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Origem e Definições  O Halterofilismo surgiu na Grécia, no
treinamento de atletas “que usavam os halteres como ponto de
apoio/impulso” (Schermann), personificado no mito do lendário
herói grego Milo de Cróton. Segundo o mito, Milo de Cróton
desenvolveu volume e potência musculares carregando diariamente
um bezerro até à sua maturação como touro, deixando implícitos os
princípios básicos, modernamente explicáveis cientificamente:
metodológico – o aumento gradativo da resistência oposta aos
movimentos do corpo humano; biológico – estímulos às alterações
do metabolismo muscular (propiciando reações orgânicas gerais )
induzindo hipertrofia e potência musculares crescentes como
respostas orgânicas, para manutenção do equilíbrio homeostático,
em reação aos estímulos crescentes das cargas aumentadas
gradativamente. Na história do Halterofilismo, encontram-se
freqüentemente exibições folclóricas em feiras e de circos, de
artistas exibindo corpos trabalhados e/ou executando provas de
força, seja puxando diversos tipos de veículos ou levantando pesos
– inicialmente com enormes bolas interligadas por barras, as
marombas – com aferições reais ou falsas, preenchidas ou não com
artefatos de chumbo. Deste jogo de aparências, provavelmente se
originaram os preconceitos iniciais com relação à atividade gímnico-
esportiva do Halterofilismo como aplicação e desenvolvimento
muscular puros, levando à criação da designação de Culturismo,
que permitia sua inserção social.

Século XIX  No Brasil, houve exibições folclóricas de força no
estilo circense pelo cidadão basco Santiago e pelo inglês Furry no
início deste século, segundo indícios históricos, sem registros
explícitos. Antes da passagem para o século XX, já eram populares
no país os equipamentos idealizados no exterior por Eugen Sandow,
ou seja, as molas de preensão e os extensores de molas, algo
próximo ao Método de Tensão Dinâmica de Charles Atlas, surgido
nos EUA na década de 1930.

1882 – 1892 –1898  Nestes períodos encontram-se planos de
aula de ginástica do Ginásio Nacional, atual Colégio Pedro II, situado
no Rio de Janeiro - RJ, descrevendo exercícios com as expressões
“varas ou barras com pesos” e “marombas”.

1904  Realizaram-se na cidade de São Paulo, provas de
Levantamentos de Pesos entre o Clube de Regatas São Paulo e o
Clube Atlético Esperia.

1906 – 1908  Na cidade do Rio de Janeiro – então Distrito Federal
– o francês Paul Pons, lidera uma turma de praticantes de exercícios
com pesos e de lutas no Parque Fluminense, que se exibiam em
praças e ruas. Este grupo incluiu personalidades importantes à
época, tais como Francisco Lage, Zeca Floriano – filho de Floriano
Peixoto, Presidente da República – e o Dr. Eutíquio Soledade, pai
de Tico Soledade.

1939  Na Associação Cristã de Moços - ACM do Rio de Janeiro,
então sediada à Rua Araújo Porto Alegre, Marcello B. de Viveiros,
médico do esporte, organiza um ginásio de Halterofilismo, com
Francisco Lino de Andrade, certamente influenciado pela cultura
francesa, pois na França o vocábulo Halterophile era utilizado na
área de levantamentos, usando-se também o termo Culturismo
para designar os atletas que se dedicavam ao desenvolvimento da
musculatura corporal como símbolo de excelência física. Funda-se
ainda no RJ, a Seção de Pesos e Halteres do clube Botafogo Futebol
e Regatas, sob a direção de Paulo Azeredo. Realizou-se também
um campeonato inter-clubes, com a participação do Flamengo,
Central (de Niterói), Irapurás e Botafogo, sob supervisão da
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Weightlifting

The history of weightlifting has been illustrated by folk shows of strength
with actors in fairs and circuses lifting very heavy weights. However,
competitive weightlifting today is an Olympic sport. The use of weights
and dumbbells varied according to sport and utilitarian objectives
throughout the 20th century. The first registers of weightlifting in Brazil

date back to the 19th century. The first competition between clubs took
place in 1904. The first permanent sections in clubs devoted to
weightlifting appeared in Rio de Janeiro in 1915 and the very first
weightlifting federation was also founded in Rio de Janeiro in 1936.
Weightlifting went through extensive technical development between

the 1940s and the 1960s, which was seen in technical magazines and in
the coaching provided by specialized groups. Weightlifting as a discipline
of undergraduate schools of physical education ranked 13th in 1999
among other 82 in a sample made up of 80 Brazilian universities. Brazil
has 400 undergraduate schools of physical education today.

Federação, com seu delegado e fiscal, Arnaldo Costa. Neste ano
iniciam-se as atividades da antiga Escola Nacional de Educação
Física e Desportos - ENEFD, no RJ, onde Paulo Azeredo é
encarregado da parte de aparelhos e levantamento de pesos, ligada
à Cadeira de Esportes Terrestres Individuais.

1946  Marcello Viveiros – que utilizava o pseudônimo Marcos
Benjamim – organiza o Ginásio Fôrça e Saúde, à Rua Erasmo
Braga 277, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro, transferido logo
após para a Rua da Glória 32, apto. 702, onde lidera o Grupo Fôrça
e Saúde, com uma Editora e uma Revista, homônimas. A partir
deste ano são organizados os primeiros Campeonatos de
Levantamentos Olímpicos e Excelência Física, assim como aparece
a Revista Capitão Atlas que inclui artigos técnicos sobre
Halterofilismo. O impacto deste Grupo fez-se presente até a década
de 1970 e sua tradição se fixou na memória do Halterofilismo
brasileiro (ver mapa).

1948 – 1949  Em São Paulo, Renato Pace organiza o Clube
Hércules, e Alcyr Rondon, o Ginásio Apollon. No RJ, Nísio Dourado,
cria o Ginásio Apolo; Newton de Souza Carvalho, o Ginásio Brasil,
e Cláudio Flávio de Magalhães (Tibí), o Ginásio Vigor. Em Porto
Alegre, Justino Viana instala o Ginásio Sparta. A partir da década
de 1950, os ginásios e academias de Halterofilismo tornam-se
comuns em todas as regiões do Brasil.

Décadas 1940 – 1950  O Grupo Fôrça e Saúde lança a
primeira publicação especializada, a Revista “Fôrça e Saúde” e
edita também o “Sistema Ideal”, ensinando por correspondência
uma série de exercícios com pesos para utilização individual,
com um sistema de repetições duplas gradativas, para manter
uma segurança biológica na sua utilização, pois não havia
recomendação de exame médico prévio. Destaque-se também
a atuação pioneira de Paulo Ernesto Ribeiro (professor de
Educação Física), atuante na área desde 1947, que publicou
artigos bastante instrutivos na Revista do Capitão Atlas e que
criou também a Milo Halterofilismo. Nesta época, ainda
circulavam no Brasil os folhetos do Método de Charles Atlas,
importados dos EUA e sujeitos a um enfoque mercadológico,
da instrução sobre o desenvolvimento muscular. Este método,
antes citado sob a denominação de Tensão Dinâmica – que no
Brasil influenciou toda a geração de especialistas ativos nos
anos de 1930 a 1950 –, provavelmente foi um precursor do
Exercício Isocinético.

1965 – 1968 Inspirado no modelo de gerenciamento Força e
Saúde, Luiz dos Santos, neste período, ao assumir a Federação
Metropolitana de Halterofilismo - FMH, sediada no RJ, reproduz
a tradição do Grupo original, iniciando pelos Campeonatos de
Exercícios Básicos e de Excelência Física – até então interrompidos
– que atraem e incentivam novos atletas para os Campeonatos de
Levantamentos de Pesos. Destaque-se que a FMH tinha sido
mantida, à época, por mais de uma década graças à compreensão
do clube Botafogo F.R. e aos esforços pessoais de José Reis,
professor de Educação Física e ex-levantador. Este fato pode ser
considerado como uma regressão dos esforços do Grupo Força e
Saúde, pois a FMH foi subordinada à Confederação Brasileira de
Desportos-CBD após a dissolução da Confederação Brasileira de
Halterofilismo – criação do Grupo na década de 1940 – pelo
Conselho Nacional de Desportos-CND.

1951 – 1963  O Grupo Fôrça e Saúde lança a primeira Barra
Olímpica projetada e fabricada no país em 1951. No ano seguinte

foi lançada a Revista “Músculos” pelo mesmo Grupo, e foi criado o
Curso de Técnico em Pesos e Halteres, na ENEFD, no qual se
diplomaram treze licenciados em Educação Física nos anos
subseqüentes, sendo os últimos em 1963. Egressos desta
especialização: Luiz dos Santos (médico e pesquisador na
especialidade); Sidney Veras, (técnico da Seleção Olímpica, para
Tokyo –1964); Hermógenes da Encarnação Gouveia. (campeão sul-
americano de Levantamentos Olímpicos). Em 1961, o destaque no
esporte foi a participação de João Batista, 4º lugar no Campeonato
Mr. Mundo, Paris, realizado naquele ano.

1971 Ano da publicação do Diagnóstico de Educação Física e
Desportos no Brasil (DaCosta) em que se contaram os atletas
registrados nas federações de Halterofilismo de todo o país: 2647,
sendo 1560 concentrados na região sudeste.

1997 Confirmando uma trajetória de mais de um século de expansão
no Brasil, o Halterofilismo (ou “Musculação”, “Pesos e Halteres”,
etc) é identificado em 13o lugar entre 82 disciplinas ofertadas
numa amostra de 80 Instituições de Ensino Superior em Educação
Física de todas as regiões do Brasil, ou seja, cerca de 20% do total
hoje existente destas entidades (ver mapa).

Décadas de 1960 – 2000 Expansão importante das academias
de ginástica no Brasil, as quais passaram progressivamente a
oferecer serviços variados, usando-se o Halterofilismo diretamente
com barras e halteres ou seus princípios mediante uso de
equipamentos mecânicos e eletrônicos de contra-resistência
crescente gradativa.

Situação Atual  A experiência permite confirmar que o esporte
em foco tem crescido sempre que se conserva integrado, sem
separações entre Levantamento e Culturismo, sobretudo em
termos de funcionamento de federações e da formação acadêmica
de profissionais de Educação Física e atividades correlatas. Há
indícios, contudo, que esta expansão nem sempre decorre como
desenvolvimento. Isto porque há um predomínio aparente de
objetivos estéticos em lugar de saúde, sob a denominação do
galicismo “Musculação” que, sem conotações técnicas, fruto de
má tradução, tem contribuído para a oferta descontrolada de
cursos relâmpagos de “sistemas” os mais diversos, perdendo-se
sua validade científica. Se o uso de marcas estrangeiras para
cunhar tais simulações tornou-se um hábito no Brasil, o presente
estágio da evolução do Halterofilismo neste país sugere um retorno
às tradicionais expressões da língua inglesa que traduzem a
essência atual deste antigo esporte: weight-lifting – levantamento
de pesos, modalidades olímpicas e seu treinamento específico;
weight-training – treinamento com pesos – halteres – para fins
desportivos e médicos; e body-building – construção do corpo,
referido à auto-modelagem.

Fontes  Azeredo, Paulo, A História do Levantamento de Pesos,
Revistas Fôrça e Saúde, Ed. Força e Saúde, RJ, no. 8, abr/jun/
1948, e no. 9, jul/set/1948; Capinussu, J.M. e DaCosta, L.P.,
Administração e Marketing nas Academias de Ginástica, Ibrasa,
1989, São Paulo, pp. 22 - 30; Revistas Fôrça e Saúde, nº 1 a 15;
Revistas Músculos, nº 1 a 7; Figueiredo, Nilson, Modelagem do
Físico; Depoimento de Cid Pacheco (2003); Schermann, A . , Os
Desportos em Todo o Mundo, vol. I e II, Edição do Autor, RJ, 1954;
DaCosta, L.P., Diagnóstico de Educação Física e Desportos no Brasil,
DEF – MEC / Miniplan, Brasília, 1971.
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Ginásios e academias pioneiras de Halterofilismo por localização, Décadas de 1920 – 1940
Pioneer weighlifting gyms per location, 1920s – 1940s

Renato Pace, academia de Halterofilismo no Clube
Hércules, bairro Higienópolis, São Paulo, 1948

Ginásio Apolo, Jardim Paulista, São Paulo, 1948
Ginásio Monte Líbano, Santos, 1949

Sparta, São Paulo-SP (quatro entidades), 1950
Sparta, São Paulo – interior (Lins,

Pindamonhangaba, Santos, Jundiaí, Ourinhos,
Campinas e Bauru), 1950

Justino Viana,
Academia de
Halterofilismo,
Porto Alegre, 1949

Sparta,
Londrina,

1950

Fernando Simões,
Halteres Stadium,
Belo Horizonte, 1950

Sparta ,
João Pessoa,
1950

José M.
Dantas,
Academia de
Halterofilismo,
Recife (duas
academias),
1950

Grupo Força e Saúde: um exemplo de excelência em gestão esportiva, 1940 – 1970
Strength and Health Group: an example of excellence in sport management, 1940  – 1970

O Grupo Fôrça e Saúde, sediado no Rio de Janeiro – RJ e liderado pelo médico Marcello Benjamim de
Viveiros – secundado por um núcleo básico constituído por Cid Pacheco, Hamilton de Carvalho,
Francisco Lino de Andrade e João Baptista – iniciou em 1946 uma transformação no Halterofilismo
praticado no Brasil. Em princípio, o Grupo manteve uma filosofia de unificação das diversas correntes
do esporte: incentivou inicialmente as Competições de Exercícios Básicos – comuns a Levantadores e
Modeladores do Físico – e depois as competições de Levantamentos de Pesos e de Excelência Física
(Melhor Fìsico). A atuação do Grupo abrangeu atividades de divulgação, organização de eventos e
fabrico de equipamentos, utilizando como base a primeira publicação especializada, a Revista Fôrça e
Saúde, lançada em setembro de 1946.

Além do lançamento de diversos equipamentos e artefatos, fabricaram a primeira barra olímpica
nacional, a “Barra Força e Saúde” – confeccionada pelo torneiro-mecânico Batista, pai do atleta João
Batista – a qual foi utilizada nos Jogos Pan-Americanos de 1951, em Buenos Aires. Paralelamente,
organizaram a Liga Fôrça e Saúde-LFS, que inicia a congregação dos adeptos do Halterofilismo e
incentiva novos talentos possibilitando a organização das Federações Paulista, Gaúcha e Mineira.
Delas surgiu por ampliação da LFS, a Liga Brasileira de Halterofilismo - LBH, com a participação dos
pioneiros Nísio Dourado, João Baptista e Lino de Andrade. Em seqüência, executaram uma

descentralização, criando representações regionais desta Liga nacional e nomeando Dirigentes Distritais,
por recrutamento de expoentes sociais, como a personalidade paulista Sérgio S. Mirsky, então
acadêmico de medicina e o líder regional pernambucano Pedro Paulo de Oliveira, entre outros.

A LBH consegue, em 1949, a filiação internacional junto à Fédération Internationale de Haltérophile
e participa da fundação da Fédération Internationale de Culture Physique. Assim disposto, em 1950 o
Grupo organiza o 1º Congresso Brasileiro de Halterofilismo, fundando logo após a versão pioneira da
Confederação Brasileira de Halterofilismo. Tais empreendimentos constituíram uma experiência
inovadora, quiçá em termos mundiais, pois se conseguiu uma unificação do halterofilismo com duas
Federações internacionais, o que não acontecera em outros países. Mantendo um eficaz nível de
marketing, conseguem reportagens sucessivas na Revista O Cruzeiro, periódico de maior circulação
nacional da época. Lançam, também, a Revista Músculo, de menor porte com periodicidade mensal,
que recebe a colaboração de Jean Pierre Bastiou, consagrado halterofilista francês, Campeão de
Melhor Físico e Professor de Educação Física que se radica no Brasil e depois se dirige para a Yoga.
Destacam-se também, entre outros nesta fase de resultados de excelência, os atletas Simão Kleinberg,
Fernando Dias da Silva e Elói Dutra, que seriam mais tarde expoentes sociais e profissionais.
Fonte / source: Arquivo Jornal dos Sports (Rio de Janeiro – RJ), Coluna Halterofilismo, ano de 1968.

Graduação em educação física – Brasil, 1988 – 1997*
Disciplinas preferidas para aperfeiçoamento (n=82)
Preferred disciplines for specialization

* Dados coletados em 80 faculdades de Educação Física (30% do total na época
da pesquisa) / Data from 80 Schools of P.E. (30% from the total in 1997)

Fonte / source: DaCosta, L.P., Formação profissional em Educação Física no
Brasil, Pesquisa CNPq – UGF, 1998

Enéas Campello, Ginásio Campello (com indústria de
halteres), Rio de Janeiro, 1925
Agenor “Sinhozinho” Sampaio, Ginásio de Lutas e
Halterofilismo, Rio de Janeiro, 1936
Marcelo Viveiros, Ginásio Força e Saúde (com
fabricação de equipamentos), Rio de Janeiro, 1946
Paulo Ernesto Ribeiro e os irmãos Santana, Ginásio de
Pesos e Halteres, Copacabana, Rio de Janeiro, 1947
Nisio Dourado, Ginásio Apolo, Centro do Rio de
Janeiro, 1948
Ginásio Brasil de Halterofilismo, Tijuca, Rio de
Janeiro, 1948
Ginásio Vigor, Cinelândia, Rio de Janeiro, 1949
Sparta, Rio de Janeiro (três entidades), 1950


