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O presente trabalho traz à tona o tema sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, competição que
teve o início em 1924, em Chamonix, na França, realizada durante a Semana Internacional dos
Desportos de Inverno. As Olimpíadas de Inverno, também organizadas pelo Comitê Olímpico
Internacional (COI), ocorre a cada quatro anos e diz respeito apenas a esportes praticados na
neve e no gelo. A primeira edição dos jogos possuía seis modalidades olímpicas e no decorrer
dos anos outras modalidades foram inseridas, fazendo com que atualmente sejam disputadas
um total de 15 modalidades. Tendo em vista o tema aqui abordado, o objetivo deste trabalho
é apresentar quais as principais modalidades das Olimpíadas de Inverno. Metodologicamente,
trata-se de um estudo de caráter bibliográfico, de natureza qualitativa, construído a partir de
referências teóricas publicadas sobre o assunto. Artigos de revistas científicas e livros foram
utilizados, bem como documentos do COI. Como resultados principais, as modalidades
olímpicas que mais se destacam, segundo a literatura, são: Biatlo; Curling; Esqui alpino; Esqui
cross country; Esqui livre; Hóquei no gelo; Patinação artística; Patinação de velocidade; e
Snowboard. As modalidades variam de acordo com cada esporte. No decorrer da Segunda
Guerra Mundial, em 1940, os Jogos Olímpicos de Inverno foram cancelados. A partir daí eles
passaram a ser intercalados com aos jogos de verão praticado nos anos pares. De acordo com
as condições climáticas para a prática das modalidades esportivas no gelo ou na neve, percebese que o Brasil não se possui condições favoráveis para esse tipo de esporte. No entanto,
segundo o Comitê Olímpico Brasileiro o Brasil teve uma participação nos jogos de inverno
realizado em 1992, em Albertville. E é sabido que o país não é uma potencial mundial e nem
favorito à títulos, como ocorre com outras modalidades realizadas fora do ambiente frio, como
o futebol, o voleibol, a ginástica, o atletismo, entre outros. Como conclusões, por meio deste
foi possível conhecer as principais modalidades dos Jogos Olímpicos de Inverno, bem como
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conhecer um pouco de sua origem e história. Os Estudos Unidos atualmente é a delegação que
possui maior potência nos Jogos.
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