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Squares of Minas Gerais: The Phoenix of miner sport 
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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi entender a criação das Praças de Esportes iniciadas nas décadas de 
1930/1940 e as modificações ao longo do tempo em várias cidades mineiras. Foi aplicado um 
questionário específico aos clubes sobre o seu funcionamento, em que se recolheram dados sobre a sua 
identificação, as instalações, o desporto federado e recreativo e a gestão. O estudo baseou-se nas 
teorias da gênese do desporto e das instituições e na onomatologia dos clubes desportivos. Foram 
identificados 70 clubes com a terminologia “Tênis Clube”, proposta pela Fundação João Pinheiro, nas 
10 regiões do estado de Minas Gerais. Dentre eles 29 não responderam ao questionário; 20 foram 
extintos; e 21 responderam ao questionário. O Minas Tênis Clube foi o primeiro clube a ser concebido 
a partir de um sonho de dois ilustres cidadãos belorizontinos e logo depois se tornou um modelo a ser 
seguido pelo Governador Benedito Valadares que implementou diversos clubes no interior de Minas 
Gerais. Com a criação desses clubes, as cidades do interior de Minas Gerais viveram um novo tempo 
nos esportes, trazendo um pouco da modernidade para essas sociedades e rompendo velhos dogmas do 
passado e como a Fênix na Mitologia Grega, o esporte renasceu de suas próprias cinzas. 
Palavras-chave: esporte, associativismo desportivo, praças de esportes 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This study had as objetive to understand the creation of the Sports Squares initiated in the decades of 
1930/1940 and the modifications in pass of time in many miner cities. It was applied a specific 
questionnaire to the clubs about their working, in which data about their identification, installations, 
federal and recreational sports and management were collected. The study was based on theories of the 
sports genesis and of the institutions and in ontology of sports clubs. 70 clubs with Tênis Clube 
terminology were identified, proposed by Fundação João Pinheiro, in 10 regions on state of Minas 
Gerais. Between them, 29 did not answer the questionnaire; 20 were extinguished; and 21 answered to 
the questionnaire. The Minas Tênis Clube was the first club to be designed from a dream of two 
illustrious citizens from Belo Horizonte and soon enough became a model to be followed by Governor 
Benedito Valadares, which implanted several clubs in upstate. With the creations of those clubs, the 
citizens in within of Minas Gerais lived a new era in sports, bringing a little of modernity for those 
societies and breaking old dogmas from the past and like the Phoenix from Greek Mythology, the sport 
reborn of their own ashes. 
Keywords: sports, associative sports, sports squares 
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Os esportes têm uma grande importância 
na vida cotidiana da sociedade moderna. Eles 
mobilizam milhões de pessoas por todo o 
mundo, como praticantes, espectadores, teles-
pectadores, torcedores, trabalhadores e princi-
palmente consumidores, tornando-se uma prá-
tica globalizada. Eles podem exercer a função 
de um elemento de mediação entre as aspira-
ções dessas pessoas e o Estado. O desejo de 
vencer na vida associado às vitórias no campo 
esportivo, especialmente no âmbito internacio-
nal, são encarados como trunfos da nação 
(Costa, 2008). 

No Brasil essa interação entre homem e 
Estado através do desporto, num primeiro 
momento, encontrou seu lócus ideal dentro 
das representações dos clubes desportivos. Ao 
longo da história do desporto, o movimento do 
Associativismo Desportivo vem sendo respon-
sável pela formação moral e cívica de grandes 
figuras públicas (Serôdio-Fernandes, 1999) e, 
ainda, responsável pela criação das primeiras 
instituições desportivas brasileiras, no início 
do século XIX. Especialmente, no caso do 
estado de Minas Gerais, algumas dessas insti-
tuições, conhecidas como “Praças de Espor-
tes”, receberam a denominação de “Tênis 
Clube” (Rodrigues, 1996). 

O associativismo em Minas Gerais, com a 
instituição das chamadas “Praças de Esportes”, 
é característica em todo estado e seu valor, 
como um dos principais fatores no desenvol-
vimento do desporto nas regiões e de seus fre-
quentadores, é evidente, porém essas institui-
ções ainda são pouco estudadas, não revelando 
sua real significância. 

Nesse sentido é de suma importância que 
se façam levantamentos e estudos, para que 
sua magnitude possa ser informada a toda a 
população e à comunidade científica, desper-
tando novas pesquisas e valorizando o surgi-
mento desses clubes e a prática esportiva sau-
dável. Conhecer o passado e as características 
mais importantes desses clubes é de grande 
importância para resgatar a história desportiva 
de várias cidades e dos clubes, projetando um 
novo futuro para o desporto em Minas Gerais. 

O objetivo deste estudo foi conhecer o 
surgimento, em Minas Gerais, das Praças de 
Esporte que se originaram no século passado, 
porém não muito distante do nosso alcance, 
bem como perceber as reais condições de 
utilização e sua forma de administração atual. 

 
A gênese do desporto 

Tendo em vista os diversos conceitos sobre 
o desporto, é visível e prudente não se prender 
a uma só opinião, porém é possível entender o 
esporte moderno “como uma atividade física 
regrada e competitiva, em constante desenvol-
vimento [...] e, finalmente, em franco processo 
de profissionalização, mercantilização e espeta-
cularização” (González & Fensterseifer, 2005, 
p. 126). Muitos historiadores, antropólogos, 
sociólogos têm formulado teorias e interpre-
tações tentando explicar, desde uma ou outra 
perspetiva, o surgimento e institucionalização 
das atividades físicas e desportivas. 

Quanto a sua origem existem também 
diversas opiniões, desde as mais serenas, como 
a de Mandell (1986) que cita a estreita ligação 
do início da prática esportiva no início das 
civilizações com uma perfeita analogia entre as 
atividades realizadas pelos animais de forma 
natural e a necessidade do homem de se movi-
mentar, até as posições mais extremas, como a 
de Jean-Marie Brohm que assenta no esporte 
uma visão marxista.  

Nesse sentido não se pode esgotar todas as 
possibilidades de explicação que vêm amplia-
das e enriquecidas com a incorporação de no-
vas perspetivas, “em qualquer caso não se pode 
duvidar, a essas alturas, que as atividades 
físicas e desportivas se perdem entre as mes-
mas origens da civilização humana, constitu-
indo uma dinâmica presente na maioria das 
culturas conhecidas” (Leon & Torrano, 1995, 
p.15). 

De acordo com as teorias tradicionais e 
baseadas em correntes mais românticas e 
comitês nacionais dos jogos olímpicos, Mandell 
indica que o esporte surgiu “esplêndida e 
espontaneamente durante a época dourada da 
Grécia clássica, desaparecendo, mais tarde, de 
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forma súbita e trágica, a espera que chegada à 
época contemporânea, ressurgira de suas pró-
prias cinzas” (Mandell, 1986, p. 2). 

Em tempos de Feudalismo na Europa, com 
a dominação da Igreja, muda-se a relação do 
sujeito com seu corpo. Temos uma ação de 
estereótipo, em que a relação é carregada de 
culpa. “O bem da alma era oposto ao corpo e, 
nesse sentido, preocupar-se com as práticas 
corporais era afastar-se das coisas da alma” 
(Valle, 2003, p. 2). 

Durante o período renascentista, com uma 
nova mentalidade evidenciada nas artes e vesti-
mentas, houve “uma redescoberta do corpo” 
(Valle, 2003, p. 2). O corpo passa a ter uma 
relação com o outro e uma constante demons-
tração de riquezas 

Ao final do século XVIII, o esporte, que era 
praticado somente pela aristocracia, passa a ser 
praticado também pela burguesia e posterior-
mente por outras camadas sociais. Até o meio 
do século XVIII a Igreja e o discurso médico 
foram aliados na domesticação do corpo 
visando a subjugá-lo. A partir da Revolução 
Francesa e do Capitalismo “o corpo não era 
mais aquele que se esforçava ou não para ser 
feliz e realizado (gregos), que se punia ou se 
salvava (na era cristã), que era nobre ou 
vassalo (feudalismo), mas passou a ser tido co-
mo mercadoria, como a concretização da força 
de trabalho” (Leon & Torrano, 1995, p. 2). 

Brohm, em sua tese sobre o esporte e o 
nascimento do esporte moderno, tem opiniões 
contundentes sobre a relação do desporto com 
a sociedade. Relata que alguns fatores foram 
responsáveis pelo desenvolvimento desse es-
porte. Entre eles, o aumento do tempo livre e o 
desenvolvimento do ócio, como também da 
urbanização e modernização dos transportes. 
“O esporte mesmo transforma o corpo em 
instrumento e o integra dentro do complexo 
sistema de forças produtivas” (Brohm, 1993, 
pp. 47-55). 

Outra posição é feita por Bourdieu que trata 
de explicar a gênese e o desenvolvimento do 
desporto a partir das necessidades educativas 
das classes sociais dominantes que, para o 

autor, a transmissão dos passatempos popu-
lares e desportivos teve lugar nas escolas públi-
cas inglesas (Bourdieu, 1993). 

No plano institucional, no caso das grandes 
federações esportivas internacionais, ocorrem 
em paralelo com a consolidação do Imperia-
lismo e constituem o princípio do século com 
as outras organizações supranacionais, como a 
Organização das Nações Unidas, por exemplo. 
Sobre os clubes, Brohm salienta que “os clubes 
esportivos funcionam como firmas comerciais 
que competem entre si no mercado desportivo” 
(Brohm, 1993, p. 48). 

O esporte, por sua vez, sofreu um processo 
de modernização nos séculos XIX e XX com a 
industrialização, urbanização, tecnologização 
dos meios de comunicação e de transportes, e 
o aumento do tempo livre promoveram o 
desenvolvimento e a expansão do esporte. 

Podemos, ao final da gênese do desporto, 
fazer referência a Bento (2004): "...Não 
olhemos, pois, o desporto apenas à luz do 
papel social - que ele cumpre e o torna utili-
tário. Alarguemos o olhar para a função de 
humanização – que ele assume e o torna indis-
pensável. Procuremos ver o transcendente que 
se eleva acima do transcendido. Talvez chegue-
mos assim a concluir que, sem desporto, o 
envolvimento cultural dos homens empobrece, 
torna-se descarnado e ressequido de emoções e 
paixões" (Bento, 2004, p. 63). 

 
As instituições 

Gonçalves (1969) caracteriza a instituição 
através da enumeração de sete elementos: 
ideia, estrutura, objetivo, permanência, auto-
ridade, código e elemento pessoal. Com base 
nas ideias acima, podemos caracterizar o clube 
como uma instituição, pois ele ultrapassa gera-
ções biológicas e mudanças drásticas. 

A história em coletividade foi continua-
mente uma das características essenciais da 
espécie humana. Dessa forma, com o trans-
correr da história e como cada homem tem que 
viver em sociedade, vê-se a conceção de 
grupos, em que um conjunto de indivíduos se 
une em prol de um anseio em comum e 
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objetivos idênticos. No desporto acontece 
também essa união com denominação de 
associações. Albuquerque (2007) esclarece que 
surge, então, o “Associativismo Desportivo co-
mo resposta a todos aqueles que querem con-
tribuir, comunicar e trocar experiências acerca 
do desporto com vista a seu, cada vez maior, 
desenvolvimento” (Albuquerque, 2007, p. 27). 

No Brasil, os clubes esportivos e recreativos 
tiveram ascensão principalmente com a 
chegada de imigrantes, juntamente com Dom 
João VI em 1808. Porém, Melo (2007, p. 36) 
salienta que já “havia outros de caráter 
recreativo, literário, político”. Como destaque 
o autor cita Assembleia Portuguesa (1815), a 
Sociedade Germânia (1821) e o Cassino 
Fluminense (1845). 

“Os clubes esportivos e recreativos (ou 
Associações Desportivas) constituem a base do 
desenvolvimento dos esportes em geral e dos 
fatos de maior destaque sócio-cultural no 
Brasil, embora raramente reconhecido como 
tal” (DaCosta, 2005, p. 67). 

Em Minas Gerais, com a construção de Belo 
Horizonte, Rodrigues (2006) relata a exis-
tência, em 1894, da criação do Club Recreativo 
com a finalidade de oferecer aos sócios (tra-
balhadores imbuídos da construção da nova 
capital) um local de divertimento. Sobre o 
aparecimento do esporte em Belo Horizonte, “a 
primeira referência que encontrou sobre o 
esporte na cidade foi a criação do Club 
Sportivo 17 de dezembro em 1895” (Rodri-
gues, 2006, p. 100). 

Posteriormente à prática esportiva na 
capital mineira, por volta de 1932 surge a ideia 
de criação do Minas Tênis Clube (MTC). Um 
dos grupos que formaram o MTC “era consti-
tuído por moradores do bairro Serra, que pre-
tendiam fundar o Serra Tênis Clube, e o outro, 
liderado por Waldomiro Salles Pereira, sonhava 
fundar o Belo Horizonte Tênis Clube” (Rodri-
gues, 1996, p. 61). Então, que, aos quinze dias 
do mês de novembro de 1935, é fundado o 
Minas Tênis Clube, instituição de finalidade 
social, esportiva e recreativa que tem por 
objetivo “proporcionar aos seus sócios, titu-

lares e dependentes lazer, esporte, educação e 
entretenimento físicos, cívicos e artístico-
culturais (Minas Tênis Clube, 1935). 

A criação do Minas Tênis Clube foi um 
terreno fértil para o então Interventor (Gover-
nador) de Minas Gerais, Benedito Valadares, 
conceber um modelo de clube padrão no 
interior do estado, guardadas as devidas 
proporções de cada cidade. O clube teria o 
nome da cidade acrescido de “Tênis Clube”. 
Uma decisão acertada na época, com vistas ao 
desenvolvimento do esporte em Minas Gerais, 
feita pelo Governador Benedito Valadares. 
Uma decisão futurista que reflete a citação de 
Garcia-Santos (2010). 

O gestor recebe uma grande quantidade de 
informações externas que podem influenciar as 
suas decisões, assim como também recebe 
informações internas de superiores, pares e 
subordinados. Todas elas necessitam ser 
processadas, a partir do seu background cogni-
tivo, sem perder o foco na organização, nos 
interesses coletivos, e na atualidade, e consi-
derando um complexo espectro de possibi-
lidades, em alta velocidade, e acertadamente 
(Garcia-Santos, 2010, p. 4). 

De acordo com Minas Gerais (1995) as 
primeiras Praças de Esportes no interior do 
Estado começaram a ser construídas a partir de 
1939, no Governo Benedito Valadares. 

A finalidade precípua das Praças de Espor-
tes é o treinamento e o exercício físico, bem 
como o esporte em geral, de preferência para 
os alunos dos Grupos Escolares. A própria 
Loteria do Estado foi criada com o intuito de 
fomentar o Esporte (Dec. 165, de 17/01/39) 
(Minas Gerais, 1995). 

Nesse contexto, as Praças de Esportes 
tiveram por muitos anos um papel importante 
da formação de jovens atletas, em diversas 
modalidades esportivas, não só na capital, 
como em todo o Estado de Minas Gerais, que 
era importantíssimo no cenário nacional, 
conquistando, com brilhantismo, títulos nacio-
nais, por anos consecutivos. 

Fato importante na administração das 
Praças de Esportes foi o papel importantíssimo 
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da Polícia Militar de Minas Gerais, no desloca-
mento de seus elementos, técnicos e instru-
tores em Educação Física, na prestação de 
serviços à disposição das Praças de Esportes, 
do interior e da capital. O fato revela a escassez 
de profissionais formados em Educação Física 
para desempenhar as funções de direção das 
entidades e desenvolvimento das modalidades 
esportivas mais praticadas na época. 

Sobre a administração dessas entidades, é 
revelado que as Praças de Esportes podem ser 
administradas por um presidente escolhido, 
pelo Governador, em lista tríplice apresentada 
pelo município, e nomeado pelo mesmo 
Governador, cujo cargo não é remunerado. A 
administração pode ser, ainda, feita, através de 
Convênios com Entidades Esportivas, Clubes, 
Órgãos Públicos, etc. (Minas Gerais, 1995). 

É real a importância dessas Praças de 
Esportes para o estado e para os municípios 
em que foram construídos e suas instalações 
devem ser avaliadas em todos os aspetos para 
que o desporto possa ser delineado em Minas 
Gerais. 

 
MÉTODO 

O estudo é denominado documental, com 
abordagem quali-quantitativa e análise descri-
tiva dos dados através do programa Excel for 
Windows, e foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em pesquisa da Universidade Estadual de Mon-
tes Claros – UNIMONTES, com o parecer con-
substanciado Nº 1974/2010. 

O estudo que teve seu início com a pesquisa 
documental nos arquivos da Secretaria de 
Estado de Esportes e da Juventude de Minas 
Gerais, onde se localizou diversas pastas das 
entidades (Praças de Esportes) com endereços 
e documentos variados, importantes para a sua 
localização e posterior contato. Foram pesqui-
sados, também, os endereços de vários clubes 
através da internet. 

Após a localização dos clubes, foi feito um 
contato por telefone, para saber da real situa-
ção dos mesmos e a disponibilidade em res-
ponder o questionário, que foi enviado via 

correio, possibilitando também aos clubes, 
responder via internet. 

Os dados foram coletados dos questionários 
respondidos pelos presidentes dos clubes pes-
quisados, foram transcritos para tabelas e gráfi-
cos, que foram analisados pelo pesquisador 
servindo de embasamento para a discussão e 
conclusão do estudo. O questionário empre-
gado foi adaptado de Sousa (1986) e Serôdio-
Fernandes (1999) empregado em estudos de 
clubes portugueses. 

 
RESULTADOS 

Nessa coleta de dados iniciais dos clubes, 
descobriu-se a existência de setenta (70) clu-
bes, nas dez (10) regiões do estado de Minas 
Gerais, proposta pela Fundação João Pinheiro 
(2010): região Norte de Minas, com 89 muni-
cípios e 5 clubes; região Noroeste de Minas, 
com 19 municípios e 1 clube; região Rio Doce, 
com 102 municípios e 4 clubes; região Zona da 
Mata, com 142 municípios e 7 clubes; região 
Sul de Minas, com 155 municípios e 12 clubes; 
região Triângulo, com 35 municípios e 7 clu-
bes; região Alto Paranaíba, com 31 municípios 
e 8 clubes; região Centro Oeste de Minas, com 
56 municípios e 9 clubes; região Jequitinho-
nha/Mucuri, com 66 municípios e 2 clubes; 
região Central, com 158 municípios 15 clubes. 

Foram encontrados, nas 69 cidades, 70 clu-
bes (com indicativo de “Tênis Clube”), dentre 
eles 29 não responderam ao questionário; 20 
foram extintos, e 21 responderam ao questio-
nário (FIG. 1). 

Assim, com uma amostra de 21 sujeitos 
(30%) procedeu-se à análise dos dados, uma 
vez que com esse tamanho foram satisfeitos os 
critérios sugeridos na literatura, a qual reco-
menda que estudos de levantamento por 
correio com um retorno próximo dos 30% é 
considerado satisfatório (Mitra & Lankfort, 
1999). 

Quanto à identificação dos clubes pesqui-
sados foi observado que 1 clube (5%) teve a 
sua fundação nas décadas entre 1930 a 1939, 
no caso o Minas Tênis Clube, que é a
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Figura 1. Clubes por regiões do estado de Minas Gerais 

 
 
instituição com a terminologia mais antiga 
pesquisada através dos questionários. 4 clubes 
(20%) tiveram sua fundação entre as décadas 
de 1940 a 1949. Esses clubes são aqueles que 
foram criados dentro da perspetiva da disse-
minação das praças de esportes, idealizadas 
pelo então governador (interventor) de Minas 
Gerais, Benedito Valadares, e continuaram a 
funcionar até os dias atuais. 5 clubes (25%) 
foram fundados entre as décadas de 1950 a 
1959, sendo o maior percentual obtido pelo 
estudo. Entre as décadas de 1960 a 1969 
tivemos 3 clubes (15%) fundados nessa época 
como também no período entre 1970 a 1979. 
Dois clubes (10%) foram fundados entre as 
décadas de 1980 a 1989, e o mesmo percentual 
para aqueles que não colocaram a sua data de 
fundação. 

Quanto ao indicativo do nome da institui-
ção, 85% dos clubes têm a localidade como 
indicativo, 5% têm o símbolo e 10% estão sem 
indicativo, estes são o Araês Tênis Clube e o 
Urupê Tênis Clube. Em relação à localização 
dos clubes no município, 80% deles estão na 
área central e 20% nos bairros, sendo que os 
clubes criados entre as décadas de 1930 a 1950 
obedecem a mesma proporção, e apenas o 
Minas Tênis Clube se localiza em um bairro de 

Belo Horizonte, porém um bairro nobre, muito 
próximo do centro da cidade. Já os outros 
clubes que se localizam na região central são 
de cidades de porte médio no estado de Minas 
Gerais que cresceram, ficando a instituição 
localizada no perímetro urbano. 

Quanto às instalações esportivas, o estudo 
revelou a existência de piscinas em todos os 
clubes pesquisados. Só no Minas Tênis Clube 
(MTC), foram apontadas 17 unidades. Por ser 
Minas Gerais um estado de clima tropical de 
altitude (Brasil Escola, 2011), o mesmo ajuda 
na prática da natação de forma recreativa e 
competitiva. 

Quanto aos ginásios poliesportivos, aproxi-
madamente metade dos clubes descreveram ter 
essas acomodações em suas dependências. Isso 
se deve ao fato dessas instalações, apesar de 
serem essenciais, são dispendiosas, não poden-
do ser construídas por todos os clubes, mas 
90% relataram a existência de quadras polies-
portivas, que, em parte, substituem os ginásios 
cobertos. 

Os parques aquáticos infantis também estão 
presentes em 9 clubes estudados. Essas insta-
lações são, hoje, muito utilizadas devido à 
segurança que oferecem às crianças, já que são 
adaptadas às necessidades dos menores. 
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Quanto aos parques infantis, que são aqueles 
com uma gama de brinquedos com escorre-
gador, gangorras, etc., 90% indicaram ter esse 
importante local de desenvolvimento das crian-
ças, bem como o contato com outras de sua 
idade, influenciando na socialização.  

Referente aos jogos de mesa apenas 8 
clubes (42%) relataram a existência dos salões 
de jogos com a presença de jogos de cartas, 
tênis de mesa, etc. A existência de salão de 
festas e bailes foi citado por 11 clubes (58%). 
Esses dados podem ser compreendidos pelo 
fato de 80% dos clubes mencionados serem 
fundados em data anterior a 1979, momento 
em que a frequência dos bailes fazia parte da 
cultura das cidades do interior.  

As salas de troféus são peculiares aos clubes 
onde a competição é preponderante ficando 
sempre presente na vida dos associados e 
foram relatados em 10 clubes (52%) pesqui-
sados e é importante no resgate do passado de 
glórias no esporte. 

Na parte estrutural, as salas das secretarias 
e diretorias foram relatadas em 18 clubes 
(95%) e em apenas 1 clube (5%) não foram 
citadas, sendo importante na organização e 
gerenciamento da instituição. Os mesmos re-
sultados foram percebidos quanto aos vestiá-
rios, onde apenas 1 clube (5%) não oferece 
essa importante instalação aos associados. As 
salas de reuniões são instalações comple-
mentares da administração dos clubes, pois as 
reuniões podem ser realizadas em qualquer 
outra sala, porém é indicado tê-las para tratar 
dos assuntos do clube de forma interna, sem 
externar as informações. Essas salas foram 
citadas em 13 clubes (68%) dos clubes 
pesquisados. 

Cinquenta e oito por cento dos clubes 
contam com a presença das academias dentro 
de suas dependências, ou seja, 11 academias. 
Elas servem de complemento na preparação de 
atletas, como também na prática pessoal de 
atividade física. Também, algumas pessoas se 
submetem aos seus exercícios para prevenção e 
tratamento de lesões adquiridas nos esportes 
favoritos. Ou seja, as atividades realizadas na 

esfera da academia são para todas as pessoas, 
inclusive os idosos, que se beneficiam com as 
suas atividades. Vale ressaltar que são diversas 
as modalidades realizadas dentro das 
academias, como musculação, ginástica locali-
zada e todos os modismos do fitness. 

No estudo, foi pesquisada também a pre-
sença das salas de artes marciais e, como resul-
tado, observou-se que 4 clubes (20%) descre-
veram ter uma sala específica para essa ativi-
dade, que também pode ser executada em 
outro local com espaço apropriado, adequando-
se os materiais, como o tatame removível (piso 
específico para lutas), por exemplo. 

Quanto aos locais de alimentação, o estudo 
encontrou a presença de restaurantes em 10 
clubes (52%), e lanchonetes em 16 (85%). 
Quanto à presença dessas instalações nos 
clubes estudados, observou-se um número 
satisfatório de bares/lanchonetes. Isso é expli-
cado pelo fato de a alimentação ser importante 
e necessária ao indivíduo que complementa o 
gasto de energia proporcionado pela atividade 
física que é inerente nas atividades desen-
volvidas nas associações esportivas. 

Sobre os campos de futebol observou-se a 
presença deles em 16 clubes (85%), fato que 
relata a paixão do brasileiro pelo esporte, que, 
apesar da necessidade de espaço, tem a 
preferência dos associados. Sobre as pistas de 
atletismo, apenas 3 (15%) revelaram a sua 
existência. 

As saunas são presentes em 17 dos 19 
clubes pesquisados e só perdem para os vestiá-
rios e para as piscinas. Esse fato revela uma 
curiosidade. Como um estado basicamente 
tropical tem nos banhos de sauna uma grande 
preferência? Mas existem fatos que precisam 
ser expostos com relação às saunas e seu uso 
frequente na maioria dos clubes no Minas 
Gerais, pois um alto tempo de exposição 
poderá causar diversos distúrbios aos seus 
usuários. Então é bom ter muito cuidado com 
o uso excessivo delas. 

As quadras de peteca são referidas em 15 
clubes (78%) com uma média de 3 quadras por 
clube. Só o Minas Tênis Clube tem 31 quadras 
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disponíveis aos associados. É uma instalação 
que ocupa pouco espaço físico, tem regras de 
fácil assimilação e é de fácil aprendizagem. Isso 
porque o estado de Minas Gerais é o centro da 
peteca no Brasil, pois o esporte tem um núme-
ro grande de adeptos. 

Sobre as quadras de tênis, elas deveriam ser 
relatadas em todos os clubes pesquisados. Isso 
porque todos eles têm a terminologia de “Tênis 
Clube” e em suas instalações deveriam ter 
como foco principal a prática esportiva que 
indica o nome do clube. Porém encontramos 
essas instalações em apenas 11 clubes (85%) 
dos 19 pesquisados, sugerindo que o nome foi 
mais copiado de outras instituições que a 
própria prática do esporte. 

Quanto ao deporto federado, 52% dos clu-
bes estudados relataram ser ligados às federa-
ções das diversas modalidades esportivas. Em 
média são federadas em 3 modalidades espor-
tivas. O Minas Tênis Clube é que tem o maior 
número de esportes competitivos, com um to-
tal de 7 modalidades federadas, incluindo a 
modalidade de tênis de campo que só aparece 
nesse clube, apesar de todos os clubes serem 
chamados “tênis clube”. 

Quanto ao desporto recreativo, 95% dos 
clubes relataram ter em suas dependências 
alguma atividade praticada de forma de lazer, 
ou seja, a prática descompromissada de qual-
quer cobrança de resultados. 

Quanto às receitas e número de associados, 
o estudo demonstrou que os clubes são bem 
diversificados no quesito da quantidade de 
associados, sendo o maior escore ficando com 
6 clubes na faixa de mais de mil sócios. 5 
clubes confirmaram ter entre 100 e 300 sócios 
e 4 clubes admitiram ter entre 500 e 1.000 
sócios. Apenas 1 clube não respondeu a essa 
questão.  

Em 11 clubes paga-se a joia e em 10 
compra-se a cota. Esse número supera 100% 
(19 clubes), fato de nos clubes especificamente 
ter a possibilidade das duas opções. Quanto às 
mensalidades, em 15 clubes (78%) paga-se até 
noventa e nove reais para frequentá-lo, sendo 
que existem outras possibilidades de participar 

das atividades desenvolvidas nos clubes, que 
são os sócios atletas e os convidados. 

Nos procedimentos eleitorais, 18 coletivi-
dades citaram a existência de um presidente na 
instituição. Apenas 1 clube não relatou. Do 
total, em 8 clubes os procedimentos são de 
eleição direta, em 2 de forma indireta, e em 1 é 
indicado pelo governador e o outro pelo 
prefeito. 7 clubes não relataram como se fazem 
os procedimentos eleitorais. 

Referente aos profissionais (colaboradores) 
dos clubes foi relatado que 14 deles (75%) 
têm, em seu quadro de empregados, profissio-
nais de Educação Física habilitados pelo siste-
ma CREF/CONFEF, chegando a um número 
de 224 profissionais nos 19 clubes (média de 
16 profissionais). Porém só o Minas Tênis 
Clube tem 165 profissionais. 

 
CONCLUSÕES 

Após a aplicação do questionário em 19 
cidades no estado de Minas Gerais, algumas 
conclusões acerca da constituição de um 
modelo de associativismo desportivo no 
estado, desde a criação do Minas Tênis Clube 
em 1935, se fazem necessárias. 

Criado a partir de um sonho de dois ilustres 
cidadãos belorizontinos, Necésio de Tavares, 
que vislumbrava a criação do Serra Tênis Clube 
(mas era baseado na prática do vôlei) e 
Waldomiro Salles Pereira, que conjeturava a 
criação do Belo Horizonte Tênis Clube 
(baseado na prática do tênis), o Minas Tênis 
foi solo fértil para o então interventor 
(Governador) de Minas, Benedito Valadares, 
conceber um modelo de clube padrão no 
interior de Minas Gerais, guardadas as devidas 
proporções.  

Junto com essa ideia, veio a criação da 
Diretoria Geral das Praças de Esportes de 
Minas Gerais que teve seu nome alterado para 
Diretoria de Esportes de Minas Gerias, que 
faria a gestão dessas praças, formando 
instrutores e ampliando a perspetiva do clube 
do interior.  

Quanto ao nome dado às praças de 
esportes, foi verificado que em várias cidades o 
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nome “Praça de Esportes Minas Gerais” 
acrescido do nome da cidade foi o seu primeiro 
nome e depois apenas o nome da cidade 
acompanhado da terminologia “tênis clube”, 
vindo a ser o do modelo da época, o Minas 
Tênis Clube. Esse fato se consolida na 
terminologia dos clubes pesquisados em que 
53 clubes estudados, de um universo de 70, 
têm o indicativo de localidade, sendo 74% do 
total dos clubes. 

A nomenclatura “tênis clube” nos clubes de 
Minas surgiu a partir dos clubes do início do 
século XX, após o modismo do futebol buscar 
uma modalidade atraente e nobre. As décadas 
de 1920 e 1930 também impulsionaram o 
esporte que tomou forças, sendo chamado de 
“Golden Age” pelos historiadores nessas 
décadas, com o incentivo da criação de clubes 
de tênis, proporcionando uma reação em 
cadeia nos clubes de Minas Gerais e, porque 
não dizer, no Brasil. 

Rodrigues (1996) corrobora as palavras 
acima com referência a que o estado Minas 
Gerais seria dividido em “26 zonas esportivas” 
com o governador se comprometendo a 
construir em cada uma delas uma praça de 
esportes com campo de futebol e piscina, 
criando também um departamento de 
Educação Física e até cogitava-se a criação de 
um escola de Educação Física para a formação 
dos técnicos. 

Uma condição para a criação dessas praças 
de esportes seria o governador indicar o 
presidente do clube, para que se pudesse 
atender a seus fins, inclusive para auxiliar e 
fiscalizar a administração, buscando uma 
gestão uniforme. Essa gestão passaria também 
pelo fortalecimento da raça mineira, na busca 
de um homem perfeito, função repassada à 
área de educação física na procura por esse 
novo homem. 

A criação dessas Praças de Esportes 
iniciadas na década de 1930 e as modificações 
ao longo do tempo, em várias cidades mineiras, 
elevou a quantidade e a qualidade do esporte, 
da diversão e da vida em sociedade das pessoas 
que viveram a sua criação, o seu apogeu e em 

alguns casos o seu declínio. Algumas se 
modificaram e, hoje, colhem os frutos da 
modernidade, porém é certo que a criação 
dessas entidades fez ressurgir um novo esporte 
em Minas Gerais, que como na Mitologia 
Grega a Fênix o esporte renasceu de suas 
próprias cinzas. 
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