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ESTUDO HISTÓRICO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE 
MOÇOS (ACM) PARA O CAMPO ESPORTIVO DA CIDADE DE PORTO ALEGRE. Francisco 
Goldschmidt Filho, Janice Zarpellon Mazo (orient.) (UFRGS). 

A Associação Cristã de Moços (ACM) foi organizada durante a Revolução Industrial, no séc. XVIII. Começou suas 
atividades pela iniciativa de jovens trabalhadores, dentre eles George Willians – fundador da primeira ACM em 
Londres –, que se reuniam para fazer a leitura de escritos bíblicos em um “círculo de oração”. Através disso, estes 
jovens visavam melhorar as condições de vida social e espiritual dos companheiros de profissão. Havia outro grupo 
de jovens sob liderança de James Smith, que realizavam um encontro parecido. A fusão desses grupos resultou na 
criação de um movimento em 06/06/1844 que recebeu o nome de Young Men Christian Association (YMCA). A 
YMCA reunia jovens de diferentes confissões religiosas visando sua formação fundamentada no tripé: moral, 
intelecto e forma física. No Brasil, a primeira ACM foi fundada na cidade do Rio do Janeiro em 04/07/1893. Em 
Porto Alegre, somente no início do século XX, em 26/11/1901, foi inaugurada a ACM. Este estudo objetiva 
identificar quais as contribuições da ACM para o campo esportivo da cidade de Porto Alegre. Para tanto, estão sendo 
consultadas fontes documentais e impressas, jornais, revistas e obras comemorativas da ACM. A pesquisa 
documental realizada até o presente momento mostra que as contribuições da ACM foram: a) responsável pela 
introdução de algumas práticas esportivas na cidade: basquetebol, voleibol, corridas rústicas e ginástica; b) 
divulgação da prática de esportes nos colégios do Estado; c) programação de práticas esportivas nas praças e outros 
centros esportivos; d) pioneirismo na organização da Federação Atlética Riograndense (FARGS); e) promoção de 
competições que contribuíram para a divulgação das práticas esportivas na cidade; f) destacou-se por ser uma das 
únicas instituições, da época, que aceitava a presença de negros nas práticas esportivas. 
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