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O presente estudo integra o projeto “Participação Gaúcha nos Jogos Olímpicos”, 

realizado pelo Centro de Memória do Esporte e tem como objetivo analisar a influência dos 

clubes esportivos no desenvolvimento e incentivo à participação de atletas nos Jogos 

Olímpicos. Sua fundamentação teórico-metodológica está baseada na História Oral e se 

orienta a partir da realização de entrevistas as quais são realizadas considerando os seguintes 

procedimentos metodológicos: Elaboração de roteiro; Gravação em aparelho digital; 

Transcrição e copidesque (adequação da linguagem oral à linguagem escrita sem perder o 

significado do que foi dito); Devolução ao entrevistado para conferência; Assinatura de 

documento  autorizando a divulgação da entrevista. Para a análise dos resultados partimos do 

princípio de que as narrativas advindas das entrevistas não são consideradas como verdades 

absolutas mas como o modo que o entrevistado percebeu aquilo que narra. Por essa razão, 

cotejamos as entrevistas com outras fontes de pesquisa tais como reportagens em jornal ou 

revista, artigos acadêmicos, outros depoimentos, documentos presentes nos clubes analisados 

e no  acervo do Centro de Memória do Esporte além do  banco de dados produzido pelo 

projeto no qual encontram-se listados o nome de cada  atleta que participou  de alguma edição 

dos Jogos Olímpicos, sua modalidade esportiva, colocação na competição e a cidade onde 

nasceu.  

Até o momento realizamos 33 entrevistas para o projeto “Participação Gaúcha nos 

Jogos Olímpicos”, sendo que destas 16 foram de  atletas formados ou que representaram  o 

GNU ou SOGIPA e  3 foram treinadores desses clubes. O período de vínculo dos 

entrevistados com os clubes abrange de 1964 a 2012 com atuação nas modalidades de 

voleibol,  judô, ginástica, tiro com arco, atletismo e natação.  

Durante as entrevistas observamos que vários destes atletas iniciaram sua vida 

esportiva em dois clubes da cidade de Porto Alegre: a Sociedade Ginástica Porto Alegre 

(SOGIPA) e o Grêmio Náutico União (GNU) Essa presença foi observada em diferentes 

esportes e em atletas de diferentes épocas, o que indica a existência de uma centralidade 

nestas instituições no fomento ao esporte de alto rendimento no estado do Rio Grande do Sul. 

Apesar de existirem outros clubes esportivos ou academias que trabalham com 

direcionamento para o esporte de rendimento, poucos tiveram tanta expressão e conseguiram 

se manter com esse foco durante um longo período de tempo. Segundo os dados coletados até 

o momento, essa centralidade parece ser um dos motivos pelos quais  o Rio Grande do Sul 

tenha poucos atletas e treinadores com atuação nos Jogos Olímpicos, se comparados a outros 

estados brasileiro. E também uma das razões pelas quais, depois de atuarem nos Jogos 

Olímpicos os atletas evadem do estado por encontrar aqui poucas chances de permanecer na 

carreira, sobretudo depois que deixam de competir. A pesquisa ainda encontra-se em fase de 

desenvolvimento, no entanto os dados preliminares indicam que os clubes esportivos são os 

principais formadores de atletas gaúchos com participação nos Jogos Olímpicos os quais, em 

grande medida, não permanecem no estado por não identificarem aqui condições adequadas 

para progredir na carreira.  


