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RESUMO 

 

O estudo faz parte de um projeto maior denominado História e Memória da 

Educação Física e do Esporte Capixaba. Busca compreender como se 

configurou o esporte na sociedade capixaba, em especial no Colégio 

Estadual do Espírito Santo e sua Agremiação Esportiva União Atlética do 

Ginásio do Espírito Santo (Uages). No período entre 1943 e 1957. Utiliza 

como referencial teórico metodológico a História oral e a crítica documental, 

para trazer à tona indícios de práticas e lembranças dos ex-discentes da 

instituição, buscando nas memórias registros que nos possibilite 

compreender o ensino da Educação Física e do Esporte no Espírito Santo, 

juntamente com a Uages, comparando a oralidade com os documentos 

escritos no período proposto. Como fontes utiliza os impressos A Tribuna e 

A Gazeta localizados no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, e o 

arquivo Aloyr Queiroz de Araujo localizado na sessão „Coleções Especiais‟ 

da Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da 

História Oral de ex-discentes, do Colégio Estadual do Espírito Santo. 

  

Palavras chave: História e Memória da Educação Física e do Esporte 

capixaba; Colégio Estadual do Espírito Santo; UAGES. 
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ABSTRACT 

The study is part of a larger project called Memory and History of 

Physical Education and Sports Espirito Santo. Seeks to understand how to 

set the sport on capixaba society, particularly in the State College of the Holy 

Spirit and his guild Sports Gymnasium Athletic Union of the Spirit (Uages). In 

the period between 1943 and 1957. It uses as theoretical framework Oral 

History (fulanonome the author) and a documentary critical (fulando2 author), 

to elicit evidence of practices and memories of former students of the 

institution, seeking records in memories enables us to understand the 

teaching of Physical Education and Sport in the Holy Spirit, along with Uages 

comparing oral with documents written in the proposed period. Uses as 

sources the printed The Tribune and The Gazette located in the Public 

Archives of the State of Espírito Santo, and the file Aloyr Queiroz de Araujo 

located in the session 'Special Collections' of the Central Library of the 

Federal University of Espírito Santo (Ufes) and Oral History of former 

students, the State College of the Holy Spirit. 

 

Keywords: History and Memory of Physical Education and Sport capixaba; 

State College of the Holy Spirit; UAGES. 
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1 – Introdução 
 

O projeto faz parte de um projeto maior denominado História da 

Educação Física e do Esporte no Espírito Santo: autores, atores e 

instituições (1931-1961). O estudo busca compreender a partir das 

pesquisas em arquivos, entrevista com os ex-discentes e atletas da 

instituição escolar e esportiva no período proposto, entre 1943 a 1957, as 

práticas e representações do esporte no Colégio Estadual do Espírito Santo, 

a importância da Educação Física na instituição e na Agremiação Esportiva 

União Atlética do Ginásio do Espírito Santo (Uages).1 

No estudo foram feitas pesquisas em impressos,2 analisando o que 

ocorria política e socialmente no Espírito Santo e como isso se refletiu para a 

disseminação do esporte na sociedade capixaba, por meio das matérias 

veiculadas com destaque para a Uages, que se tornou potência esportiva 

em todo Estado do Espírito Santo no período. 

Na investigação procuramos identificar quem foram os ex-alunos do 

Colégio e os participantes da Uages durante as décadas de 1940 e 1950, 

trabalhando com a história oral e com a análise de documentos, comparando 

as falas dos alunos com o que foi publicado nos impressos. Essas 

publicações fora compiladas por Aloyr Queiroz de Araujo e hoje fazem parte 

do Arquivo Especial, localizado na Biblioteca Central da Ufes. A memória 

dos ex-alunos do Colégio reconstituem como fontes importantes para a 

reconstrução da realidade, mesmo sabendo que ela é lacunar, resignificada 

pelo presente e pelos interesses dos pesquisadores, pois compreendemos 

que “[...] a tradição oral (como a história ou a antropologia) pode ser vista 

como um sistema coerente e aberto para construir e transmitir 

                                                           
1
 A União Atlética Ginasial do Espírito Santo (Uages) foi uma agremiação esportiva fundada 

em 1934 devido aos esforços dos alunos do Ginásio Espírito Santo, atual Colégio Estadual. 
2
 Impressos encontrados no arquivo público do Estado do Espírito Santo e de recortes de 

reportagens dos jornais A gazeta, A tribuna e outros aos quais não foi possível distinguir sua 
origem no arquivo Aloyr Queiroz de Araujo da Coleção Especial da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Espírito Santo. 
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conhecimentos” (CRUIKSHANK, 2006, p. 155). A memória captada pela fala 

dos entrevistados, nos permite compreender, com o auxílio de outras fontes 

utilizada na pesquisa e da análise contextual, as possibilidades e as 

potencialidades do que é relatado pelos atores sociais que vivenciaram os 

acontecimentos históricos.  

 A pesquisa é importante para a história da Educação, da Educação 

Física e do Esporte capixaba, pois, o Colégio Estadual formou uma grande 

parte da elite do Estado do Espírito Santo, como médicos, advogados e até 

mesmo cargo de destaque na política capixaba. Como o ex-governador Vitor 

Buaiz3. O Colégio foi uma potência educacional e também uma potência 

esportiva, e era considerada um modelo educacional para os capixabas. 

Para uma melhor compreensão do objeto de pesquisa, não é possível 

deixar de levar em consideração os participantes que atuaram nas 

instituições responsáveis por tal repercussão e a importância na Educação 

Física na História do Espírito Santo no período, pois, “O estudo da memória 

social é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e da 

história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em 

transbordamento” (LE GOFF, 2003, p. 422). A agremiação Uages fez parte 

do desenvolvimento e disseminação do esporte no Estado, por onde seus  

membros passavam ocorriam grandes demonstrações esportivas que 

empolgavam a platéia. As apresentações da Uages eram destacadas na 

imprensa, suas vitórias nos esportes eram relatadas como espetáculos de 

técnica e rigor, gerando interesse pela sua organização e também pela 

instituição em que ela estava instalada, o Colégio Estadual do Espírito 

Santo. 

2 – Objetivos 
 

Compreender como foi desenvolvido, a Educação Física e o esporte 

na sociedade capixaba, a partir do relato dos alunos do Colégio Estadual do 

Espírito Santo, principalmente daqueles que estiveram envolvidos com a 

                                                           
3
 Prefeito da cidade de Vitória entre os anos de 1989 á 1992, também eleito como 

governador do Estado do Espírito Santo no ano de 1995 a 1998. 
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Uages, por muitos considerada invencível, e ao mesmo tempo invejada 

pelos clubes e demais agremiações escolares.  

Sistematizar a memória dos ex-discentes que vivenciaram o impacto 

que as práticas esportivas tiveram no Estado com a Uages, a partir da 

entrevista, analisando como a Educação Física era desenvolvida na 

instituição e como isso se refletia no desempenho dos atletas para os jogos 

e olimpíadas estudantis que ganhava admiradores dentro e fora do mundo 

escolar devido as suas apresentações consideradas impecáveis, 

demonstradas nos campeonatos, em eventos, e em datas comemorativas, 

como 07 de setembro, sendo convidados para representar o Colégio 

Estadual e o Estado do Espírito Santo. 

3 - Referencial teórico-metodológico 
 

Para que fosse possível o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos em 

nossa investigação a critica documental em nossas análises de fontes e da 

História Oral, trazendo da memória de seus ex-discentes os acontecimentos 

do período investigado. Seu uso é considerado importante em pesquisas 

históricas  pois, como considera (CRUIKSHANK, 2006, p. 156).   

Os relatos orais sobre o passado englobam explicitamente a 
experiência subjetiva. Isso já foi considerado uma limitação, mas 
hoje é reconhecido como uma das principais virtudes da história 
oral: fatos pinçados aqui e ali nas histórias de vida dão ensejo a 
percepção de como um modo de entender o passado é 
construído, processado e integrado á vida de uma pessoa.  

O uso da História Oral permite revelar as lembranças dos ex-discentes 

que participaram da Uages, buscando em suas memórias, registros que nos 

possibilitasse entender como se deu o ensino da Educação Física na 

instituição, no estudo, comparando ainda em especial na Uages. A oralidade 

com os documentos utilizados na pesquisa,. Segundo Bloch (2001), quando 

utilizamos documentos na pesquisa histórica devemos ficar atentos em sua 

análise, pois, “[...] O essencial é enxergar que os documentos e os 

testemunhos „só falam quando sabemos interrogá-los..‟ [...]” (p. 27). Nosso 

método de pesquisa, mesclando História Oral com a Crítica Documental, foi 

utilizado com o intuito de compreender as fontes e assim permitir a análise  
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dos possíveis acontecimentos do que foi, e como foi vivido, o período em 

que a Uages e o Colégio Estadual teve seu auge no Estado do Espírito 

Santo se tornando exemplo para os jovens capixabas. 

 Buscando a melhor compreensão dos dados alcançados ao longo de 

todo o projeto com o intuito de proporcionar uma possível resposta as 

lacunas que ficaram abertas na história, que possivelmente só foi relatada 

por um lado, um olhar, uma análise. Segundo Chartier (2002), “[...] 

investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre 

colocadas num campo de concorrências e de competições cujos desafios se 

enunciam em termos de poder e de dominação” (p. 17). Ter cautela com os 

documentos e principalmente com as entrevistas foi de suma importância 

para o desenvolvimento do estudo.  

4 - Resultados da pesquisa 
 

A partir do desenvolvimento na análise das fontes, obtivemos 

informações que nos levaram a possíveis respostas para o preenchimento 

das lacunas. Um exemplo disso foi a localização das aulas de Educação 

Física e os treinos da UAGES que eram realizados fora do ambiente da 

instituição, devido a falta de espaço suficiente para a prática, momento em 

que o Colégio tentava se igualar ao Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. 

Segundo Chartier (2002) “[...] a compreensão histórica é construída no e 

pelo próprio relato, pelos seus ordenamentos e pelas suas composições”. (p. 

82). Os indícios reunidos pelos relatos e documentos, possibilitou reconstruir 

os espaços e lugares ocupados pelo Colégio até seu espaço definitivo. A 

instituição passou por vários locais antes de se firmar nas mediações do 

Forte São João, na Avenida Vitória. Chegou a funcionar no Morro da 

Capitania, onde está localizada a Escola Gomes Cardim, depois foi para o 

Convento dos Franciscanos, mais tarde para a Escola D. Pedro II, 

funcionando também no prédio que hoje abriga a escola de Artes FAFI na 

Avenida Vitória.  
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As aulas de Educação Física do Colégio eram ministradas pelos 

professores do Serviço de Educação Física vinculado ao curso de Educação 

Física que, possivelmente, de acordo com os estudos era desvinculada dos 

treinamentos da Uages, sendo seus participantes atletas, ou alunos que 

possuíam enorme habilidade com determinada modalidade esportiva que 

seriam  utilizadas para representar a agremiação. 

A União Atlética Ginasial do Espírito Santo (Uages) foi a primeira 

organização esportiva escolar do Espírito Santo, fundada em 1934, pelos 

esforços dos alunos do Ginásio Espírito Santo, atual Colégio Estadual, A 

Uages foi idealizada e fundada juntamente com o Professor Aloyr Queiroz de 

Araújo, grande incentivador da prática esportiva juvenil, com o intuito de ser 

invencível a qualquer adversário. Ela era considerada potência esportiva nos 

jogos escolares, ela não só participava de torneios e campeonatos do 

período como também os organizava. Ganhou tradições e princípios, por 

onde passava era respeitada pela seriedade com que tratava o esporte. 

Contudo, a partir da década de 1950, é possível encontrar nas fontes 

indícios de que a Uages, deixou de possuir representatividade na sociedade 

capixaba, sinalizando uma possível crise com os resultados que vinham 

obtendo dos atletas nas competições. Assim informa Chartier (2002) sobre 

as mudanças sociais, “[...] certas evoluções fundamentais só são 

compreensíveis em larga escala, na longa duração da sucessão das 

formações sociais e das transformações das estruturas psicológicas”. 

(CHARTIER, 2002, p. 118). 

A Uages era composta por comissões, havendo um diretor para cada 

modalidade esportiva. Organizavam-se por subdivisões, com diferentes 

funções: secretário, tesoureiro, zelador, procurador, conselho técnico, 

bibliotecário, presidente e vice-presidente. O primeiro diretor da agremiação 

foi Henrique Del Caro e Silvio Crema, como o primeiro secretário. Um dos 

nomes que também chegou a ocupar cargo de destaque foi Fernando Villar 

Firme, como presidente e sendo seu vice Ivantir Borgo, em 1953, Aedi Faria 

Machado e vice Ruy Salles Sandoval, em 1954.    
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Em campeonatos que participava, a Uages encantava a todos com 

resultados expressivos e partidas que empolgavam o público que o 

prestigiava. Em 1954 a agremiação teve sua primeira musa, Lea Magalhães 

Penedo, eleita pelos alunos por meio de votação. 

Onde entra uma seleção uageana, quer seja vôlei, basquete ou 
futebol, vê -se logo não só pelo aspecto, mas também pelos atos o 
de que é capaz uma associação atlética que aprendeu desde o 
berço a jamais infligir uma lei desportiva, pois não só tem valor 
aqueles que levam os louros da vitória; o valor esta em saber 
vencer, saber perder, ser impassível; nunca jogar com pessimismo 
nem abusar do otimismo; jogar sabendo que se perder a sua gloria 
será grande se souber resignado receber o golpe da  derrota; 
quando vencer não exaltar a vitória, pois no esporte tudo é relativo 
(A UAGES DE ONTEM E DE HOJE, REVISTA DOS ALUNOS DO 
COLÉGIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, 1954). 

Essa foi uma das reportagens encontradas, que destacava a 

seriedade da Uages perante os campeonatos. Nessa ocasião era 

estampada a manchete da vitória da mesma com sua equipe de ginástica 

nas olimpíadas escolares que aconteceu na cidade de Colatina em 1954. 

Desde a sua criação a agremiação tinha esses valores e princípios que 

funcionavam como código de honra para os participantes que eram 

rigorosamente treinados.  

  As aulas para o ensino dos esportes se davam no contra turno das 

demais disciplinas e eram ministradas pelos professores do Serviço de 

Educação Física, e que de acordo com os documentos analisados do 

Colégio Estadual, era um órgão que prestava serviços de Educação Física a 

várias instituições educacionais, que no início da década de 1960, se tornou 

o curso de Educação Física da Ufes. No Colégio, essa prestação de serviço 

muitas vezes era desenvolvido no Estádio Governador Bley.4 Em função de 

ele possuir espaço favorável, sendo de cunho obrigatório a participação dos 

alunos, “A ausência dava reprovação se a pessoa não comparecesse e 

tivesse algum número era reprovado” (FERNANDO, 1957).   

Na memória dos alunos, sobre a disciplina Educação Física, eram 

ministrados exercícios de corrida, saltos, entre outros, contendo 

alongamento, aquecimentos e exercícios ginásticos, cujos professores 

                                                           
4
 Atualmente conhecido como Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). 
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tinham total conhecimento e domínio dos conteúdos desenvolvidos. “Os 

professores geralmente tinham uma experiência muito grande, eles 

incentivavam com tradição os mais velhos, e os jovens eles pregavam o 

valor da Educação Física” (LUCIO, 1952 a 1953). Alguns relatos nos 

reforçou as ideias encontradas nos documentos e outros nos instigou a 

análises aprofundadas do que era recordado.  “[...] O dia a dia está repleto 

de inconsistências, diferenças de opinião e reivindicações conflitantes. A 

tradição oral é um meio de resolver esses conflitos. As pessoas refletem 

sobre suas tradições orais para dar sentido á ordem social vigente” 

(CRUIKSHANK, 2006, p. 153). Foi constatado nos documentos do Colégio 

registros que os discentes faziam descrevendo a ausência ou a rebeldia de 

alguns alunos perante as aulas, o que nos demonstrou ainda mais o 

compromisso e seriedade que os discentes tinham perante os alunos e a 

instituição de ensino. 

A Uages, possivelmente, fez com que o Colégio ganhasse destaque e 

tornasse uma instituição que toda juventude estudantil do Espírito Santo 

gostaria de fazer parte, devido aos seus feitos e glórias que eram 

estampados nos noticiários de jornais causando enorme reconhecimento e 

prestigio para a sociedade capixaba. O reconhecimento social que a Uages 

vinha alcançando pode ser visualizado no trecho abaixo. 

  “„A Uages representa para a mocidade, o que pais representa para 

seu cidadãos „Unidos assim ganharemos sempre‟. Que somos nós 

uageanos? Somos a reminiscência do passado exemplo para o futuro‟” 

(UAGES DE ONTEM E DE HOJE, REVISTA DOS ALUNOS DO COLÉGIO 

ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, 1954). 

Para ser estudante do Colégio, era preciso fazer um exame de 

admissão, comparado ao vestibular. Muitos alunos faziam aulas de reforço 

ou um preparatório para a prova que era muito concorrida. Era necessário 

também um documento que provasse as condições de saúde do jovem que 

se candidatava a uma vaga, não só os alunos, mas também os professores 

que pretendiam lecionar na instituição, tendo que comprovar seu bom estado 
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de saúde por meio de documento emitido da secretária de saúde do Estado 

do Espírito santo. 

 

 

Os exames comprovando a saúde dos alunos não terminavam após a 

sua aprovação, e entrada na instituições, mas eles eram realizados durante 

toda sua trajetória no Colégio, com o Serviço de Educação Física que 

desenvolvia o exame antropométrico sempre antes de iniciar as aulas do 

mesmo, e quem não comparecesse levava falta como a de frequência 

escolar. Para ser aluno do Colégio não bastava ser bom intelectual e 

culturalmente, o aluno tinha que ser bem desenvolvido em todas as 

habilidades corporais e intelectuais. Os indícios nos levam a inferir que a 

instituição não trabalhava com a melhoria dos jovens, mas os modelavam ao 

perfil esperado pela instituição, pois aqueles que não se encaixavam no 

perfil exigido, por mais que se classificasse na prova teórica, não era apto a 

representar a instituição.  

FIGURA 1- Documento atestando a saúde 
de uma futura professora do Colégio 

Estadual. 

FIGURA 2- Documento convocando os 
alunos para o exame de admissão que seria 

feito na aula de Educação Física. 

   

Fonte: Arquivo do Colégio Estadual do 
Espírito Santo. 

Fonte: Arquivo do Colégio Estadual do 
Espírito Santo. 
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O exame Antropométrico era uma forma de avaliação excludente, 

onde o participante pouco poderia fazer para a melhoria do seu 

desempenho, devido o mesmo depender de sua genética corporal. Não nos 

foi possível relatar de forma detalhada como era desenvolvido esse exame, 

devido a falta de documentos e informações na instituição escolar. Porém, 

sabe-se pela literatura que o exame era realizado biologicamente dando 

ênfase as medidas dos alunos, os separando em classes homogêneas tendo 

como base os números colhidos rigorosamente dentro de padrões científicos 

estabelecidos, avaliados nos seus aspectos físicos, os discentes eram 

divididos em dois grupos respeitando as avaliações médicas realizadas, 

seriam os normais e os deficientes. Os normais eram divididos em 

subgrupos da seguinte forma: 1º classe – 11 a 13 anos; 2º classe -13 a 16 

anos; 3º classe -16 a 18 anos; 4ª classe maiores de 18 anos. Os 

agrupamentos eram feitos de forma com que os alunos aproveitassem ao 

máximo os benefícios trazidos pelos exercício físicos, pois para cada 

subgrupo, era oferecido determinadas atividades físicas. Os deficientes eram 

divididos em dois grupos, os que apresentavam moléstia ou defeito físico de 

natureza transitória, e os que apresentavam moléstia ou defeito físico de 

natureza permanente. Os trabalhos eram desenvolvido em ambos os grupos, 

e na medida do possível realizavam ginástica regenerativa, especial e 

respiratória, trabalhando com diferentes tipo de intensidade, dos mais leves 

aos mais desgastantes, sempre com cautela para evitar o agravamento das 

deficiências (CHAVES JUNIOR, 2004).    
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FIGURA 3 - Documento solicitando os alunos 
a realização do exame antropométrico. 

FIGURA 4 - Documento convocando as 
alunas para fazer os exames clínicos da 

instituição. 

 

 

Fonte: Arquivo do Colégio Estadual do 
Espírito Santo. 

Fonte: Arquivo do Colégio Estadual do 
Espírito Santo. 

 

De acordo com as fontes, os exames clínicos eram realizados por 

seções, sendo separados meninos e meninas, como exigido pela legislação 

federal do ensino secundário. O exame antropométrico possibilitava  o 

Colégio e a agremiação manter sempre o controle da saúde dos seus alunos 

e funcionários, evitando problemas futuros como epidemias e visando 

sempre a melhoria e desempenho para que a instituição de ensino chegasse 

ao nível de destaque esportivo e intelectual, como dos padrões do Colégio 

Pedro II do Rio de Janeiro, que era considerado um modelo a ser seguido no 

Estado.      

5 – Conclusões 
 

A pesquisa nos proporcionou compreender um pouco mais sobre a 

História do Espírito Santo, como o esporte impactou na sociedade capixaba 

e no Colégio Estadual com a UAGES de acordo com o período investigado. 
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O esporte era tratado com discurso bastante nacionalista pelos 

governantes, vários investimentos para o seu engrandecimento foram feitos 

no Brasil, acreditava-se que ele propiciaria o desenvolvimento e dedicação 

para a pátria, formando jovens fortes, robustos e viris, sendo capaz de 

educar e purificar a raça, que em caso de emergência dedicaria sua vida ao 

país. Reconstruindo a história, resgatando nas memórias podemos observar 

que os benefícios das praticas esportivas para purificação da raça ficou 

somente nos jornais para o consumou cultural da classe média alta, 

exaltando o esporte como solução para o país. 

Restituir essa historicidade exige em primeiro lugar que o 
<<consumo>> cultural ou intelectual seja ele próprio tomado como 
uma produção, que evidentemente não fabrica nenhum objeto, 
mas constitui representações que nunca são idênticas ás que o 
produtor, o autor ou artista, investiram na sua obra (CHARTIER, 
2002, p. 59). 

O Espírito Santo, como os demais Estados, aderiu as diversas 

práticas esportivas aguçado pelo reconhecimento nacional e o desejo de 

uma melhoria na qualidade de vida. Suas práticas eram cobiçadas por todos, 

porém limitadas a determinados grupos sociais, (classe média alta), pois a 

manutenção de uma vida regrada as modalidades esportivas era de alto 

custo, privilegiando a poucos. 

Com a reforma na educação o esporte nas escolas passou a ser um 

pré-requisito de conhecimento e respeito pelas instituições que o 

desenvolviam. No Estado a instituição que se tornou referência na educação 

foi o Ginásio do Espírito Santo, mais tarde denominado Colégio Estadual do 

Espírito Santo, que para atender as condições chegou a mudar diversas 

vezes de estabelecimento para melhor aproveitamento das atividades 

físicas. Pois havia poucos lugares para a prática esportiva da Educação 

Física. Sua prática era realizada no contra turno das demais matérias, e era 

lecionadas em outros locais muitas vezes no Estádio Governador Blay 

devido há sua estrutura favorável. 

Com isso o Colégio foi equiparado ao Colégio Pedro II, do Rio de 

Janeiro, uma instituição considerada potencia educacional que tinha intuito 

de se tornar padrão nacional, a Agremiação esportiva Uages o favoreceu ao 
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reconhecimento levando o nome do Colégio por todo Estado. Segundo 

Chartier (2002), “não há produção cultural que não empregue matérias 

impostos pela tradição, pela autoridade ou pelo mercado e que não esteja 

submetida ás vigilâncias e ás censuras de quem tem o poder sobre as 

palavras ou gestos” (p. 137). Os documentos analisados nos deu indícios 

que a Uages possivelmente funcionava como uma instituição esportiva 

dentro do Colégio Estadual, que representava o mesmo lhe gerando 

destaque na imprensa para alcançar o seu auge. 

De acordo com as análises das aulas, eram desenvolvidas 

modalidades ginásticas como aquecimento, alongamento entre outros e 

possivelmente, a parte esportiva era desenvolvida com a Uages, que a fazia 

com perfeição. Nos documentos encontrados, não foram relatados o 

envolvimento da agremiação com as aulas de Educação Física do Colégio, 

mas de forma bem clara com o movimento esportivo que era desenvolvido 

na escola. Dessa forma, consideramos que o Colégio Estadual, juntamente 

com a Uages, buscava uma representação na sociedade capixaba, 

significando uma imagem positiva e moderna para o Estado do Espírito 

Santo. Essa representatividade é de sentido tático, e assim se manifesta, 

segundo Chartier (2006) em relação a representação do mundo social. 

As percepções do social não são de forma alguma discursos 
neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, 
politicas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, 
por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a 
justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas 
(CHARTIER, 2006, p. 17). 

Na imprensa do período, muito se destacava o serviço de Educação 

Física nas escolas e seus professores, o esporte como importante para a 

pátria, civilizando os indivíduos para a organização social, treinando para a 

busca da eficiência e individualização dos papéis, garantindo à vigilância das 

condutas desejáveis na garantia da boa ordem (MARTINS, 2014). Como 

observamos no estudo, os jovens que integravam a Uages participavam de 

desfiles em eventos culturais e esportivos, engrandecidos pelo nacionalismo 

que a mídia exaltava.  
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FIGURA 5 - Desfile na festa do lV 

Centenário do Solo Espírito Santense em 

1935. 

FIGURA 6 - Desfile dos alunos da UAGES 

no aniversário do Serviço de Educação 

Física em 1955. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Coleção Especial Aloyr 

Queiroz de Araújo. 

Fonte: Arquivo Coleção Especial Aloyr 

Queiroz de Araújo. 

 

Mesmo com a mudança de nome ocorrido em 1943, deixando  de  ser 

chamado Ginásio do Espírito Santo para ser denominado Colégio Estadual 

do Espírito Santo, a agremiação continuou com seu nome, de origem, 

continuando a ser chamada de União Atlética Ginasial do Espírito Santo 

(Uages). As decisões tomadas no Colégio não influenciavam diretamente a 

Uages, porém, observamos que devido ao seu destaque perante a mídia e a 

sociedade, tudo que acontecia na agremiação era repercutido na instituição 

escolar. As reportagens encontradas nos impressos destacavam o Colégio, 

porém, sendo na maioria das vezes, voltando seus olhares somente para a 

agremiação que, mesmo sendo originada pelo Colégio, acabava por se 

destacar mais do que a própria instituição a qual pertencia.  
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