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 RESUMO 

 

O projeto é parte da pesquisa História e Memória da Educação Física e do 

Esporte Capixaba no Espírito Santo, atores e instituições (1931-1961). Este 

estudo procura analisar, com base em publicações da grande imprensa 

capixaba, a participação dos alunos do Colégio Estadual do Espírito Santo nas 

Olimpíadas Escolares, no período de 1943 a 1957. Nesse processo, a pesquisa 

se fundamenta em notícias vinculadas em jornais da participação dos alunos 

da União Atlética do Ginásio do Espírito Santo (UAGES). Utiliza o conceito de 

representação desenvolvido por Chartier (1990) para compreender a 

representação que a agremiação possuía no cenário capixaba. Usa como 

fonte, os noticiários dos jornais A Gazeta e A Tribuna e o arquivo pessoal do 

professor Aloyr Queiroz de Araújo, um dos fundadores da UAGES. Constada 

que, pela representação que a agremiação possuía no Estado, mesmo sendo 

campeã geral apenas uma vez nas Olimpíadas, ela era uma das grandes 

favoritas em todas as edições. 

 

Palavras-chave: Olimpíadas Escolares. Colégio Estadual do Espírito Santo. 

Imprensa capixaba. UAGES. 
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ABSTRACT 

 

The project is part of research History and Memory of Physical Education and 

Sport Capixaba. This study analyzes, based on the great capixaba press 

publications, the participation of students from the State College of the Holy 

Spirit in School Games in 1943 period to 1957. In the process, the research is 

based on news linked in newspapers and circulation news on the participation 

of students from the Athletic Union of the Gymnasium of the Holy Spirit 

(UAGES). Uses the concept of representation developed by Chartier (1990) to 

understand the representation that the college had in capixaba scenario. Uses 

as a source, the news of the newspapers The Gazette and The Tribune and 

even the teacher's personnel file Aloyr Queiroz de Araújo, a founder of UAGES. 

Constada that the representation that the guild had in the state, even as overall 

champion only once in the Olympics, she was one of the great favorite in all 

editions. 

 

Keywords: School Olympics. State College of the Holy Spirit. Capixaba Press. 
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1  Introdução  

 

Este estudo está inserido em um projeto maior denominado História e 

Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba no Espírito Santo, atores 

e instituições (1931-1961), que busca analisar a participação da União Atlética 

do Ginásio do Espírito Santo (UAGES) nas Olimpíadas Escolares do Espírito 

Santo, com foco principal nos noticiários da grande imprensa capixaba. 

Usaremos a teoria desenvolvida por Chartier (1991) para compreender as 

representações que a agremiação UAGES possuía no Colégio e no cenário 

capixaba. 

O Colégio Estadual do Espirito Santo era uma instituição de ensino 

secundário que visava à formação de uma elite intelectual no Espírito Santo e a 

preparação do seu corpo discente para a matrícula em cursos superiores, além 

de permitir a obtenção de grau de Bacharel em Ciências e Letras.  

Salim, citado por Poleze  (2013, p.4), afirma que o Colégio:  

O Gymnásio Espírito-Santense, criado no ano de 1906, pela Lei nº. 
450, na administração do então presidente de província, Henrique da 
Silva Coutinho, é uma importante instituição de ensino secundário da 
região de Vitória, dado que se constituiu como a primeira escola 
pública sob tal demanda escolar. Além disso, obteve o título de 
Colégio a partir de 1943, conferindo-lhe o mérito de promotor de um 
ensino modelar, equiparado ao Colégio Imperial Pedro II, responsável 
pela formação em Bacharel em Ciências e Letras, sendo a porta de 
entrada para a matrícula nos cursos de ensino superior do País.  

Delimitamos o recorte da periodização do Colégio de 1943 a 1957. 

Iniciamos com 1943, ano em que a instituição deixou de ser Gimnásio do 

Espírito Santo e se tornou Colégio Estadual do Espírito Santo, equiparando-se 

ao Colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, e encerramos 

a periodização no ano de 1957, período em que inaugurou sua arquitetura 

própria,1 visto que, no decorrer desse tempo, o Colégio mudou de endereço por 

três vezes2 (POLEZE et al., 2013).  

                                                             
1
 Localizado no mesmo endereço até os dias atuais. 

2
 A instituição funcionou na Escola D. Pedro II, no período de 1939 a 1947.  Funcionou 

também,  no prédio que hoje abriga a Escola de Artes Fafi, na Av. Jerônimo Monteiro, que na 
época era o prédio da Escola Gomes Cardim, até que em 1957 ganhou prédio próprio, situado 
no Forte São João, perto da Curva do Saldanha. 
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Entre as décadas de 1940 e 1950, o Colégio Estadual do Espírito Santo 

pretendia equiparar-se com o Colégio Dom Pedro II, mas, para que isso 

acontecesse, era necessário que o colégio possuísse o mesmo espaço físico 

daquela instituição e oferecesse as mesmas matérias de ensino que 

compunham o seu currículo. Por não haver espaço destinado às aulas de 

Educação Física, a estratégia encontrada foi estabelecer uma parceria com a 

Escola de Educação Física, localizada no Estádio Governador Bley,3 no bairro 

Jucutuquara. Com isso, as aulas de Educação Física eram ministradas nessa 

instituição, e os professores responsáveis por essas aulas eram docentes da 

Escola de Educação Física que prestavam serviço para o colégio. 

Compreendemos o status que o colégio possuía no Estado do Espírito Santo, 

onde, possivelmente, somente os alunos provenientes da elite capixaba tinham 

oportunidade de estudar na instituição, pois era necessário passar por um 

exame de admissão para ingresso na escola. 

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizamos a noção de 

representação proposto por Chartier (1991), que nos permite compreender os 

sinais deixados nos documentos que usamos no estudo, muitos deles 

produzidos pelo professor Aloyr Queiroz de Araújo, e nos jornais A Tribuna e A 

Gazeta.  Dessa documentação,4 queremos resgatar uma história que tem como 

ponto de partida a criação das Olimpíadas Escolares. Portanto, examinar as 

fontes torna-se um processo para avaliarmos as representações das 

experiências e os significados que as Olimpíadas Escolares tinham no cenário 

capixaba. 

A Educação Física, entre os anos de 1930 e 1940, passa a ser 

obrigatória nas escolas, a após a Reforma Francisco Campos, em 1931. 

Poleze et al. (2012, p. 6) explicam que: 

[...] a ginástica implantada na escola que inicialmente visava a 
regeneração da raça (Ginástica Sueca), passa para a necessidade de 
fortalecer a mocidade colaborando no seu crescimento e na defesa 
da nação (Ginástica Francesa), já com a presença dos jogos 
esportivos em sua constituição, como pode ser identificado no 
Réglement Géneral D’Education Physique, introduzido oficialmente 

                                                             
3
 Hoje nominado Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). 

4
 A Coleção Especial do Professor Aloyr Queiroz de Araújo está localizada na seção “Coleções 

Especiais” da biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo. O professor 
escreveu relatórios de cada Olimpíada Escolar e todas as notícias que a impressa capixaba 
noticiava ele recortava e assim elaborou um livro com as reportagens de jornais da época. 
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no Brasil em 1931 sobre o título de Regulamento n.º 07 ou Método 
Francês. 

O Método Francês, que passou a ser adotado nas práticas escolares no 

Espírito Santo a partir da década de 1930, dividia-se em exercícios ginásticos e 

jogos, e o esporte já tinha sua importância prática dentro da sociedade, por 

meio dos clubes que existiam no Estado. Com isso, a ginástica passa a ser 

questionada dentro das aulas de Educação Física e começa a ser substituída 

pelo esporte. 

 Em 1º de setembro de 1934, o professor de Educação Física do colégio, 

Aloyr Queiroz de Araújo, sentiu  necessidade de criar uma agremiação 

esportiva, surgindo, assim, a UAGES, que foi formada com objetivo de inserir 

nas aulas de Educação Física o esporte, pois, antes, a Educação Física vinha 

se fundamentando na ginástica, e ele pretendia modificar essa realidade, 

fazendo com que o esporte fosse percebido como um conteúdo nas aulas de 

Educação Física. 

Borel (2012, p.120) explica que: 

 [...] a UAGES teve como idealizador o professor Aloyr Queiroz de 
Araújo. Caracterizado como um homem cheio de força de vontade, 
idealista, e combatente intemerato e como grande incentivador da 
mocidade esportiva nas escolas capixabas, Araújo esteve á frente da 
Associação durante o período de 1934 a 1938. 

Em 1946, o professor Aloyr Queiroz de Araújo introduziu nos programas 

de ensino secundário no Espírito Santo as Olimpíadas Escolares. Essas 

competições eram efetuadas de dois em dois anos com o objetivo de 

incrementar nos estudantes o gosto pela prática do esporte (BARROS. 1997). 

Eller (2014, p. 1) explica: 

 A Olimpíada Escolar foi instituída a partir do ano de 1946, pelo 
Serviço de Educação Física (SEF), órgão que funcionava na 
Secretaria de Educação e Saúde Pública do Estado do Espírito 
Santo. Ao analisarmos essa temática, percebemos que ela foi 
instituída nos moldes das Olimpíadas da Era Moderna, acontecendo 
bianualmente, envolvendo instituições educacionais da Capital e do 
interior do Estado. As Olimpíadas Escolares capixabas eram 
realizadas especificamente nas datas de comemorações cívicas. 

 

O Colégio Estadual, com sua agremiação UAGES, participou das 

Olimpíadas Escolares em todas as edições no período estudado de 1946 a 
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1954, sendo favorito em boa parte. O fundador da agremiação foi o professor 

Aloyr Queiroz de Araújo, professor da instituição entre os anos de 1932 e 1935, 

ministrando em suas aulas os jogos recreativos e esportivos (BARROS, 1997). 

Mais tarde, tonou-se professor da Escola de Educação Física. O professor 

Aloyr Queiroz de Araújo foi um dos fundadores da UAGES, “[...], pois ele via a 

necessidade da criação de uma instituição esportiva que controlasse e 

incentivasse todos os esportes naquele educandário e cuja prática se 

amoldasse às condições materiais do momento” (BARROS, 1997, p. 20). A 

UAGES possuía sempre um discurso vitorioso e favorito em quase todas as 

modalidades. A imprensa capixaba noticiava boa parte dos acontecimentos, 

pois as Olimpíadas eram consideradas um dos principais eventos esportivos do 

Estado. As modalidades disputadas nas primeiras edições foram o atletismo, 

futebol, voleibol, basquetebol, tênis de mesa e ciclismo. 

 

2  Objetivos  

 

O estudo busca compreender a criação da UAGES, estabelecendo 

relações entre a cultura esportiva capixaba, e analisar a circulação das 

Olimpíadas Escolares nos jornais..  

Também objetiva analisar a participação do Colégio Estadual do Espírito 

Santo, entre os anos de 1943 e 1957, nas Olimpíadas Escolares do Estado, 

verificando como a grande imprensa capixaba representava a 

institucionalização da Educação Física no Colégio Estadual do Espírito Santo.  

 
3  Delineamentos teórico-metodológicos 

 

A pesquisa se constitui como uma investigação de cunho qualitativo, que 

nos ajuda a ter uma visão mais clara sobre as potencialidades do estudo do 

discurso, entendendo também os seus limites (TRIVIÑOS, 2006). Dessa forma, 

auxilia-nos na compreensão e interpretação das fontes selecionadas. 

Os pesquisadores percebem rapidamente que muitas informações sobre 

a vida dos povos não podem ser quantificadas e precisam ser interpretadas de 
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forma muito mais ampla que a circunscrita ao simples dado objetivo 

(TRIVIÑOS, 2006). Assim iniciamos a pesquisa pela busca das fontes, 

começando a investigação pelo Arquivo Municipal de Vitória. O objetivo era 

fazer um levantamento dos noticiários da época (1943 a 1957) nos jornais A 

Tribuna e A Gazeta, que fez circular matérias sobre a UAGES e a sua 

participação nas Olimpíadas Escolares. Em seguida, visitamos o arquivo de 

Coleção Especial Professor Aloyr Queiroz de Araújo, localizado na sessão 

“Coleções Especiais” da Biblioteca Central, da Universidade Federal do Espírito 

Santo (Ufes), com o objetivo de investigar os relatos deixados pelo professor 

Aloyr Queiroz de Araújo sobre a agremiação e  a realização das Olimpíadas 

Escolares no Espírito Santo.  

Os indícios encontrados pelos documentos arqueológicos não falam 

sozinhos, quando não sabemos interrogá-los, mesmo quando parecem mais 

claros e com fácil compreensão (BLOCH, 2001). Com isso, registramos os 

documentos por meio da fotografia de todos os noticiários que eram 

encontrados no Arquivo Municipal de Vitória e na Biblioteca Central. 

 

 

4  Desenvolvimento 

 

Em virtude das manifestações a favor da criação de associações 

esportivas educativas que vinham se manifestando no Espírito Santo, foi 

fundada, no dia 16 de maio de 1934, a UAGES, reconhecida somente pelo 

Decreto n°. 12.648, de 18 de abril de 1941 (BOREL, apud COLÉGIO 

ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO, 2012). Seu idealizador foi o professor 

Aloyr Queiroz de Araújo, um homem cheio de força e vontade, que incentivava 

seus alunos para a prática esportiva. 

Entres os anos de 1934 até 1936, o professor Aloyr Queiroz de Araújo 

estimulou a agremiação esportiva estudantil, que conquistou um patrimônio rico 

em vitórias, recebendo vários elogios: “Grandes e numerosas vitórias  

conquistadas pela UAGES, são devidas aos incentivos do referido professor” 

(A GAZETA, 1942). A UAGES foi uma grande potência no cenário esportivo 

escolar no Estado do Espírito Santo. A imprensa da época noticiava todas as 
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suas participações nos eventos esportivos e cívicos da cidade de Vitória. Nos 

esportes capixabas, a UAGES era sempre notícia destacada como uma grande 

potência na formação de atletas. 

A UAGES marcou sua participação no quarto centenário do povoamento 

colonial do Espírito Santo com uma parada esportiva escolar, expressando a 

colaboração da mocidade estudante nos festejos. Participou também da 

entrega do Instituto Histórico e Geográfico e da “Flammula” da UAGES à casa 

do Esporte do Espírito Santo. Uma das reportagens da época referia-se à 

UAGES homenageando-a e também seu criador, o professor Aloyr Queiroz de 

Araújo: 

 

Quem te perto seguiu a brilhante trajetória da UAGES, quem 
acompanhou em toda linha o movimento vitorioso da mocidade 
espírito-santense, jungida a um ideal nobre elevado, quem viu essa 
associação surgir dos caos das ideias desencontradas e dos 
empreendimentos dispersivos, tomar corpo num punhado de 
estudantes, conquistar seus primeiros louros, elevar-se, pouco a 
pouco, no conceito geral até se tornar no que hoje é, não somente um 
patrimônio do Ginásio do Espírito Santo, uma organização perfeita e 
merecidamente integrada no patrocínio da juventude capichaba, não 
pode esquecer, não pode deixar de recorda a mão que, obedecendo 
aos ditames de um cérebro creador, tirando do nada. A UAGES, a 
União Atlética Ginásio do Espírito Santo. Tal que é hoje ( A GAZETA, 
194- ) 

 

Em 1946, o professor Aloyr Queiroz de Araújo, sentiu necessidade de 

criar uma competição entres os colégios da época e, assim, introduziu nos 

programas de ensino secundário as Olimpíadas Escolares. Essas competições 

eram efetuadas de dois em dois anos com o objetivo de incrementar, nos 

meios estudantis, o gosto pela prática do esporte (BARROS, 1997).  Foram 

criados, então, os Jogos Olímpicos que, segundo Araújo (1948, p. 2): 

[...] visam pelo prazer simples e saudável da pratica do desporto, o 
alevantamento físico moral, intelectual, e social da mocidade, 
desenvolvendo em nossos jovens estudantes os sentimentos de 
altruísmo e de sociedade humana, através das energias do corpo e 
do espírito que são frequentemente exigidas nas competições 
esportivas. 

Sua primeira edição aconteceu no último dia 31 de agosto ao mês de 

setembro de 1946, na cidade de Vitória. Foi realizada bianualmente, sem 

interrupção, até 1954. O órgão responsável pela organização desse evento era 

a Escola de Educação Física, cujo diretor era o próprio professor Aloyr Queiroz 
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de Araújo. A segunda edição ocorreu em 1948, também na cidade Vitória; em 

1950, na cidade de Muqui, voltando a ser realizada em Vitória em 1952; em 

1954 a cidade de Colatina sediou a Olimpíada Escolar. 

A solenidade de abertura aconteceu em 31 de agosto de 1946 no 

Estádio Governador Bley5, localizado no bairro Jucutuquara na cidade de 

Vitória, com a instalação do movimento cívico-desportivo, de grande 

contribuição na formação moral e física dos jovens.  

O jornal A Gazeta, em uma de suas reportagens sobre as Olimpíadas 

Escolares, publicou: 

  Povo, estudante e autoridades, todos estarão presentes ao estádio de 
Jucutuquara, comemorando a instalação da Olimpíada, de grande 
significado na formação moral e física dos nossos jovens. Os 
governos bem orientados sabem do valor em proporcionar à 
juventude espetáculos como o de hoje. São competições em que o 
cérebro, o coração e os músculos entram em plena atividade, 
formando um conjunto vivo, bem proporcionado e saudável. Jovens 
com saúde. Jovens com boa formação moral! Jovens, assim, são 
uma garantia para o futuro de qualquer pátria! Por isso, a educação 
física e hoje olhada como especial carinho pelos povos mais cultos do 
mundo! Será instalada hoje, solenemente a olimpíada escolar de 
1946!  A GAZETA, 1946) 

 

 

Nas décadas de 40 e 50, o esporte era tratado pelo governo do Espírito 

Santo com um discurso bastante nacionalista. Alguns foram os investimentos 

feitos para o engrandecimento do Estado, entre eles, a realização das 

Olimpíadas Escolares. Acreditava-se que a prática do esporte proporcionava o 

desenvolvimento dos indivíduos e sua dedicação à Pátria, formando jovens 

fortes e vigorosos, sendo capaz de educar e purificar a raça que, em caso de 

precisão, dedicaria a vida ao País. O Espírito Santo, assim como os demais 

Estados, aderiu às diversas práticas esportivas. Borel (2012) descreve que a 

estratégia adotada pelo governo para formar homens fortes necessitava 

também de formar as mulheres para cumprir as funções da maternidade, pois 

elas gerariam crianças saudáveis, capazes de crescer e receber orientações 

físicas. 

                                                             
5
 No Estádio Governador Bley funcionava ao Curso de Educação Física até 1961, quando tranferido para 

o bairro Bento Ferreira.  
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As competições escolares tinham um regulamento interno, baseado nos 

Jogos Olímpicos Mundiais, jogos que vigoram até os dias atuais. Em 1948, foi 

introduzido nas Olimpíadas Escolares o Hino Olímpico, específico para os 

estudantes capixabas, representando o patriotismo dos alunos presentes 

durante toda competição: “Capixabas, irmãos abençoados! Somos dez, somos 

cem, somos mil... Mas seremos milhões encantados para a glória sem par do 

Brasil!” (ARAÚJO, 1949). 

Foi estabelecido o regulamento interno da competição, explicando o que 

os atletas poderiam realizar e o que era proibido. Seguiu-se o Código de 

Penalidade promovido pela Escola de Educação Física, regulamentado pela 

Resolução n° 46-14, do presidente do Conselho Esportivo Escolar, professor 

Aloyr Queiroz de Araújo. As regras estabelecidas para a competição no art. 1º 

acenavam que "Todo atleta deve se conduzir lealmente para com os seus 

competidores, lembrando-se sempre que eles são companheiros dos mesmos 

ideais de lutas esportivas e estreitar os laços de fraternidade entre os 

estudantes". O Código de Penalidade (Figura1) era um modelo instituído pelo 

Estado com a função de punir qualquer tipo de mau procedimento em relação 

às disputas. 
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Figura 1 – Recorte de Jornal A Gazeta, mencionando sobre o Código de 

Penalidade 

 

Fonte: Recorte do jornal A Gazeta, 28 de setembro de 1946. 

 

Os júris de honra eram compostos por autoridades. Na Olimpíada de 

1948, o júri foi constituído pelo governador de Estado, Dr. Carlos Monteiro 

Lindenberg; Dr. José Celso Cláudio, secretário da Educação e Cultura; Dr. 

Ceciliano Abel de Almeida, prefeito municipal de Vitória; Dr. Lauro Ferreira 

Pinto, presidente da Assembleia Legislativa; e pelo desembargador Octavio de 

Carvalho Lengreber, presidente do Tribunal Superior de Justiça.  
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A primeira edição promovida em 1946 teve somente a participação de 

algumas agremiações da Capital: U.A.G.E.S – Colégio Estadual do Espírito 

Santo;  A.L.D – São Vicente de Paulo; G – Maria Ortiz;  G.L.E – Loren Reno; 

A.L.E.A.C – Academia de Comércio de Vitória; G -  Rui Barbosa; Unidos Clube 

– Ginásio Salesiano.  

As agremiações provenientes do interior do Estado são: o Centro Cívico 

da Juventude Coelho Neto, do Colégio João Bley de Castelo; o Grêmio Muniz 

Freire, do Colégio Estadual Muniz Freire de Cachoeiro de Itapemirim; o Grêmio 

Lítero Esportivo Recreativo Graciano Neves, da Escola Técnica de Comércio 

de Cachoeiro de Itapemirim; o Grêmio Euclides da Cunha, do Colégio Muqui; o 

Grêmio Esportivo Graça Aranha, do Ginásio Mimosense em Mimoso do Sul; o 

Grêmio Lítero Esportivo 12 de outubro, do Ginásio Irmãos Carneiro de Guaçuí; 

o Grêmio Esportivo Ruy Barbosa, do Instituto Alegrense de Educação de 

Alegre; o Grêmio Lítero Esportivo Ruy Barbosa, do Ginásio de Calçado; o 

Grêmio de Diversão e Cultura Castro Alves, do Ginásio São Pedro de 

Cachoeiro de Itapemirim; e o Grêmio Lítero Desportivo 5 de agosto, do Ginásio 

São Geraldo de Guaçuí.  

Na Olimpíada Escolar de 1946, foram disputadas seis modalidades de 

desporto: atletismo, futebol, voleibol, basquetebol, natação, e remo. O fogo 

simbólico6 foi conduzido pela ex-estudante da Escola de Educação Física, 

professora Juraci Cardoso, acompanhada pelo augiano Paulo Pimenta que, 

mais tarde, ficou à frente da Diretoria de Educação Física, fazendo assim 

reviver a Olimpíada Escolar, como podemos observar na figura a seguir:  

                                                             
6
 O fogo simbólico era um ritual feito durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas 

Escolares. Os  alunos percorriam um percurso  com a Tocha Olímpica acesa. Um exemplo 
ocorreu na Olimpíada Escolar de 1948, quando o percurso do fogo simbólico foi da Escola 
Normal Pedro II ao Estádio Governador Bley.    
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Figura 2 – Recorte do jornal A Gazeta expondo a vitória da UAGES na 

Olimpíada Escolar de 1946 

 

Fonte: A Gazeta, 23 de outubro de 1946. 

 

Na Olimpíada Escolar de 1946, a UAGES venceu brilhantemente as 

competições de basquete e de remo com 15 pontos, no futebol e no voleibol 

ficou  ainda em segundo lugar. Participou também na natação e no atletismo. 

Encerrou sua participação com um total de 92,5 pontos, na categoria rapazes. 
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Ainda não era oferecida a participação feminina na primeira Olimpíada. Nessa 

edição das Olimpíadas Escolares, tivemos uma participação de 354 alunos 

(ARAÚJO, 1947). 

Em 4 de setembro de 1948, aconteceu na cidade de Vitória a corrida do 

fogo simbólico da Olimpíada Escolar, em que: 

 

 “[...] um dos destaques da programação ficava por conta da dança 
coreografada  denominada 'Evocação do Fogo Simbólico', ensaiada 
pelas professoras e realizadas pelas alunas da Escola Normal Pedro 
II, uma das instituições concorrentes da Olimpíada Escolar” (ELLER, 
2012, p. 6).  
 

 Os atletas escolares iam revezando a condução da tocha do Convento 

da Penha até a Praça Oito em Vitória. Em todo o percurso, o fogo foi recebido 

pelo povo que o acompanhava pelas margens da estrada com aplausos e 

muita  festividade. Foi realizada uma cerimônia cívica e patriótica ao pé do altar 

olímpico, armado na Praça Oito, encerrando, assim, a abertura dos jogos 

escolares de 1948. O fogo olímpico ficou acesso sob vigília dos guardas de 

honra até à tarde do dia seguinte, quando, em um novo revezamento, a chama 

seguiu para o Estádio Governador Bley, sede da competição. 

Na Olimpíada Escolar de 1948, foram 18 as escolas participantes, 8 da 

Capital e 10 do interior. Foi introduzida nessa olimpíada as modalidades 

ciclismo e tênis de mesa, passando a competição a oferecer, a partir da 

segunda edição, seis modalidades: atletismo masculino e feminino, futebol 

masculino, voleibol masculino e feminino, basquetebol masculino, tênis de 

mesa e ciclismo. Como podemos observar, a partir da segunda edição das 

Olimpíadas Escolares, passou-se a aceitar a participação das mulheres. Com 

um grande número de escolas participantes e o curto período de duração da 

competição, em torno de cinco dias, constituiu-se a organização de duas  

chaves, as escolas da Capital e as do interior, realizando assim a competição 

na primeira fase entre as escolas localizadas na Capital e as do interior, com 

exceção apenas da modalidade  basquete e  ciclismo. Nessa edição, foram 

realizadas 128 competições, somando todas as modalidades: 60 provas na 

modalidade atletismos e 68 jogos coletivos, com participação de 207 alunos, 

somando as escolas do interior e da Capital (ARAÚJO, 1949). 
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O regulamento da Olimpíada Escolar de 1948 determinava: 

Art. 1º - Na Olimpíada escolar, poderão participar os 
estabelecimentos de ensino secundário da Capital e do Interior do 
Estado, cujas associações desportivas estejam registradas no 
Serviço de Educação física, no decorrente ano. Art. 2º - Os 
estabelecimentos de ensino não poderão inscrever na Olimpíada 
Escolar, mais que 40 rapazes e moças, dentre eles, deverão escolher 
a sua representação.  [...] Art. 4º Só poderão competir na Olimpíada 
Escolar  os alunos que, na data do encerramento das inscrições, 
satisfizerem as exigências do art. 18, do Regulamento do C. D. E: a) 
ser matriculado em cursos de 2º grau, mantido por estabelecimento 
oficial ou reconhecido, devendo ter, até a data da inscrição, menos de 
25% de faltas sóbre o total de aulas dadas, nas diferentes disciplinas 
pelo diretor do respectivo educandário. b) ter o desenvolvimento 
normal e a eficiência física necessária para competir no desporto, 
comprovados por atestado médico (ARAÚJO, 1949, p. 8). 

 

A partir desses indícios revelados pelos documentos, percebemos quais 

eram as condições físicas e os vínculos que os alunos precisariam ter para 

poder participar da competição. Um dos pontos mais importantes era que o 

aluno não poderia ter nenhum vinculo com clubes esportivos, para que não 

tivesse vantagem sobre os outros competidores. Os organizadores da 

Olimpíada realizavam reuniões nos municípios do Estado que iriam participar 

das Olimpíadas, para que assim o regulamento ficasse claro para os colégios 

participantes e para que fosse seguido rigorosamente. 

A terceira edição da Olimpíada foi na cidade de Muqui, em 1950. Foi a 

primeira vez que a Olimpíada Escolar aconteceu no interior do Estado. A 

corrida do fogo simbólico foi realizada pelos civis e pelos atletas participantes, 

percorrendo um total de 194km, saindo da cidade de Vitória em direção à 

cidade de Muqui. Na chegada à cidade-sede, houve um verdadeiro delírio da 

multidão que estava presente, aplaudindo com entusiasmo o maravilhoso 

espetáculo que presenciavam. Nessa edição, havia 17 agremiações inscritas, 

somando um total de 528 estudantes participantes. A UAGES obteve, em 

pontuação geral, 53 pontos na categoria rapazes e 4 pontos na categoria 

moças. Foi campeã no basquete e vice-campeão no atletismo, com o 

estudante César Netto percorrendo a distância de 6,67km (ARAÚJO, 1952).  
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A quarta edição da Olimpíada Escolar ocorreu no ano de 1952, 

retornando à capital, Vitória, recebendo a participação de 28 agremiações da 

Capital e do interior, totalizando 687 alunos (ARAÚJO, 1953). A cerimônia de 

abertura aconteceu no dia 4 de setembro no Estádio Governador Bley, às 

20h30min, e contou com a presença do governador do Estado, Jones dos 

Santos Neves, de altas autoridades civis e militares, de diretores e professores, 

somando um total de público equivalente a 1.2000 pessoas. O Jornal do Povo 

(1952) relata as atividades que aconteceram na abertura: 

Não esperávamos que o Serviço de Educação Física nos 
apresentasse um espetáculo tão imponente e grandioso, como 
aquela festa deslumbrante que presenciamos na noite de ontem. 
Dizemos não esperávamos, pois acreditávamos que a Olimpíada de 
1952 seria uma reedição das Olimpíadas passadas, realizadas à luz 
do dia. Porém, logo aos primeiros minutos fomos tomados por uma 
sensação de êxtase, ante a magnificência do espetáculo que 
começou a desenrolar-se. O povo vitoriense talvez prenunciando 
aquela maravilhosa, dês às 18 horas começou a afluir ao Estádio e às 
19 horas, por mais incrível que pareça, as arquibancadas centrais e 
laterais estavam totalmente tomadas. 

 

 Percebemos que a Olimpíada Escolar de 1952 não teve apenas um 

recorde no número de participantes, mas também no número de público. 

Observamos que foi a primeira vez que a ginástica foi incluída como 

modalidade esportiva na competição. Foram realizadas 180 competições, 

incluindo eliminatórias e finais, assim distribuídas: 91 provas de atletismo, 13 

jogos de basquete, 27 jogos de voleibol, 22 jogos de futebol, 25 provas de 

ginástica, 1 prova de ciclismo e 1 prova de natação (ARAÚJO, 1953). A 

UAGES ficou em 4º lugar na categoria masculina totalizando 68 pontos e na 

feminina ficou em 5º lugar somando 29 pontos. As competições foram 

distribuídas da seguinte maneira: no Estádio Governador Bley, foram 

disputados futebol, basquete, voleibol, atletismo e ginástica; no  clube 

Saldanha da Gama foram realizadas as competições de  basquete; na rodovia 

Carlos Linderberg, as competições de  ciclismo; e na baía de Vitória, as provas 

de natação. 

A quinta edição da Olimpíada Escolar foi na cidade de Colatina, em 

1954. Foi a segunda vez que a competição aconteceu no interior do Estado, 

mas dessa vez no Setor Norte. Participaram desse evento 425 alunos e foi 

introduzida a corrida de revezamento olímpico. Concorreram 15 agremiações, e 

a UAGES contabilizou 26,5 pontos, ficando em 8º lugar na classificação geral 
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na categoria rapazes, e 2 pontos na categoria moças, conquistando  o 7º lugar 

(ARAÚJO, 1956).  

 Durante cincos edições que analisamos da Olimpíada Escolar, 

obtivemos os seguintes resultados gerais:  

No ano de 1946, sagrou-se campeã na categoria masculina a UAGES 
com um total de 92,5 pontos e, na categoria feminina, o Grêmio 
‘Maria Ortiz’ com um total de 53 pontos. No ano de 1948, com a 
Olimpíada realizada também na cidade de Vitória, foi campeã na 
categoria masculina o GLE ‘Loren Reno’ com um total de 72,5 pontos 
e, na categoria feminina, a ALD Escola Normal Pedro II. Dando 
continuidade à apresentação dos vencedores, no ano de 1950, 
sagrou-se campeã, na categoria masculina, o Grêmio Euclides da 
Cunha com um total de 93 pontos e, na categoria feminina, a ALEAC 
com um total de 40 pontos. No ano de 1952, o campeão, na categoria 
masculina, foi o Grêmio Ruy Barbosa com um total de 124 pontos e, 
na categoria feminina, o ALD Escola Normal Pedro II. Finalizando, 
então, no ano de 1954, sagrou-se campeã, na categoria masculina, o 
Centro Social ‘Guia Lopez’, com um total de 143 pontos e, na 
categoria feminina, a ALD Escola Normal Pedro II com um total de 78 
pontos (ELLER, 2012. p. 9). 

 

 Os resultados que a UAGES obteve durante as cinco edições foram: no 

ano de 1946, campeã na categoria masculina com 92,5 pontos, e nas outras 

edições foi campeã em algumas modalidades como o basquete, o futebol, mas 

não conseguiu atingir as primeiras colocações. 

 Pensar na Educação Física dentro do contexto das Olimpíadas 

Escolares nos ajuda a compreender a forma como a disciplina Educação Física 

era trabalhada no colégio e as dificuldades que os professores tinham em 

preparar seus alunos para as Olimpíadas durante as aulas. Em documentos 

encontrados no Colégio Estadual do Espírito Santo, constatamos que as aulas 

de Educação Física ocorriam no Estádio Governador Bley, em Jucutuguara, 

visto que a escola não tinha espaço destinado às aulas dessa disciplina. Com 

isso as aulas aconteciam em horários que não coincidissem com as atividades 

do colégio.  

  Vemos, então, que o papel da Educação Física "[...] deveria abranger 

sessões de estudos, sessões completas, sessões de jogos ou recreação, 

desfiles escolares, demonstrações coletivas, festividades escolares, palestras 

educativas e competições desportivas” (PORTARIA RECEBIDA, 1947). 

 

 Percebemos na análise das fontes que os relatos sobre a Educação 

Física para o Estado do Espírito Santo estavam pautados no discurso da 
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formação, visando à purificação de uma raça mais forte pela prática da 

Educação Física, implantada dentro do projeto esportivização. Por isso as 

Olimpíadas Escolares acabaram ganhando destaque e importância na 

participação das escolas. 

 

5  Conclusão  

    

Por meio dos documentos analisados, percebermos, nas pistas deixadas 

nos impressos que narravam os acontecimentos das Olimpíadas Escolares, 

que elas são apresentadas como uma atividade que poderia oferecer à 

sociedade um lazer simples e saudável, mas principalmente aos jovens uma 

prática esportiva que poderia fomentar o patriotismo, sentimento que estava 

presente durante a realização dos jogos, cuja concretização ocorria sempre na 

Semana da Pátria.  

As aulas de Educação Física eram pautadas apenas na ginástica, com 

base no Método Francês, porém, com a criação de uma agremiação esportiva, 

o esporte seria um dos conteúdos das aulas, com o propósito de formar jovens 

fortes que, nas representações, defenderiam a pátria, instituindo assim uma 

prática interna da escola com a ideia de militarização e esportivização. 

Entretanto, podemos compreender que a ginástica não foi totalmente abolida, 

mas sim ressignificada, após a Olimpíada de 1952, fazendo com que se 

tornasse adequada ao esporte como uma preparação, tornando-se uma forma 

do esporte, perpetuada até os dias atuais.  

Concluímos, então, que a UAGES nas Olimpíadas Escolares, mesmo 

sendo campeã geral apenas na primeira edição dos jogos, não perdeu seu 

papel de destaque na imprensa oficial, pois, em todas as edições, apareceu 

nos noticiários da imprensa como a grande favorita, e todas as provas por ela 

disputadas foram noticiadas pela imprensa local, pois era a agremiação com 

um colégio que buscava a equiparação com uma instituição de renome 

nacional, o Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Outro fato notado era que a 

agremiação foi criada pelo professor Aloyr Queiroz de Araújo e o mesmo foi 

criador das Olimpíadas Escolares, sendo que também era colaborador do 

Jornal A Gazeta, percebemos então que a maioria das reportagens 
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encontradas sobre a agremiação era neste jornal, tendo grande influência do 

seu criador.  

Por meio dos recortes de jornais, percebemos que as Olimpíadas 

Escolares tinham o parâmetro da modernidade daquele período, buscando os 

exemplos dos jogos que aconteciam nas Olimpíadas Mundiais, tendo toda sua 

simbologia na representação daquele esporte.  Conseguimos no estudo 

perceber a contribuição que os jogos trouxeram para a Educação Física 

capixaba, pois ela passou a destacar o trabalho realizado nas escolas 

participantes que se projetavam como potências esportivas e ganhavam 

notoriedade pela mídia impressa. 

Pelos documentos analisados, compreendemos parte da história da 

escolarização, das Olimpíadas Escolares e a sua relação com o Estado. Os 

políticos participavam ativamente das edições dos eventos, inclusive os 

governadores e os prefeitos.  Dessa forma, na realização dos jogos de 1946 a 

1950, esteve presente o governador do Estado Carlos Lindenberg e, nos anos 

de 1952 a 1954, Jones dos Santos Neves, entre outros políticos da época, 

além dos diretores escolares. O Governo  Estadual arcava com todos os gastos 

para a realização da Olimpíada Escolar. Além disso, os alunos que se 

destacavam davam visibilidade ao nome da escola, conquistando títulos para a 

Educação Física da escola, além de terem a chance de se tornarem atletas 

profissionais. 
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