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RESUMO

As preocupações com o corpo ocupam lugar de destaque no mundo
contemporâneo. Práticas corporais ganham o cotidiano de grande parte da população
por motivos variados: saúde, estética, socialização, ludicidade, entre outros.
Academias de ginástica e natação, clubes esportivos, instalações de rua para
caminhada e exercícios analíticos, os campos de futebol e as quadras das escolas são
exemplos de espaços que hoje são comuns na vida das cidades brasileiras. Operamos
com a idéia de que o intervalo entre o último quartel do Século XIX e as primeiras
décadas do Século XX foi um período fundamental no processo histórico de
construção do gosto pelas práticas corporais de parte da população brasileira. A
modernização de várias de nossas cidades é um movimento típico destes anos e
guarda relações diretas com a identificação das práticas corporais enquanto hábitos a
serem apreendidos e praticados. Esta pesquisa analisa a história do Clube Ginástico
de Juiz de Fora, um dos primeiros clubes de ginástica de Minas Gerais, fundado em
1909. A instituição recebeu inicialmente o nome de Turnerschaft-Club Gymnastico pela
influência que teve dos imigrantes alemães residentes em Juiz de Fora. O estudo da
história do Clube Ginástico de Juiz de Fora se reveste de grande importância, pois a
instituição teve papel decisivo no desenvolvimento da ginástica e de outras práticas
corporais na cidade mineira. O trabalho de pesquisa foi desenvolvido a partir da
revisão de estudos históricos sobre a cidade de Juiz de Fora, a história da Educação
Física e a imigração alemã para o Brasil. A pesquisa de campo envolveu documentos
do Clube Ginástico, fotografias, entrevistas e notícias de jornais. Percebemos que o
Clube foi importante para o desenvolvimento de práticas corporais em Juiz de Fora,
especialmente a ginástica, o basquetebol, o atletismo e o voleibol. Sua atuação se deu
para além dos limites de Juiz de Fora, tendo a instituição participado de eventos,
demonstrações e competições em cidades como Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
Suas atividades se encerraram em 1979, fato motivado por dificuldades financeiras,
pela redução significativa do número de associados e pela perda do seu espaço
externo.
Palavras-Chave: Clube Ginástico. Esporte. Juiz de Fora.

