
O O Esporte Clube São JosEsporte Clube São Joséé (1913) migrou por diversos locais em Porto Alegre at(1913) migrou por diversos locais em Porto Alegre atéé

adquirir em 1939 o terreno de sua atual sede. O objetivo geral dadquirir em 1939 o terreno de sua atual sede. O objetivo geral da pesquisa a pesquisa éé

identificar como o identificar como o Esporte Clube São JosEsporte Clube São Joséé foi influenciado pelo processo de foi influenciado pelo processo de 

urbanizaurbanizaçção de Porto Alegre no perão de Porto Alegre no perííodo de 1913 atodo de 1913 atéé 1940. As informa1940. As informaçções estão ões estão 

sendo submetidas sendo submetidas àà ananáálise de contelise de conteúúdo de acordo com do de acordo com BardinBardin (2000). Com a (2000). Com a 

realizarealizaçção desta pesquisa, percebemos que as trocas constantes de sede dão desta pesquisa, percebemos que as trocas constantes de sede do clube o clube 

estão relacionadas com o processo de urbanizaestão relacionadas com o processo de urbanizaçção de Porto Alegre, no qual os ão de Porto Alegre, no qual os 

terrenos localizados na região central da cidade possuterrenos localizados na região central da cidade possuííam maior valor imobiliam maior valor imobiliáário. rio. 

Esta situaEsta situaçção gerou um fluxo da populaão gerou um fluxo da populaçção em direão em direçção ão ààs regiões perifs regiões perifééricas da ricas da 

Capital. Provavelmente a expansão da cidade influenciou na trocaCapital. Provavelmente a expansão da cidade influenciou na troca de sedes e na de sedes e na 

prpróópria organizapria organizaçção do clube, jão do clube, jáá que ficaram cada vez mais disputados e que ficaram cada vez mais disputados e 

valorizados espavalorizados espaçços com grande os com grande áárea e sem construrea e sem construçções, necessões, necessáários para a rios para a 

prpráática do futebol de clubes. tica do futebol de clubes. 

InauguraInauguraçção Estão Estáádio Passo dio Passo D`AreiaD`Areia, , 
1940.1940.

Fonte: Revista do Globo (1940).Fonte: Revista do Globo (1940).

Elenco do São JosElenco do São Joséé, 1940., 1940.

Fonte: Revista do Globo, (1940).Fonte: Revista do Globo, (1940).

A PRA PRÁÁTICA DO FUTEBOL NO ESPORTE CLUBE SÃO JOSTICA DO FUTEBOL NO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉÉ DE DE 
PORTO ALEGRE PORTO ALEGRE -- RS E SUA RELARS E SUA RELAÇÇÃO COM O PROCESSO DE ÃO COM O PROCESSO DE 

URBANIZAURBANIZAÇÇÃO DA CIDADE (1913ÃO DA CIDADE (1913--1940)1940)
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