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RESUMO: Através de uma experiência em um intercâmbio para Dinamarca, onde vivenciei uma 

cultura do Sport for all, alguns questionamentos nasceram e me motivaram a querer investigar esta 

cultura esportiva que leva muitas pessoas a prática de uma atividade física. O movimento Sport for 

all surgiu na Noruega no ano de 1967. Desde então perpassa todo um histórico de construções 

através  de  seus  ideais  em  diversas  culturas,  sendo  utilizado  como  grande  ferramenta  para  a 

democratização do esporte. A iniciativa norueguesa para este novo olhar sobre como administrar e 

possibilitar o acesso ao esporte, despertou o interesse em outros países europeus, dando origem ao 

primeiro  encontro  internacional  para  a  discussão  do  assunto,  ainda  em  1967,  na  Alemanha. 

Representantes  da  Noruega,  Suécia,  Bélgica  e  Alemanha  discutiram  pela  primeira  vez  as 

possibilidades de implantação de programas dentro da nova filosofia de prática esportiva, que se 

estava desenvolvendo. A partir deste encontro, o movimento Sport for all se expandiu pela Europa, 

atingindo também Canadá e  Estados Unidos.  A partir  deste  momento o movimento se espalha, 

ganhando  adeptos  que  começam  a  incorpora-lo,  pensa-lo  e  contruí-lo  de  diferentes  formas, 

conforme as particularidades locais  de cada país, também se expandindo para países do mundo 

todo. Me proponho a analisar estas construções em sua origem e a incorporação deste movimento e 

seus ideais no Brasil, que se deu pelo EPT, grande campanha realizada entre os anos de 1977 a 

1988. Para esta análise utilizarei do método de revisão bibliográfica e análise documental do DGI, 

Danish Gymnastics and Association (Associação de Ginástica Dinamarquesa), que é uma entidade 

pública, e responsável pela administração do esporte comunitário na Dinamarca, para exemplificar a 

atuação prática deste movimento. 
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