O estudo surgiu do interesse em compreender como se constituiu historicamente o campo da
educação física no Rio Grande do Sul. Em busca de respostas para esse problema de pesquisa
nos deparamos com diversas referências nas fontes históricas ao professor Frederico
Guilherme Gaelzer (*1897, +1972). Um gaúcho de São Leopoldo, atleta da Associação Cristã
de Moços (ACM) de Porto Alegre e com graduação em educação física nos Estados Unidos,
país onde também lecionou em diversas instituições. Em razão disso, o objetivo da pesquisa é
identificar como foi a atuação de Frederico Gaelzer nos clubes esportivos, no âmbito da
recreação pública e na formação de professores de educação física em Porto Alegre.
Considera-se a pesquisa relevante por tratar de uma figura que marcou a história da educação
física e, principalmente, da recreação pública sul-rio-grandense. Além disso, a pesquisa pode
contribuir para a preservação da memória do Rio Grande do Sul. O estudo caracteriza-se
como uma pesquisa histórico-documental, pois foi realizada uma análise de documentos, além
da revisão bibliográfica sobre o tema. A documentação selecionada e transformada em fonte
de informação histórica consistiu em livros, jornais, artigos científicos, monografias,
dissertações, teses, Atlas do Esporte no Rio Grande do Sul e o Banco de dados das
associações esportivas e de Educação Física de Porto Alegre/Rio Grande do Sul (1867-1945).
As informações coletadas foram submetidas a análise documental, conforme procedimentos
recomendados em Pimentel (2005). As fontes revelaram que nas primeiras décadas do século
XX, a modernidade despontava em Porto Alegre. Nesse contexto, Gaelzer sensibilizou o
poder público sobre a importância da recreação e do esporte para os jovens. Nos seus
argumentos defendia a prática de atividades de lazer como uma forma de prevenir a
delinquência juvenil e como uma possibilidade de qualificar a sociedade. Este pensamento
norteou sua atuação na educação física, nos esportes e na recreação pública em Porto Alegre.
Quanto a sua contribuição à educação física, podemos mencionar a organização dos primeiros
cursos intensivos no Estado, que capacitaram os professores para atuar com a educação física
no âmbito escolar. No campo esportivo, Gaelzer favoreceu a democratização das práticas,
pois através de seus cargos públicos inaugurou espaços e organizou diversos eventos
esportivos. Essa iniciativa cooperou imensamente para a difusão e consolidação, de vários
esportes em Porto Alegre. No âmbito do lazer, ressalta-se sua atuação no Serviço de
Recreação Pública, o qual visava propiciar situações de sociabilidade e entretenimento,
principalmente para as crianças e jovens nas praças da cidade. Durante anos, os “jardins de
recreio” e as chamadas “praças de educação física” oportunizaram a prática de jogos,
brincadeiras e esportes para os porto-alegrenses. A liderança e o “entusiasmo” do professor
Gaelzer, como registraram os jornais da época, foi essencial para a educação física conquistar
um espaço na escola e para que de alguma forma o esporte e a recreação, se constituíssem em
um meio de inclusão dos usuários dos espaços públicos.

