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AS TIPOLOGIAS ESPORTIVAS DO SANTUÁRIO DE OLÍMPIA NOS PERÍODOS CLÁSSICO 
E HELENÍSTICO GREGO. Thiago Francisco Linares Araujo, Cristina Cruz Ogliari, Fabiano Basso 
dos Santos, Isana dos Santos Lima Miranda, Luís Henrique Rolim, Ricardo José Vicari Keller, Nelson 

Schneider Todt (orient.) (PUCRS). 
Ao estudar a arquitetura do Santuário de Olímpia, local dos Jogos, nos períodos definidos como Clássico e 
Helenístico gregos, percebe-se que, em grande parte da bibliografia existente, a influência religiosa se destaca como 
característica principal deste santuário. Um exemplo disto é a utilização de elementos típicos da linguagem 
arquitetônica dos templos em construções destinadas às atividades atléticas, sem que haja uma relação explícita entre 
a forma e a função das construções atléticas. Entretanto, poder-se-ia explicar estas construções somente a partir da 
religião? Não haveria aspectos funcionais como, por exemplo, características das provas, orientação solar, 
proximidade de rios de água doce, topografia, entre outros, para a definição dessas tipologias arquitetônicas? O 
objetivo deste estudo é, portanto, compreender o Panorama Arquitetônico das Tipologias Esportivas do Santuário de 
Olímpia nos períodos clássico e helenístico gregos a fim de saber se outras condicionantes, além da religiosa, 
influíram na sua morfologia. Esta é uma pesquisa indireta de método bibliográfico sob o enfoque teórico da 'Nova 
História Cultural'; ao todo foram pesquisadas quatro tipologias: o Stadium, o Hippodromo, o Gymnasium e a 
Palaestra. Ao observar estas tipologias é possível discernir duas áreas de grande porte: a religiosa e a atlética. Os 
atuais resultados sugerem que condicionantes de ordem funcional, tecnológica e econômica agiram 
concomitantemente à condicionante religiosa no momento da configuração e construção das tipologias atléticas 
estudadas. Assim, reforça-se ainda mais a idéia de que as edificações pertencentes a cada setor respeitem igualmente 
a sua vocação, sendo umas conduzidas essencialmente pelo aspecto religioso, enquanto outras por suas necessidades 
funcionais. (CNPq). 
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