Pierre de Coubertin –
A vida e a obra de um
humanista
1863

- 1 de Janeiro- nascimento de Pierre de Coubertin em
Paris. É o filho mais novo de uma família aristocrata
com quatro filhos.
1864-80 - infância despreocupada na casa da família em Paris e no
castelo de Mirville, na Normandia;
- estudos na Escola Livre Sto. Inácio, em Paris, dirigida
por Jesuítas; bacharelato em 1880:
- toca piano, é um músico dotado e um pintor de talento, mas,
também, um apaixonado prematuro dos exercícios físicos e
de tudo que esteja associado à natureza
1880-83 - recusa uma carreira militar que lhe estava destinada
- estudos superiores na Faculdade de Direito, Escola de
Ciências Políticas em Paris;
1883-90 - Coubertin consagra-se, cada vez mais, aos problemas sociais
e luta em favor duma reforma pedagógica, em França;
- considera o desporto como um meio eficaz na educação da
juventude e empenha-se na introdução da educação física na
escola;
- várias viagens de estudo a Inglaterra, ao Canadá e nos
Estados Unidos;
- primeiras e numerosas publicações sobre temas
pedagógicos, políticos e históricos;
- devota-se à fundação das associações desportivas escolares
e à sua organização a nível nacional;
1892
- conferência na Sorbonne, em Paris, onde propõe o
restabelecimento dos Jogos Olímpicos;
1894
- fundação do C.I.O. ; Coubertin ocupa o lugar de Secretário
Geral;
1895
- casamento com Marie Rothan;
1896
- I Jogos Olímpicos dos tempos modernos, em Atenas;
Coubertin torna-se Presidente do C.I.O.;
- nascimento do seu filho Jacques;
1897
- II Congresso Olímpico, em Havre, sob a direcção
de Coubertin
- várias viagens através da Europa para estudar a situação
política e propagar a ideia Olímpica;
1900
- II Jogos Olímpicos, em Paris; Coubertin fica desolado
porque a Exposição Universal relega-os para segundo plano;
1902
- nascimento da sua filha Renée
1906
- revolucionário para o seu tempo: Coubertin funda a
Sociedade dos Desportos Populares;
- consagra-se pela primeira vez à criação de Universidades
para Trabalhadores;
- numerosas publicações e ensaios sobre educação física e o
desporto;
1912
- Coubertin introduz o pentatlo moderno no programa dos
Jogos Olímpicos de Estocolmo e abre o « Pentatlo das
musas» (Concurso de Arte);
- ganha uma medalha de ouro com a sua « Ode ao Desporto »
1915
- transfere a sede do C.I.O. para Lausana
1925
- Coubertin deixa a presidência activa do C.I.O.
- nomeado Presidente Honorário vitalício;
- fundação da União Pedagógica Universal;
1926-27 - publicação da sua História Universal em 4 volumes;
- vive até à morte na Suissa, sacrificando toda a sua fortuna
na realização das suas ideias;
1937
- Coubertin morre durante um passeio, em Genebra, em 2 de
Setembro, derrubado por ataque cardíaco.

Pierre com 6 anos

Coubertin com a sua mulher Marie Rothan

Castelo de Mirville (Normandia) onde Pierre de Coubertin passou
uma grande parte da sua infância.
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