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Sessão 52 
MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DO ESPORTE E DO LAZER 

 
RELAÇÕES HISTÓRICAS ENTRE O TÊNIS DE MESA E O PING-PONG EM PORTO 
ALEGRE. Guelle Juarez Duarte Ribeiro, Janice Zarpellon Mazo (orient.) (UFRGS). 
O Tênis de Mesa e o Ping-Pong são dois jogos de mesa muito semelhantes, cujas diferenças foram sendo 

determinadas no decorrer da história. O Tênis de Mesa consagrou-se ao ser oficializado internacionalmente, 
enquanto o Ping-Pong não alcançou o mesmo patamar. Este estudo busca identificar como a introdução da prática do 
Tênis de Mesa em Porto Alegre pode estar relacionada com a emergência do Ping-Pong na cidade a partir dos anos 
de 1940. A metodologia do estudo baseia-se na coleta e análise de conteúdo de fontes impressas, e de entrevistas 
gravadas com ex-atletas das modalidades. É conhecido que em 1900 ocorreu o surgimento da marca Ping Pong 
através do registro de patente de um jogo, cujo nome espalhou-se por diversos países, chegando ao Brasil e ao Rio 
Grande do Sul por intermédio de imigrantes europeus. No Estado, as associações ligadas ao Ping-Pong ganharam 
adeptos, sem vínculos com a marca Ping Pong, mas fazendo uso do nome já difundido. Em fins da década de 1940 se 
efetivou a fundação da Federação Rio Grandense de Ping-Pong, mas a entidade não se tornou oficialmente aceita no 
meio mesatenístico. A já existente Federação Internacional de Tênis de Mesa, criada em 1926, fez das associações de 
Ping-Pong não reconhecidas nacional e internacionalmente. O Ping-Pong, assim, foi considerado esporte apenas por 
alguns de seus praticantes, inclusive no Rio Grande do Sul. Por décadas as associações de Ping-Pong mantiveram 
suas atividades jogando com regras diferenciadas das do Tênis de Mesa. Com isto, foi evidenciado em Porto Alegre 
que essas duas modalidades foram difundidas e tornaram-se populares a partir da década de 1940. 
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