
Exatamente uma década atrás, em 09 de maio de 2009, um grupo de professores, 
estudantes, pesquisadores e profissionais, criou e aprovou o Estatuto da Associação 
Brasileira de Gestão do Esporte. Estava oficialmente criada a ABRAGESP. 

O Estatuto só veio cristalizar os ideais daquele grupo de pessoas, visionários e abnegados, 
que acreditavam, naquele momento, que o desenvolvimento do Esporte no país passava, 
obrigatoriamente, pela adequada gestão das diferentes entidades que envolvem o rico e 
maravilhoso universo do Esporte e da atividade física. 

A entidade, que tem como sua missão principal e declarada “incentivar a produção e 
estimular a disseminação de conhecimento na área da Gestão do Esporte no Brasil”, 
passou, assim como o Esporte no Brasil e no Mundo, por inúmeras transformações neste seu 
curto período de existência. 

Os primeiros dez anos da ABRAGESP foram intensos. Alegrias, tristezas, esperanças, 
decepções, um mar de sentimentos permeou a fase inicial de vida da entidade, em um rico 
processo de amadurecimento não só da organização, como do Esporte brasileiro, marcado 
pela sua inserção profunda, em razão dos megaeventos que no país ocorreram, no cenário 
global da gestão do Esporte. 

Foram dez anos de aprendizado e realizações. Com a anunciada visão estratégica de ser “a 
entidade referência pela disseminação de conhecimento na área da Gestão do Esporte no 
Brasil, unindo professores, pesquisadores, profissionais e acadêmicos”, podemos, hoje e na 
celebração dos dez anos da entidade, reconhecer que sim, atingimos a visão estratégica 
traçada para a ABRAGESP tempos atrás. 

A ABRAGESP é reconhecida, hoje, como uma entidade de referência na área de Gestão do 
Esporte, não só pelos seus membros, mas também pela imprensa especializada, que 
frequentemente recorre aos nossos associados como fonte de informação de qualidade em 
matérias sobre o tema, mas também, e especialmente, pelas entidades internacionais 
parceiras na ampla e diversificada área de “Sport Management”. 

Assim, neste momento de especial comemoração e orgulho para todos nós, gostaria, em 
nome da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, de agradecer e parabenizar a todos 
que contribuíram para a construção da ABRAGESP. Obrigado a todos vocês! 

Também gostaria de aproveitar e convidar a todos para, juntos, definirmos uma nova visão 
estratégica para a ABRAGESP, com novos objetivos, novos sonhos e novos desafios. Que 
venham outras décadas pela frente! 

Um cordial abraço, 

Prof. Dr. Ary José Rocco Junior 

Presidente da ABRAGESP (2017-2019) 

Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. 



Reunião de 9 de Maio de 2009, em que foi fundada a ABRAGESP. Da esquerda para a Direita: Prof. Dr. Leandro Mazzei, Prof. Dr. Almir 

Liberato, Profa. Dra. Flávia Bastos, Prof. Me. Rubens Spessoto, Prof. Dr. Luiz Nery, Prof. Me. Gean Fermino, Prof. Me. Ferdinand Câmara da 

Costa, Prof. Dr. Paulo Azevedo e Prof. Dr. Geraldo Campestrini 

Em reunião em São Paulo, em 09 de maio de 2009, foi aprovado o Estatuto e eleita Diretoria 
provisória. O lançamento oficial, em âmbito nacional, da Associação Brasileira de Gestão do 

Esporte (ABRAGESP) se deu durante o Congresso Internacional de Gestão do Esporte e do Lazer, em 
novembro de 2009 (3º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte).


