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O Brasil comemorou o centenário de sua 

independência em 1922, ano que foi marcado por 

muitos festejos em várias áreas, dentre elas a 

esportiva. No Rio de Janeiro, cidade sede do governo 

federal na época, foram realizados os Jogos Latino-

americanos, com a presença de atletas sul-rio-

grandenses. Outras capitais brasileiras, também 

promoveram eventos esportivos como foi o caso de 

Porto Alegre, que realizou “Jogos Olímpicos”. 

Reconstruir a memória de eventos e atletas, muitas 

vezes esquecidos ou até mesmo desconhecidos é 

fundamental para preservar a memória esportiva. 

 

O estudo revelou que o esporte, foi privilegiado nos 

festejos do centenário da independência do Brasil. Os 

Jogos Latino-Americanos no Rio de Janeiro provocaram 

uma mobilização inédita no esporte brasileiro, sendo que 

o Rio Grande do Sul ocupou um papel de relevância nas 

comemorações enviando vários atletas. Tal participação, 

provavelmente resultou de sua forte tradição no âmbito 

do associativismo esportivo, cujos primeiros indícios são 

datados da segunda metade do século XIX. Contudo, esta 

característica associativa no Estado comportou para 

além da presença em um evento nacional, a organização 

de sua própria comemoração: os “Jogos Olímpicos” em 

Porto Alegre.  Dessa forma, destaca-se a importância de 

pesquisas como essa para a preservação da memória 

esportiva. 
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Introdução 

Atleta Willy Seewald 

Fonte: Acervo pessoal de  

            Simone Seewald 

Cerimônia de abertura dos  

Jogos Latino-americanos 

Fonte: Atlas do Esporte no Brasil  
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Público nos Jogos  

Latino-americanos 

Fonte: Site do Fluminense  

             Football Club 

 

Objetivo 

Resultados 

Metodologia 

Reconstruir como sucederam os “Jogos Olímpicos” em 

Porto Alegre, além da participação dos atletas sul-rio-

grandenses nos Jogos Latino-americanos no Rio de 

Janeiro.  

Revisão Bibliográfica: artigos, sites, teses, 

dissertações e  Atlas. 

Coleta de Fontes: Jornais “Correio do Povo” e “A 

Federação” dos meses de agosto a outubro de 1922. 

Análise Documental: conforme procedimentos 

recomendados por Baccelar (2005). 

 

 

 
 

 

 

  

Considerações Finais 

Os Jogos Latino-americanos são um dos 

desdobramentos do Programa da Exposição 

Internacional, no Rio de Janeiro que tinha como objetivo 

apresentar ao mundo a “nova nação” que o Brasil havia 

se tornado, quando completava cem anos de 

independência.  

O Rio Grande do Sul marcou presença no evento, 

enviando seis atletas, que se qualificaram em uma 

seletiva nacional, sendo esses: Willy Seewald, Willy Fick, 

Emílio Titzmann, Oscar Wolf, Oswaldo Brucke e Alvaro de 

Souza. Quanto ao desempenho desses, há registro sobre 

o   arremesso de dardo, no qual Willy Seewald obteve 

recorde sul-americano, e de Willy Fick no salto com vara, 

que atingiu a mesma marca de outro competidor, o que 

coloca em dúvida se ficou na 3ª ou 4ª colocação. As 

fontes ainda indicam a possibilidade de Sebastião Wolf, 

atleta sul-rio-grandense que não participou da seletiva 

nacional, ter vencido a prova de pistola 50 metros. 

Em Porto Alegre, os “Jogos Olímpicos” foram realizados 

no Turnerbund, atual SOGIPA, onde participaram 13 

clubes, além da Brigada Militar, que disputaram nove 

competições esportivas. Foi declarado vencedor o Clube 

de Regatas Almirante Barroso. 
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