretos
EulacePeacok, Jesse
Jesse Owens, Ralph Metcalf e Cornelius Johnson, que juntos
possuem todos os recordes, desde cincoenta até duzentos metros (Correio da
Manhã, 8 Jan 1936, p. 10)

Em sua tentativa de comprovar a superioridade da raça ariana através das Olimpíadas
de 1936, Hitlerr levou um golpe inesperado. O führer não contava que, justo nas provas em
que os alemães comprovariam o triunfo exalado pela raça ariana, um atleta afro-americano
afro
conquistaria o ouro em todas elas. (Mostaro, 2012)
Nascido em 12 de novembro de 1913, no Alabama, James Cleveland Owens, era o
mais novo dos dez filhos de Henry Cleveland Owens e Mary Emma Fitzgerald. O atleta ficou
f
conhecido como Jesse Owens por conta da dificuldade que uma professora sua tinha de
entenderr seu sotaque quando ele dizia se chamar J. C. Owens. Aos 9 anos de idade, Owens se
mudou com seus pais para Ohio em busca de melhores oportunidades
oportunidades. Em Ohio, Jesse teve
diversos empregos, um deles foi o de sapateiro, no qual o medalhista teria descoberto sua
paixão pela corrida.
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Incentivado por seu professor de educação física, Charles Riley, Owens iniciou sua
carreira nas pistas de atletismo. Começou a ter visibilidade após bater o recorde
record das provas de
100m e salto em distância numa competição
compet
nacional, realizada em Chicago e ficou
mundialmente conhecido após conquistar quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas de verão
de 1936 em Berlim. Jesse foi o primeiro lugar nas provas de 100 e 200 metros, salto em
distância e no revezamento 4x100m, no qual participou porque dois dos atletas de sua equipe
foram impedidos de participar por serem judeus.
Sobre a reação do führerao
führerao ver todas as vitórias de Owens, há muitas teorias. Alguns
dizem que Hitler teria se recusado a cumprimentar o atleta, outros dizem que o ditador sequer
estava no estádio quando Jesse conquistou suas medalhas. Porém, o atleta afirma não ter
notado desdém de Hitler em relação a ele, nem ter sido destratado pelo mesmo.
mesmo
Segundo Wiggins (1997), os boatos de que Hitler teria se recusado a cumprimentar
Owens e outros atletas negros são apenas boatos. De acordo com o autor, Hitler teria se
disposto a falar com todos
odos os atletas vitoriosos no primeiro dia, mas após uma falha sua ao
não estar presente na final de uma das provas,, no qual dois dos atletas americanos eram
negros (Cornelius Johnson e David Albritton), ele recebeu uma orientação do COI para que
cumprimentasse
tasse todos os atletas ou nenhum deles, e como o führer não poderia estar presente
em todas as atividades do evento, este teria optado por não cumprimentar nenhum dos atletas
para evitar problemas.
Jesse Owens afirmou que, na verdade, o führer não o teria sido hostil com ele,
ele mas
que o então presidente de seu país, Franklin D. Roosevelt, esse sim teria o desprezado.
(Schaap,, 2007) Em uma matéria do Jornal da Globo, publicada em 2015 há relatos de que
“Owens era uma verdadeira celebridade em Berlim (...) ele
ele afirmou que sua recepção em
Berlim foi maior do que qualquer outra que ele já havia experimentado” e disse ser bastante
popular, antes mesmo do início das Olimpíadas.
Nesta mesma publicação, lê-se
lê se “As Olimpíadas tinham dado a Hitler, ao sediar um
evento de maneira impecável, uma imagem boa, amistosa e confiável.” O dia de abertura dos
Jogos foi um verdadeiro espetáculo que contou com atrações que não ocorreram nos jogos
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anteriores, como por exemplo: a tocha olímpica foi conduzida desde o lugar de origem dos
d
jogos – na cidade de Olímpia, na Grécia – até o estádio Olympia em Berlim.
Além das questões raciaisque os atletas negros da delegação norte-americana
norte
enfrentaram, em relação a Alemanha, antes mesmo da chegada ao país-sede
país
dos Jogos, os
atletas haviam enfrentado
nfrentado diversas dificuldades para participarem do evento, pois a
discriminação racial também era absurdamente abundante dentro de sua própria nação.
Somados a isso estavam também os obstáculos causados pela debilidade financeira:
Entrevistado pelos jornalistas,
jornalistas, o Sr. Gustavo Kirby, thesoureiro do Comité
Olympico Norte-Americano,
Norte
referiu-se
se às grandes dificuldades financeiras
com que vêm lutando os athletas dos Estados Unidos para competir ás
Olympiadas de Berlim. ‘Muitois deles – disse – tiveram que empenhar
empe
seus
automóveis, outros lançaram mão de economias da família, para poderem
fazer face ás despesas de viagem. A subscripção popular lançada pelo
Comité esbarrou na campanha que os judeus vinham fazendo contra a
realização norte-americana
norte
e não será prejudicada.’
O Sr. Kirby referiu-se
referiu se depois ao gesto comovente de uma menina negra, que
enviou ao Comité 10 sellos de 3 centavos, pedindo que fosse remetidos a
Jesse Owens, para auxiliar suas despezas de estadia na Europa. Jesse é um
atleta negro, detentor de vários records de pista. (O Imparcial, 11 Jul. 1936,
p.7)

Um
m fato importante a ser considerado é que dentre os atletas que integravam a equipe,
nenhum deles era de uma universidade negra, já que, segundo a imprensa negra nortenorte
americana assinalava, as universidades negras não tinham estrutura para treinar atletas de alto
rendimento. Ou seja, além das dificuldades que os atletas negros encontravam para fazer parte
da equipe olímpica, esse sonho era ainda mais distante quando se tratava de um atleta
estudante
ante de uma universidade negra.

OLYMPIA – O FILME DOS JOGOS OLÍMPICOS DE 1936
Para expandir ainda mais o esperado sucesso dos alemães nas Olimpíadas de 1936,
Hitler investiu uma grande quantia na produção de um filme com imagens dos Jogos
Olímpicos e contratou
tratou sua cineasta favorita para fazer a produção cinematográfica do grande
evento. O estádio Olympia foi transformado “num gigantesco estúdio cinematográfico”. A
equipe de filmagem contou com 60 câmeras com diversas funções e formatos.(Nazario,
formatos
2012)
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Ao final dos Jogos, Leni Riefenstahl,, a cineasta contratada pelo Führer, tinha 400
quilômetros de negativo, o que renderia 250 horas de projeção. Após dois anos de trabalho, a
cineasta conseguiu finalizar a edição do filme, o qual teve que dividir em duas partes: Fest der
Völker e Fest der Schönheit,
Schönheit tendo quatro horas ao total.. Além da exibição no idioma original,
o filme também ganhou versões em inglês, italiano e francês. (Nazario, 2012)
No filme, Hitler, Goebbels e Goering,
Goering, durante as provas,“são
provas,“
mostrados como
torcedores fanáticos que não escondem
escondem sua satisfação em ver triunfar os atletas da Alemanha,
nem a decepção que sentem quando eles são derrotados.”
derrotados.” Os atletas, que tinham ciência de que
estavam sob observação do Führer,
Führer “transformados
transformados por esse olhar em emissários silenciosos de
uma ideologia,
a, engajados num campo de batalha simbólico para provar a ‘superioridade da
raça’”.(Nazario, 2012)
Durante o filme, os locutores se mostraram imparciais na narração das provas, essa postura só
se transformara quando os mesmos anunciavam provas entre atletas negros e aryans. Nazario
(2012) afirma que “as vitórias do fenomenal Jesse Owens foram registradas sem comentário”,
comentári
porém, durante a prova do salto em distância, o comentarista teria narrado “dois corredores
negros contra o mais forte da raça branca”.
“O afro-americano
americano Jesse Owens teria irritado os líderes nazistas ao quebrar 11
recordes olímpicos e conquistar quatro medalhas de ouro, tornandotornando-se o maior atleta das
Olimpíadas de Berlim.”” Na época, negros só eram vistos em filmes
filmes como figuras de repúdio e
decadência, porém, mesmo com os registros dos triunfos de Owens – que causavam grande
incômodo aos ideólogos nazista – em Olympia, as imagens não foram censuradas.(Nazario,
censuradas.
2012)
A participação dee judeus na equipe alemã era estritamente proibida, porém a comissão
alemã não podia proibir que judeus estrangeiros fossem admitidos em suas respectivas
equipes (já que Hitler teria feito um acordo permitindo a participação de judeus e negros).
Alguns atletas
letas judeus até chegaram a participar de uma seletiva, mas mesmo os que
obtiveram sucesso foram excluídos da equipe olímpica, como foi o caso de Margaret
Bergmann, atleta da prova de salto em altura. Recordista alemã de sua prova, Margaret, que
era judia, foi substituída por Dora Ratjen, que na verdade era um homem que foi criado como
mulher. (Nazario, 2012)
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O GRANDE RESULTADO
Fotografia 1: Jesse Owens Jumps for Gold.

123
Fonte: olympic.org 1936

Segundo uma matéria do jornal “A Noite” publicada em julho de 1935, desde suas
primeiras competições, Owens já mostrava excelentes resultados nas provas de atletismo e sua
evolução técnica era notável. Já se havia conhecimento a respeito de seus grandes resultados,
re
que no ensino médio já obtinha marcas como 23 pés no salto em distância e corria 100 jardas
em apenas 10 segundos. Contudo, o atleta só deve um grande reconhecimento apenas dois
anos após tais feitos, em 1933, por conta com campeonato intercolegial
intercolegi da Universidade de
Chicago, quando obteve grandes resultados nas provas de salto triplo, 220 jardas e 100 jardas,
competindo pela Escola Técnica de Cleveland.

Batido o record mundial dos 110 metros sobre barreiras – o formidável Jesse
Owens foi o autor
auto dessa façanha – Annuncia-se,
se, insistentemente que o
formidável athleta americano Jesse Owens bateu o record mundial dos 110
metros sobre barreiras, no tempo extraordinário de 14 segundos e
1/10(Correio da Manhã, 25 Jun 1935, p.11)
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Na década de 1930, Jesse
Jesse Owens foi citado por dezenas de jornais, em centenas de
matérias da imprensa do Rio de Janeiro. Owens era um sucesso mundial antes mesmo das
Olimpíadas começarem. Em junho de 1935, o atleta norte-americano
norte americano já era detentor de alguns
recordes mundiais: 200 metros, 200 metros com barreira e salto em distância.
Jesse Owens – a maravilha negra do athletismo norte-americano
norte
– Os
excelentes resultados obtidos ultimamente, por Jesse Owens, o grande
athleta negro do Estado de Ohio, constituíram grandes emoções aos
ao que
acompanharam nos Estados Unidos as competições athléticas da actual
temporada, naquele paiz. As performances conquistadas por Owens, de
facto, não encontram, actualmente, parallelos nos annaes do athletismo
americano.
Em resumo, o que o athleta‘colored’
athleta
fez, durante um mez de competições, é
notável. Egualou duas vezes o record mundial nas 100 jardas, de Frank
Wykoff, marcanco o tempo de 9’ 4/10 (...) como explicam os ‘yankees’ as
façanhas de Owens - uma theoria já existe. Assenta-se
Assenta
ella em que varias
características physicas raciais, relativas aos músculos e ossos dos pés e das
pernas do negro parecem ser idealmente adequadas às corridas e aos saltos...
(A Noite, 1 Jul.
Jul 1935, p.7)

Quando o movimento de boicote às Olimpíadascomeçou, parte da imprensa negra
norte-americana
americana era a favor e outra parte era contra. Um dos jornais que deu apoio ao boicote
foi o New York Amsterdam News, o qual também escreveu uma carta ao atleta Jesse Owens
solicitando que este não participasse dos jogos. Porém, a maior parte da imprensa negra
apoiava a participação dos atletas negros nos jogos como forma de combate às políticas
raciais de Hitler. (Wiggins,, 1997)
Paro os afro-americanos,
americanos, as vitórias de Owens e de outros atletas afro-americanos,
afro
como EulacePeacock, Mack Robinson,
Robinson, Archie Williams e Fritz Pollard, nos Jogos Olímpicos
de 1936 tiveram ramificações tanto negativas quanto positivas para outros afro-americanos.
afro
Para a imprensa negra norte-americana
norte
o aspecto negativo era a clara falha das universidades
negras em formar bons atletas de campo e pista, já que nenhum dos atletas participantes da
equipe estadunidense nas Olimpíadas de 1936 era de uma universidade negra; já como
aspecto positivo, o sucesso dos atletas negros representou um grande rombo nas teorias raciais
de Hitler. (Wiggins, 1997)
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A imprensa negra norte-americana
norte americana estava decepcionada com o apoio que a AAU7
dava ao boicote. A AAU era a organização responsável pelos esportes amadores dos Estados
Unidos da América, a qual, em 1935, decidiu eliminar Owens da lista
lista de atletas elegíveis para
o Sullivan Awards8, alegando que o atleta seria profissional, já que havia recebido uma
grande quantia ao trabalhar para o Estado de Ohio. A imprensa negra norte-americana
norte
acreditava que essa alegação
gação era falsa, apenas um pretexto
xto para que um atleta negro não fosse
premiado. Surpreendentemente, logo após a entrega do prêmio ter sido feita, Owens foi
absolvido de qualquer irregularidade, obtendo assim, seu status de atleta amador de volta.
(Wiggins, 1997)
A maioria dos atletas negros
ne
da delegação norte-americana
americana queria participar dos Jogos
Olímpicos em Berlin, pois para estes seria uma oportunidade única. Além do mais, todos
tinham trabalhado muito para integrar o grupo. Finalmente a AAU decidiu apoiar a decisão
dos atletas de ir para Berlin, e a imprensa negra pedia o apoio de outros opositores para que
dessem suporte aos atletas, já que a decisão de participar já estava tomada. (Wiggins, 1997)
Segundo Wiggins (1997), se havia uma coisa que pudesse transcender, momentaneamente, a
discriminação racial nos Estados Unidos, era a sede de vitória em um esporte internacional.
Os atletas negros continuavam vetados dos “esportes brancos” e nos poucos em que
participavam, eram vistos como meros auxiliares. Essa rejeição da participação de atletas
a
negros em esportes organizados por brancos fez com que fossem criadas diferentes ligas: uma
integrada por atletas negros, a qual seria considerada secundária; e outra integrada por
brancos, a qual seria a principal.

Jesse Owens e EulacePeacock de Temple,
Temple, ambos de côr, foram os melhores
athletas de campo e pista deste anno singularmente activo. Owens bateu três
records mundiais e igualou um quarto numa só tarde, realizando uma das
maiores façanhas de campo e pista em todos os tempos. Peacock foi um
vencedor
encedor insistente em saltos de extensão, e estabeleceu um novo marco
mundial de 26 pés e três polegadas...(Jornal do Sports, 3 Jan. 1936, p.4)

7

Amateur Athletic Union. Trad: União Atlética Amadora
Premiação semelhante ao Oscar para atletas nos Estados Unidos. O prêmio homenageia os atletas
amadores nacionais.
8
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Na grande maioria dos jornais que publicavam a respeito dos atletas norte-americanos,
norte
encontramos as palavras “atleta
“
de cor”, “atleta colored”9, “atleta negro”, entre outras
nomenclaturas usadas para descrever a cor da pele do atleta.
atleta E esse tipo de descrição
demonstra que foi a cor da pele o fator que deu tanta amplitude às vitórias de Jesse Owens.
Conquistar quatro medalhas de ouro em apenas uma Olimpíada já é um grande feito, mas para
a época, esse feito ter sido protagonizado por um negro foi algo jamais pensado
pe
numa
sociedade racista e segregacionista. Em uma época em que negros eram vistos como a
margem da sociedade, desprezíveis e incapazes, foi um atleta negro que ganhou destaque nas
Olimpíadas que seriam, para Hitler, o palco de exposição da supremacia ariana.
“A final da corrida de 100 metros para homens foi ganha na tarde de hoje pelo americano
Jesse Owens em 10.3 segundos. Mais de 100.000 pessoas assistiram à corrida, inclusive o próprio
chanceller Hitler.” (O Radical, 3 Ago 1936, p.8)

Ao fim dos Jogos,
os, o quadro de medalhas mostrava um resultado favorável aos
alemães. Por mais que estes tenham saído com 89 medalhas – 33 de ouro, 26 de prata e 30 de
bronze – contra as 56 medalhas – 24 de ouro, 20 de prata e 12 de bronze – do segundo
colocado no placar geral, os Estados Unidos, as quatro medalhas conquistadas pelo atleta
afro-americano
americano Jesse Owens, foram as mais impactantes.. (Olympic Games)
Jesse Owens, além
lém de medalhista, foi também recordista olímpico. Suas vitórias
ficaram marcadas na história do esporte, e permanecem mesmo após sua morte em 1980.A
título de curiosidade, disponibilizaremos aqui alguns dos grandes resultados alcançados pelo
atleta, a partir de 1933, apresentados pelo jornal A Noite em 1 de julho de 1935:
1933 – Campeonato intercolegial
intercoleg em Chicago: 100 jardas – 9,4 segundos (o mesmo resultado
do recorde mundial); venceu a prova de 220 jardas com o tempo de 20,7 segundos; e saltou
7,54m.
Campeonato Nacional: salto em distância –7,48m
7,48m e foi terceiro lugar na prova de 100m/r.
1934 – Campeonato
eonato Nacional em Nova York: bateu o recorde mundial do salto em distância
com a marca de 7,70m e foi terceiro colocado na prova de 60 metros rasos.
9

Palavra em inglês que literalmente significa “colorido”. Usada para descreves negros, “pessoas de
cor”.
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Campeonato Nacional e Milwaukee: saltou 7,67m e foi segundo lugar nos 100 metros rasos.
1935 – Campeonato Nacional em Nava York: bateu seu próprio recorde no salto em distância,
alcançando a marca de 7,87m e foi segundo colocado nos 60 metros rasos.
Campeonato do Big Ten em Chicago: venceu os 60 metros rasos com o mesmo resultado de
seu recorde mundial.
Torneioo de Drake Relays: venceu a prova de 100 jardas com 9,5 segundos e saltou8,05m,
sendo o primeiro americano a ultrapassar a marca de 25 pés nesta prova.
Cerlame de Evanston: venceu as 100 jardas 9,4 segundos, como o recorde mundial; ganhou as
220 jardas no tempo de 20,7 segundos, na prova de 220 jardas com barreiras, o atleta obteve
mais um recorde mundial, com o tempo de 22,6 segundos; e no salto em distância marcou 25
pés 5 1/16 polegadas.
Após os Jogos de 1936, o COI (Comitê Olímpico Internacional), criou
crio a Carta
Olímpica, em que era vetada a exclusão de atletas justificadas por cor, gênero, nacionalidade,
segmento religioso, etc. a Carta continha as seguintes instruções:
“- Não haverá discriminação racial, religiosa ou política contra qualquer país ou pessoa
pe
participante dos jogos;
- Não serão atribuídos pontos e não será determinada uma nação como vencedora dos Jogos
Olímpicos;
- Não será permitida qualquer propaganda ou manifestação de cunho político, religioso ou
racial.” (Mostaro, 2012)
Apesar da grande
de repercussão e do sucesso que as vitórias de Jesse Owens tiveram, a
realidade enfrentada por este em seu país foi lastimável. O atleta que foi convidado para
aparecer em eventos nos palcos da Broadway, ainda no ano das Olimpíadas e no ano seguinte,
em 1938
38 enfrentava dificuldades para manter sua família.
Em uma matéria do jornal O globo Sportivo, encontramos a realidade vivida pelo
atleta Jesse Owens em seu país. O artigo fala sobre a dificuldade que Owens enfrentava para
sustentar sua esposa e dois filhos,
filhos, vivendo com um salário de 20 dólares semanais:
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SETEMBRO DE 1938 – Telegramas de Cleveland, Ohio. O instrutor de
ginástica Jesse Owens foi contratado para ensinar uma turma de quinze
alunos. Para sustentar a esposa e dois filhos foi obrigado a aceitar um
emprego de vinte dólares semanais, ordenado muito pequeno para o nível de
vida na América do Norte. (O Globo Sportivo, 21 Set. 1938, p.26)

CONCLUSÃO
Ao fim dos Jogos Olímpicos, o quadro de medalhas era favorável a Alemanha. Porém,
mesmo com o quadro final mostrando a vitória da equipe alemã, os Jogos Olímpicos de verão
de 1936 são lembrados até os dias atuais pelas vitórias do atleta Jesse Owens.
Hitler havia conseguido alcançar alguns de seus objetivos e também deu uma nova
configuraçãoaoo uso do esporte
esporte como ferramenta política. Mas seus esforços não foram
suficientes para fomentar a credibilidade de suas teorias de inferioridade baseadas na cor da
pele, religião ou origem.
Mesmo com toda repressão velada aos judeus e negros,, os ideólogos nazistas tiveram
tiv
que resignar-se
se diante das vitórias de judeus de países estrangeiros e de negros.
negros As conquistas
de Jesse Owens não puseram fim ao nazismo, mas tiveram grande importância quanto ao
descrédito da teoria da raça ariana. Owens não era branco,
branco, muito menos ariano, mas provou
que não precisava destas características para ser forte e “valente na guerra”. Ele enfrentou as
dificuldades que eram geradas por sociedades
sociedade racistas e mostrou ao mundo que a cor de sua
pele não representava um empecilho para sua vitória.
Os feitos de Owens não serviram apenas para desacreditar as teorias de supremacia
racial as quais Hitler tanto se orgulhava em afirmar. Elas abriram também os olhos dos
d norteamericanos que ao apoiar o boicote, apoiavam também um movimento contínuo de alapar e
negligenciar os negros,, já que não faziam esforços para mudar os direitos civis dos mesmos
dentro de seu próprio país.

Rev. Bras. de Iniciação Científica (RBIC), Itapetininga, v. 7, n. 3, p. 110-130,, abr./jun., 2020.

128

Owens não acabou com o racismo ou com o nazismo,
nazismo, mas foi um grande instrumento
de descrédito às teorias do nazismo e abriu portas para que outros negros sonhassem em obter
grandes feitos como os dele.
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