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ASSOCIATIVISMO ESPORTIVO EM PORTO ALEGRE: A INTRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS PRÁTICAS 
ESPORTIVAS NOS PRIMEIROS CLUBES ORGANIZADOS NA CIDADE. Tiago Oviedo Frosi, Liliana 
Kologeski Camargo, Janice Zarpellon Mazo (orient.) (UFRGS). 
O associativismo esportivo em Porto Alegre é um fenômeno que teve suas primeiras manifestações a partir de 
meados do século XIX. A primeira organização de pessoas visando à criação de uma associação para realizar práticas 
esportivas e sociais na cidade ocorreu com a fundação da Sociedade Ginástica Porto Alegre em 1867. Além deste, 
outros clubes esportivos fundados no período mantêm-se em funcionamento até hoje, e com grande 
representatividade no âmbito estadual e mesmo nacional. Buscando compreender como estas associações centenárias 
surgem algumas questões norteadoras do estudo: como ocorreu a constituição dos primeiros clubes esportivos na 
cidade (aspectos administrativos, condições de infra-estrutura, recursos humanos); quais eram os grupos sociais 
freqüentavam as associações esportivas; quais foram as primeiras práticas esportivas introduzidas pelos clubes e, 
destas, quais foram difundidas; por fim, porém não menos importante, qual o contexto histórico-cultural que 
influenciou a formação e a organização dos clubes centenários na sociedade porto-alegrense. Busca-se relacionar a 
interação das práticas esportivas no contexto social da época, como a cultura influenciava o esporte e se este 
representava os valores e pensamentos dessa sociedade. O objetivo deste estudo é explicar o processo de formação 
dos primeiros clubes e como ocorreu a introdução e difusão das práticas esportivas na segunda metade do século 
XIX. Os dados serão obtidos através de consulta em fontes primárias e fontes secundárias, as quais serão submetidas 
à análise documental. Como consideração aos resultados preliminares da pesquisa, observou-se que, inicialmente, os 
clubes aceitavam apenas sócios de determinada etnia ou classe social. Diversas práticas esportivas, como o remo, o 
tiro, o tênis e o ciclismo tinham destaques nos clubes até o final do século XIX em Porto Alegre, assim como, a 
ginástica que foi introduzida pela “Sociedade Ginástica Porto Alegre, 1867”. 
 


