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APRESENTAÇÃO

Diálogos transnacionais na história da Educação 
Física 

Com o tema “Diálogos transnacionais na História da Educação Física”, 
o X Seminário do Centro de Memória da Educação Física, do Esporte e 
do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais (Cemef/UFMG) foi 
realizado em setembro de 2018 e, nessa edição, priorizou reflexões sobre 
as pesquisas realizadas por integrantes do próprio CEMEF, em parceria 
com colegas de outros países. O principal objetivo foi aprofundar o debate 
sobre os elementos de conexões com instituições parceiras, seja no âmbito 
da pesquisa histórica propriamente dita (temas, objetos e fontes), seja nas 
escolhas afeitas às ancoragens teóricas e conceituais. O sucesso do evento 
despertou entre os que dele participaram o compromisso com a preparação 
de suas contribuições para este livro que ora apresentamos.

No âmbito do Cemef/UFMG os seminários bianuais ocorrem desde 
2003, em Belo Horizonte/ MG, e se constituem como um lugar de discussão, 
produção e troca de conhecimentos sobre a história da educação física, do 
esporte e do lazer no Brasil. Nas edições realizadas anteriormente foram 
contempladas diferentes temáticas, como Educação Física, História e Memória; 
Educação Física, Esporte, Lazer e Cultura Urbana; Educação Física, Esporte 
e Lazer: Constituindo Acervos, Narrando Histórias; Pesquisa Histórica: 
Fontes e Narrativas; História, Circularidade Cultural e Educação do Corpo; 
Homo Gymnasticus na História: Ciência, Educação, Arte; e Homo Sportivus 
na História, tendo todos em comum a perspectiva histórica. Desde a segunda 
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edição, 2005, o evento acolhe a apresentação de trabalhos de estudantes, 
professores e pesquisadores de instituições nacionais e/ou estrangeiras, o que 
possibilita uma melhor visibilidade e circulação de conhecimentos produzidos 
na área, bem como um maior intercâmbio entre sujeitos e pesquisas.

No ano de 2018, em sintonia com o Projeto Institucional de 
Internacionalização das Universidades Federais, que tem se tornado mais 
intenso nos últimos anos, e na perspectiva de dar maior consistência aos 
diálogos estabelecidos entre pesquisadores do Cemef/UFMG e de outros 
países, escolhemos refletir sobre o transnacional na história. Circulação, 
globalização, mundialização... trânsitos, apropriações e conexões, foram 
alguns dos temas-chave em diálogo.

Essa temática foi proposta a partir de ações em curso no Centro, como 
a pesquisa “Arquivos e Histórias Entrelaçadas: Constituição de Modelos 
Pedagógicos para a Educação Física e a Formação de seus Professores no 
Brasil e no Uruguai (1920-1960)”, coordenada pela professora Meily Assbú 
Linhales, a qual busca identificar e problematizar relações estabelecidas 
entre brasileiros e uruguaios no processo de afirmação da Educação Física, 
desde as primeiras décadas do século XX. Esta pesquisa mobiliza fontes 
de dois acervos congêneres: o Centro de Memória da Educação Física, do 
Esporte e do Lazer (Cemef/UFMG) e o Centro de Memoria de Educacion 
Física (CEMEF) del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad 
de la República(UdelaR), localizados respectivamente em Belo Horizonte 
e Montevidéu. Para o seu desenvolvimento foi firmado um convênio 
interinstitucional de cooperação entre a UFMG e UdelaR. 

Outra ação importante no ano de 2018 foi a submissão e aprovação na 
Chamada Universal MCTIC/CNPq n.º 28/2018, do Conselho Nacional de 
Pesquisa (CNPq), do projeto de pesquisa “Corpos, natureza e sensibilidades 
em perspectiva transnacional (entre as décadas finais do século XIX e a 
década de 1970)”, coordenado pelo professor Marcus Aurélio Taborda de 
Oliveira. O projeto, que está em andamento, articula esforços de pesquisa 
conduzidos por pesquisadores brasileiros, argentinos, uruguaios e italianos, 
os quais vêm trabalhando juntos há alguns anos, e tem o propósito de 
compreender as possibilidades de formação demarcadas por diferentes 
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experiências educativas, tendo como escopo as relações entre corpo, natureza 
e sensibilidades, articulando a realidade dos quatro países. O propósito é 
contribuir com a sedimentação de uma história social da educação no Brasil 
e na América Latina. 

Com o objetivo de divulgar alguns dos resultados de pesquisa anunciados 
pelos grupos de investigação que compõem o Centro, o X Seminário 
do Cemef contou com a participação de colegas de diferentes países da 
América do Sul, como Brasil, Argentina e Uruguai. Buscou também avaliar 
os percursos teóricos e metodológicos que têm informado o trabalho com 
fontes e narrativas históricas.

Como um dos produtos deste Seminário, este livro foi organizado em 
seções, que correspondem às mesas redondas realizadas no evento, cada 
uma sob a responsabilidade de um grupo de pesquisa específico. A obra está 
organizada em 05 partes, acompanhando, assim, a proposta estabelecida 
para o Seminário.

A Parte 01, intitulada “O Transnacional na História”, refere-se à mesa de 
abertura do evento, que foi coordenada por Diogo Puchta (EEFFTO-UFMG) 
e contou com a participação de Thais Nívia de Lima e Fonseca (FaE-UFMG) 
e de Ana Carolina Vimieiro Gomes (Fafich-UFMG). Essa mesa priorizou o 
debate historiográfico, de modo a compreender os sentidos das abordagens 
transnacionais e de suas possibilidades para a História da Educação e para 
a História da Ciência.

Como resultado constam dois capítulos. O Capítulo 01, “O Transnacional 
na Pesquisa Histórica: o que pensam os Historiadores?”, de autoria de Thais 
Nívia de Lima e Fonseca, aborda o tema a partir dos estudos que realiza 
sobre os processos educativos no período colonial brasileiro. Assim sendo, 
torna-se inevitável considerar as variadas práticas educativas postas em 
circulação pelo processo de colonização. Ana Carolina Vimieiro Gomes e  
Rosanna Dent escrevem o Capítulo 02,“História Transnacional das Ciências: 
Genética de Populações Humanas, OMS e a Circulação Científica no Pós-
Guerra”.1 As autoras, ao abordarem o tema na História das Ciência, dão a 

1.  Ana Carolina Vimieiro Gomes participou da mesa de abertura do X Seminário do Cemef 
e, posteriormente, para o estabelecimento do texto deste capítulo, convidou para coautoria 
a pesquisadora Rossanna Dent, com quem realiza parcerias de pesquisa.
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ver as negociações, hierarquias e exercícios de distribuição de poder que 
perpassam o trânsito e a circulação dos saberes e das práticas científicas nas 
diferentes partes do mundo.

A Parte 02,“Sobre a História das Sensibilidades: Educação e Política”, 
é resultado da mesa redonda sob a responsabilidade de Marcus Aurélio 
Taborda de Oliveira (FaE-UFMG), coordenador do Núcleo de Pesquisas sobre 
a Educação dos Sentidos e das Sensibilidades (NUPES), que foi mediada 
por Sara Evelin Urrea Quintero, aluna do Doutorado Latino-Americano e 
membro do NUPES, e contou com a participação de Arnaldo Pinto Junior 
(UNICAMP) e de Marcelo Mariño (Universidad de Buenos Aires). Nesta 
parte do livro, as ênfases recaem sobre o tema das sensibilidades políticas e 
os efeitos sobre as experiências dos sujeitos, especialmente aquelas invadidas 
por regimes de corte autoritário.

Esta parte é composta por três capítulos. O Capítulo 03, com 
características de um texto de apresentação da seção, tem o mesmo título: 
“Sobre a História das Sensibilidades: Educação e Política”. Nele Marcus 
Aurélio Taborda de Oliveira expõe a estrutura proposta para a mesa, os 
temas a serem desdobrados pelos colegas por ele convidados e também os 
seus comentários sobre os trabalhos. 

Seus convidados foram Arnaldo Pinto Junior, que no Capítulo 04 
apresenta “A Série Graduada de Leitura Puiggari-Barreto: Lições de Moral e 
Civismo educando as sensibilidades na Escola Moderna”, e Marcelo Mariño, 
abordando no Capítulo 05, “Tensiones en el cruce: notas para pensar la 
formación de una sensibilidad nacional desde a Historia de la Historia de la 
Educación”.

“Histórias Entrelaçadas: Educação Física e formação docente no Brasil 
e no Uruguai” é o tema da Parte 03 deste livro. Sob responsabilidade da 
professora Meily Assbú Linhales (EEFFTO-UFMG), que coordenou a mesa 
redonda, acolhendo a participação de Giovanna Camila da Silva (EEFFTO-
UFMG), Paola Dogliotti Moro (UdelaR), Paula Malan (UdelaR). Essa seção 
priorizou identificar e problematizar temas de interesse nas pesquisas 
realizadas por brasileiros e uruguaios, relativas ao processo de afirmação e 
desenvolvimento da Educação Física como prática social e escolar, desde 
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as primeiras décadas do sec. XX. A criação de espaços urbanos para o lazer 
e o exercício corporal, práticas de ginástica e esportes, a recreação como 
dimensão constitutiva da saúde e da higiene, entre outros, são alguns dos 
eixos temáticos que permearam intercâmbios de formação de professores e 
delinearam modelagens para o ensino da Educação Física nos dois países.  

No Capítulo 06, que recebe o mesmo nome da sessão,“Histórias 
entrelaçadas: Educação Física e formação docente no Brasil e no Uruguai”, 
Meily Assbú Linhales apresenta os propósitos estabelecidos para a mesa, 
anunciando o processo de construção de parceria entre pesquisadoras do 
Brasil e do Uruguai, além de ressaltar brevemente as contribuições oferecidas 
pelos três artigos das colegas convidadas. Giovanna Camila da Silva é a autora 
do Capítulo 07 intitulado “Educação Física e Formação Docente no Brasil 
e no Uruguai: Conexões a Partir da Associação Cristã de Moços”. Paola 
Dogliotti Moro escreve o Capítulo 08, sobre “La Formación del Profesor de 
Educación Física en el ISEF Uruguay (1948 – 1959)” e, por fim, o Capítulo 
09, de Paula Malan Moreira, intitulado “Gran Bretaña, América Del Norte 
y América del Sur: el transitar de la Cristiandad Muscular en Occidente y su 
Llegada al Uruguay (Primera Mitad Siglo XIX).”

A Parte 04 abrange os trabalhos desenvolvidos na mesa redonda Diálogos 
sobre Arquivos Escolares e Universitários: Formulando Políticas de Acervo. 
Sob coordenação de Adalson Nascimento essa mesa teve a participação 
de Evelise Amgarten Quitzau e Paola Dogliotti Moro, que apresentaram o 
trabalho elaborado por Emiliano Patetta  e Mónica Bottigliero, Thaís Nodare, 
Katya Braghini  e Verona Segantinni. Nessa seção, os trabalhos versaram 
sobre os processos de organização de Centros de Memória em Universidades. 
Também foram debatidas as estreitas relações entre a organização documental 
(no sentido amplo do termo documento) e os processos de investigação. 
Ainda como uma dimensão afeita às políticas de acervo, foram enfatizados os 
dilemas enfrentados e as perspectivas em curso para as ações de extroversão 
de arquivos e coleções.

O Capítulo 10, de autoria do coordenador da mesa intitula-se “Diálogos 
sobre Arquivos Escolares e Universitários: temas convergentes”. Ao apresentar 
os trabalhos, Adalson Nascimento identifica temas convergentes entre as 
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diferentes experiências comunicadas e, a partir daí, demonstra também a 
recorrência de problemas que merecem ser enfrentados para o avanço das 
ações de preservação, organização e extroversão de acervos universitários 
ou escolares. A estreita relação entre a pesquisa histórica e a organização 
de arquivos e coleções integra este conjunto de estudos aos temas e desafios 
afeitos aos diálogos transnacionais.

Entre os trabalhos comentados encontram-se o Capítulo 11 intitulado 
“El Centro de Memoria en Educación Física (CEMEF) del Instituto Superior 
de Educación Física – Udelar: una experiencia de trabajo integradora”, de 
autoria de Emiliano Patetta e Mónica Bottigliero e o Capítulo 12, de Thaís 
Nodare de Oliveira, sobre “Os Arquivos do Centro de Memória da Educação 
Física, do Esporte e do Lazer (Cemef/UFMG): Arranjos Estabelecidos, 
Sentidos Produzidos”. Também o Capítulo 13, “Lições de um Processo de 
Inventariação de Objetos Científicos Educativos: apresentando um Caminho, 
Relatando o Processo”, de Katya Braghini, e o Capítulo 14, de Verona Campos 
Segantinni, sobre os “Desafios para a Extroversão do Patrimônio Cultural 
Universitário: fazer Expositivo como Projetos de Investigação”.

Por fim, a Parte 05 é resultante da mesa redonda intitulada Métodos 
Ginásticos na História: Recepção, Circulação, Tradução, sob responsabilidade 
da professora Andrea Moreno (FaE-UFMG). Os trabalhos foram coordenados 
por Anderson Baía (UFV) e contou com a participação das professoras Evelise 
Amgarten Quitzau (UdelaR) e da própria Andrea Moreno.  Este grupo de 
trabalho optou por apresentar um texto único, abordando a problemática 
estabelecida para a mesa. Assim sendo, o Capítulo 15, intitulado “Entre 
traduções e apropriações: reflexões sobre a circulação e recepção dos métodos 
ginásticos na Alemanha e no Brasil”, discute o atravessamento de fronteiras 
realizado por diferentes tradições ginásticas da Europa e anuncia os diferentes 
processos de recepção em outros lugares, que inclui exercícios de hibridização, 
tradução e reinvenção. O trabalho enfatiza os impressos como mediadores 
de tal circulação, com especial atenção aos manuais.

Assim posto, este livro revela o intercâmbio de temas e de sujeitos, ações 
de cooperação entre instituições e pessoas de nacionalidades diferentes. 
São contribuições plurais e multifacetadas, indicando a relevância dos 
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aprofundamentos e a necessária continuidade dos estudos e das parcerias 
entre pesquisadores de diferentes países. Nossos objetos de investigação, 
muitos deles, constituíram-se no diálogo entre nações, em relação muitas 
vezes desiguais hierarquicamente, mas, ainda assim, permeadas por práticas 
inventivas e cheias de astúcias.O transnacional, que por vezes se apresenta 
no local ou no regional, continuará em nosso horizonte de investigação.

Ademais, ocorreu simultaneamente ao evento a mostra fotográfica 
intitulada “Fragmentos da Formação de Professores de Educação Física em 
Imagens – Uruguai e Brasil (1920-1970)”. Este trabalho foi realizado por meio 
de uma parceria entre a UFMG e a UdelaR. As imagens que compuseram 
a narrativa da mostra encontram-se ao final desta obra.

Belo Horizonte, primavera de 2019.
Os Organizadores





PARTE 01
O TRASNACIONAL NA HISTÓRIA 
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CAPITULO 01

O transnacional na pesquisa  histórica: o que 
pensam os historiadores?

Thais Nívia de Lima e Fonseca 

Como historiadora dedicada ao estudo dos processos educativos no 
período colonial no Brasil, enfrento o desafio da abordagem dos problemas 
de pesquisa considerando pelo menos dois lados do Atlântico. Sendo parte 
dos domínios portugueses, o Brasil, assim como outras regiões do mundo de 
então, era afetado diretamente por decisões tomadas além-mar, e participava 
de alguma maneira das dinâmicas sociais e culturais que marcavam as relações 
entre estas áreas. As formas de se abordar essas relações têm sido diversas 
ao longo da construção da historiografia luso-brasileira, mais recentemente 
estimulada pelos debates sobre as perspectivas globais e transnacionais. 
Em evento realizado em 20181, Hal Langfur (University of Buffalo) e Jorge 
Cañizares-Esguerra (University of Texas), trouxeram à tona o debate sobre 
a aplicabilidade destas abordagens para o estudo da América Colonial, a 
análise das tentativas de rupturas com os modelos historiográficos tradicionais 
surgidos dos processos de independência e de constituição dos estados 

1. VII Encontro Internacional de História Colonial, realizado na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, em setembro de 2018, com o tema “Espaços coloniais: domínios, 
poderes e representações”. Anais disponíveis em https://viieihc.wixsite.com/eihc-2018.
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nacionais americanos, e as possibilidades para o estudo emancipado das 
amarras nacionais. Nas discussões sobre a chamada História Atlântica 
tendo como ponto de partida a herança historiográfica de Anthony John 
R. Russell-Wood, Ângela Domingues (Universidade de Lisboa) lembrou as 
temáticas de pesquisa suscitadas pelas incursões do eminente historiador 
galês falecido em 2010: os movimentos e a circulação nos espaços coloniais, 
os contatos intercivilizacionais, a perspectiva a partir dos oceanos e não dos 
continentes, a superação de visões imperialistas e nacionalistas, as histórias 
compartilhadas, as conexões e os intercâmbios. 

Todas são questões presentes nas discussões empreendidas por diversos 
historiadores no esforço de analisar esses movimentos historiográficos, se 
não surgidos, certamente intensificados nos últimos 20 anos: história global, 
histórias conectadas, histórias cruzadas, história transnacional. Não creio que 
seja o caso de tentar aqui uma genealogia dessas “histórias”, uma vez que já 
há inúmeros trabalhos dedicados a rastrear essa trajetória, alguns dos quais 
serão mencionados neste texto. Meu objetivo aqui é propor uma reflexão 
sobre o que pensam os historiadores sobre o transnacional face a essas outras 
modalidades que tem em comum a busca pela superação das perspectivas 
nacionais e nacionalistas, a ruptura de fronteiras ou o trabalho sobre elas, 
e a compreensão histórica dos movimentos de conexões no contexto desta 
ou de outras “globalizações” possíveis. 

Em alguns textos analíticos sobre a abordagem transnacional destacam-
se questões que são apontadas de forma muito semelhante por diversos 
autores: a crítica à história vista a partir de uma perspectiva nacional e/
ou nacionalista, eurocêntrica, e à história comparada que não conseguiu 
superar a referência no nacional e sua tendência à homogeneização. Nesses 
textos também são flagrantes as menções a alguns autores tidos como 
referenciais para a reconstituição dos caminhos historiográficos que tem 
resultado no debate acerca dessas críticas e da superação das abordagens 
nacionais: desde Marc Bloch e Fernand Braudel, a Serge Gruzinski e Sanjay 
Subrahmanyam. Diferem, às vezes, quanto à avaliação que fazem acerca 
da história comparada, alvo mais direto dos defensores dessas abordagens 
de fronteiras abertas. Convergem ao apontarem os contextos históricos e 
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acadêmicos que favoreceram o desenvolvimento delas: a virada linguística, 
o pós-modernismo, o pós-colonialismo, o transculturalismo, a globalização. 

Nas abordagens mais críticas à história comparada como aquelas feitas 
por Serge Gruzinski (2001, 2004) e Micol Seigel (2005), ela se produz a partir 
de um viés eurocêntrico e que, por precisar da generalização para permitir 
a comparação acaba por levar à homogeneização e ao escamoteamento da 
complexidade de processos que não se enquadram nas fronteiras nacionais.  
Analisada de forma mais criteriosa quando vista como um método, e não 
como uma modalidade de história inter–nacional, a história comparada é 
defendida criticamente por Sean Purdy, para quem os métodos comparativos 
“estão implícitos em todas as aproximações históricas” PURDY, 2012, p. 64). 
De toda forma, a história comparada parece ter sido o ponto de partida para 
a desconstrução das fronteiras cuidadosamente erguidas pela historiografia 
ocidental desde o século XIX, pelo menos. Há, claro, outros elementos 
adicionados às análises sobre o assim entendido advento da abordagem 
histórica transnacional, diretamente relacionados ao que eu chamaria de 
temáticas-tronco: os estudos sobre fronteiras, a diáspora negra, a circulação 
cultural.  Persiste, de certo modo, a dificuldade de se produzir uma definição 
clara do que seria a história transnacional: uma história dos processos 
relacionais; uma história que transita por diferentes grupos e identidades; 
uma história que partindo de um mundo contemporâneo midiatizado e 
globalizado procura por similaridades em outros tempos; a superação dos 
isolamentos geopolíticos e temporais; história das conexões e das interações; 
história dos compartilhamentos. 

Entendo que há questões a serem consideradas, sob pena de nos 
vermos seduzidos por mais uma “nova” história sem as devidas cautelas. 
A constituição do campo historiográfico é permeado pelas disputas que 
envolvem, além de outras coisas, a demarcação de espaços acadêmicos e as 
definições e escolhas teórico-metodológicas. Observando as análises sobre 
esses “novos” movimentos historiográficos, essas disputas ficam claras no 
esforço de sua construção conceitual. Não raro há excessos na tentativa de 
conceituar, como a sugestão de que a abordagem de Serge Gruzinski seria 
mais “história entrelaçada” do que “conectada”; ou que as histórias conectadas 
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não constituem necessariamente histórias transnacionais, a menos que o 
historiador defina o que está conectando; histórias cruzadas implicariam 
no estudo de pontos de interseção (BARROS, 2014). Mas em que isso seria 
diferente das histórias conectadas? O transnacional não operaria com essas 
relações? Em que medida o cruzamento é uma construção dos historiadores 
ou um objeto de estudo, como querem alguns? Histórias cruzadas operariam 
com as escalas. Mas não é essa a proposta da micro-história? Então teríamos 
que considerá-la história cruzada? Ou conectada? Parece-me, por vezes, um 
ajuntamento de práticas historiográficas no sentido de se construir uma 
“nova” abordagem, dar-lhe um nome e reivindicar sua “criação”. Pergunto 
se não haveria aqui o risco da construção de mais rótulos para uma mesma 
prática historiográfica, como indagou-se provocativamente na abertura do 
debate promovido pela The American Historical Review:

como outras abordagens inovadoras da história, corre o risco de se 
tornar meramente um chavão entre os historiadores, mais um rótulo 
do que uma prática, mais expansivo em seu significado do que preciso 
em sua aplicação, mais uma moda do momento do que uma durável 
abordagem para o estudo sério da história. (AHR, 2006, p. 1441).

É claro que podemos encontrar alguns pontos de quase consenso, 
sobretudo a consideração de que a história transnacional sugere, acima de 
tudo, conexões e interações, e que não pode ser abordada a partir de uma 
perspectiva nacional. E que tem seu maior desenvolvimento a partir dos 
movimentos pós-modernos e pós-coloniais, sugerindo sua forte relação 
com determinados contextos históricos. Uma aproximação serena está, a 
meu ver, na definição dada por Isabel Hofmeyr:

qualquer abordagem transnacional é sua preocupação central com 
movimentos, fluxos e circulação, não simplesmente como um tema 
ou motivo, mas como um conjunto analítico de métodos que define o 
próprio empreendimento. Em outras palavras, uma preocupação com 
o transnacionalismo direcionaria a atenção para o “espaço dos fluxos” 
(  ) A afirmação de métodos transnacionais não é simplesmente que 
processos históricos são feitos em lugares diferentes, mas que eles são 
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construídos no movimento entre lugares, locais e regiões. (HOFMEYR, 
2006, p. 1444. Tradução livre)

Tal perspectiva parece permitir uma inclusão possível e crítica, 
evidentemente, do nacional nessa equação. Não como ponto de partida e 
como referência analítica, mas como espaço-tempo no qual os movimentos 
podem acontecer, se transformarem e serem transformados. E por que 
tendo a pensar assim? Porque para pesquisas que têm objetos inscritos em 
contextos nos quais o nacional já seria uma realidade, por exemplo, a partir 
do século XIX, torna-se difícil excluir essa variável. Considerar esse dado 
não significaria torná-lo protagonista ou referência, mas entender que ele 
poderia ser, inclusive, modificado pelos movimentos transnacionais. 

Por outro lado, em contextos nos quais o nacional não seria historicamente 
determinante, seria necessário chamar a metodologia ou abordagem de 
transnacional? Não seria olhar para esses contextos sob um ponto de 
vista inexistente ou muito tênue naquele momento? Ou a terminologia 
transnacional já estaria superando sua definição original de ser aquilo que 
vai além das fronteiras nacionais para designar, de fato, um método? Então, 
porque se diferenciaria das histórias conectadas? 

Um forte impulso da história transnacional partiu, de forma geral, de 
uma historiografia norte-americana particularmente preocupada com a 
forte tradição dos estudos sobre os próprios Estados Unidos ou sobre outras 
partes do mundo a partir de um olhar dos Estados Unidos, e esta perspectiva 
encontrou-se com as preocupações advindas dos movimentos intelectuais 
pós-coloniais e interculturalistas, todos focados no esforço de compreensão 
de uma formação histórica eurocêntrica e interessados na superação dessa 
perspectiva e de sua associada visão nacionalista. A historiografia latino-
americana voltou-se para essas questões principalmente ao aguçar a percepção 
de que muito do que foi escrito sobre as realidades não europeias foi feito a 
partir de um ponto de vista europeu. Lembremo-nos dos debates suscitados 
pelas celebrações dos 500 anos dos descobrimentos da América e do Brasil, 
entre 1992 e 2000. Desde então tem sido pródigos os estudos que procuram 
revisitar as fontes europeias sobre a América e confrontá-las com as fontes 
produzidas por europeus e seus descendentes mestiços a partir de pontos de 
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vista fronteiriços, geográfica e culturalmente2. Uma discussão mais crítica 
sobre esse quadro, nos já mencionados contextos pós-modernos e pós-
coloniais, acelerou o debate em torno da possibilidade transnacional. Mas é 
importante lembrar que a historiografia latino-americana se fez, e posso dizer 
que particularmente a brasileira ainda se faz, movida teoricamente por suas 
referências estrangeiras, europeias sobretudo, indicando a persistência de 
uma cultura historiográfica fundada numa experiência periférica (SANTOS; 
NICODEMO; PEREIRA, 2017). 

Parte importante de toda essa discussão é a que se refere à chamada 
“história atlântica”, cada vez mais abraçada por historiadores brasileiros, 
especialmente aqueles dedicados ao estudo do longo período anterior à 
independência política. A história atlântica tem sido definida em muitos 
currículos como “especialidade” dos pesquisadores, enquanto ainda pairam 
muitas discussões sobre a sua natureza no campo historiográfico. Mas é uma 
aposta que vem ganhando adesões na historiografia das Américas, e tem 
nas obras de Anthony John R. Russell-Wood algumas de suas principais 
referências, principalmente para os pesquisadores brasileiros e portugueses3. 
Sobre a expansão dessa modalidade, David Armitage chega a afirmar, não 
sem alguma ironia, que

somos todos atlanticistas agora – ou assim parece ser diante da explosão 
do interesse pelo Atlântico e pelo mundo atlântico como objeto de 
estudos entre historiadores da América do Sul e do Norte, do Caribe, 
da África e da Europa ocidental. O Atlântico começa inclusive a 
moldar estudos de literatura, economia e sociologia sobre tópicos tão 
diversos quanto performance teatral, a história da primeira globalização 
e a sociologia de raça. Contudo, nenhum campo parece ter levado 
o Atlântico mais a sério e com mais entusiasmo do que a história. 
(ARMITAGE, 2014, p.206).

2. Um dos pesquisadores mais influentes neste tipo de estudo é Serge Gruzinski, trabalhando 
a partir das noções de mestiçagem cultural e de mediadores culturais. Entre seus principais 
trabalhos ver, principalmente: GRUZINSKI, 2001 e 2004.
3.  Ver: RUSSEL-WOOD, 1998; 2016. Sobre a obra do autor, ver: DOMINGUES & MOURA, 
2014. O próprio Russell-Wood abordou a relação do seu trabalho com a história atlântica em 
RUSSELL-WOOD, 2009.
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Propondo três possibilidades conceituais para a história atlântica – 
história cis-atlântica, história circum-atlântica e história trans-atlântica 
– Armitage aponta algumas questões que envolveriam uma abordagem 
atlântica da história, começando pela óbvia condição geográfica que se 
materializou historicamente a partir de 1492 como uma “invenção” europeia. 
Não apenas pelo fato de os europeus a terem ocupado, mas por terem sido 
os primeiros a conectar todos os seus lados/margens. Esse movimento 
tornou a cronologia de uma história atlântica tão fluida como o próprio 
oceano, acentuando ou atenuando as fronteiras e facilitando os intercâmbios 
e conexões. Na formulação de Armitage, a história circum-atlântica seria 
a história transnacional do mundo atlântico, mas não parece oferecer uma 
ruptura sensível com a abordagem a partir da Europa, o que acaba sendo 
proposto de maneira mais enfática por Jorge Cañizares-Esguerra. 

O historiador equatoriano defende a tese do protagonismo da América 
no processo de construção da modernidade pela desconstrução e reconstrução 
da cultura europeia que chegou ao continente pelos colonizadores, produzindo 
uma crítica mais contundente à forte tradição historiográfica fundamentada 
na dicotomia centro-periferia praticada tanto por historiadores europeus 
e norte-americanos quanto latino-americanos. Por esta proposta de uma 
história atlântica a partir de lugares não europeus, Cañizares-Esguerra 
acaba expondo o conceito de ocidentalização usado por Serge Gruzinski, 
que “faz da Europa o normativo” (CAÑIZARES-ESGUERRA, 2018, p. 68). 
Não obstante, é conveniente lembrar a discussão de Gruzinski sobre o 
embaçamento das fronteiras, a movimentação, a dispersão, as fragmentações 
e compartilhamentos observados numa história cultural do mundo atlântico, 
analisada por ele a partir dos processos de mestiçagens4.

A busca pela superação do eurocentrismo historiográfico e a consideração 
de uma história – ou de muitas histórias – em contato, e se transformando pelo 
contato, tem adensado projetos de pesquisa que demandam a participação 
de um conjunto mais amplo e internacionalizado de pesquisadores. Entre 
muitos, um ambicioso projeto dirigido pelo historiador espanhol Javier 

4. Essas abordagens dialogam com perspectivas antropológicas preocupadas com a análise 
dos fenômenos da globalização, ou globalizações. Ver, por exemplo: HANNERZ, 1997.



26 

Fernández Sebastián, o Proyecto Iberoamericano de Historia Conceptual, 
o Iberconceptos, congrega pesquisadores de 12 países latino-americanos 
e ibéricos, com o intuito de “estudiar desde una perspectiva comparada y 
transnacional algunos de los más importantes conceptos, lenguajes y metáforas 
políticas que circularon en el mundo iberoamericano a lo largo de los últimos 
siglos” (http://www.iberconceptos.net/). Considerando o período que vai da 
expansão das luzes no século XVIII à crise das monarquias ibéricas no início 
do século XIX, o projeto se conecta com as perspectivas compartilhadas 
pelas modalidades da história transnacional e provoca discussões pertinentes 
sobre o trabalho com as fontes documentais produzidas naquele período 
histórico, no espaço atlântico. Conforme Sebastián, o objetivo do projeto é

analizar cómo un vocabulario en buena medida común al mundo 
atlántico presenta históricamente sin embargo, en función de las 
circunstancias políticas y sociales peculiares de cada área y de cada 
país, modalidades a veces fuertemente contrastadas de entender las 
prácticas, categorías e instituciones de la vida política. En definitiva, 
se trataría de mostrar, a través del estudio de la semántica histórica de 
un puñado de conceptos clave en los diversos contextos, qué hay de 
similar y qué de diferente en cada una de esas experiências y trayectorias 
euroamericanas, continentales, regionales y nacionales. (SEBASTIÁN, 
2007, p. 167)

Parece-me uma perspectiva muito acertada de abordagem das 
experiências históricas conectadas e compartilhadas no chamado mundo 
atlântico da era moderna, pois chama a atenção para algo fundamental no 
trabalho dos historiadores, mas que muitas vezes não vai além de um recurso 
retórico: a consideração da devida historicidade dos fenômenos históricos. 
Procurar pela produção e circulação da atribuição de sentidos a conceitos 
que expressavam aquelas experiências é uma abordagem necessária para 
a compreensão dos movimentos de pessoas, ideias e coisas, tão caros à 
perspectiva transnacional e, como vimos, também à história atlântica. 

Restam poucas dúvidas, para a maioria dos autores que desenvolvem 
análises sobre a história transnacional, que ela se opõe a uma tradição 
historiográfica nascida dos processos de constituição dos estados nacionais 
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contemporâneos com a finalidade de ajudar na construção e na legitimação 
das identidades nacionais. Em alguns casos, essa tradição desdobrou-se 
em historiografias voltadas à compreensão das trajetórias nacionais em 
comparação com outras, geralmente incomodadas pelas posições de 
dependência e de atraso em relação aos centros europeus. Isso ajudaria a 
explicar o eurocentrismo dessas análises e a consolidação de historiografias 
muito voltadas para dentro, para o estudo do local e do nacional, e pouco 
abertas ao estabelecimento de relações mais amplas. 

Nos Estados Unidos, assim como na Europa, os estudos acadêmicos 
em História há muito consideram, em maior ou menor grau, outros espaços 
e tempos, como a Ásia, a África, e mesmo outras partes da América, ainda 
que prevaleçam as especializações em torno de “histórias nacionais”. É uma 
situação passível de observação, como sugere Barbara Weinstein (2013), em 
relação às configurações dos departamentos de história das universidades 
americanas, conforme as áreas de especialização. Segundo o levantamento da 
autora, entre 35% e 40% dos pesquisadores desses departamentos dedicam-se 
ao estudo da história dos Estados Unidos, enquanto cerca de 20% a outras 
regiões do mundo. 

No Brasil, nossa tradição historiográfica, erguida junto da construção 
do Estado- nação, depois da independência, voltou-se predominantemente 
para si próprio, e esta é ainda a realidade dominante da produção acadêmica 
brasileira. Seguindo os passos de Barbara Weinstein, procurei pela 
conformação de alguns dos mais importantes departamentos de História 
no Brasil e o quadro não é tão distinto no aspecto que levanto. Mesmo em 
grandes e conceituados departamentos é relativamente pequeno o número 
de historiadores que se dedicam ao estudo da história fora do continente 
sul americano. Algumas evidências na direção das histórias conectadas, 
transnacionais ou atlânticas aparecem nas descrições das “especializações” 
dos professores, mas frequentemente derivamdos estudos inscritos nos 
tradicionais enquadramentos temporais ou espaciais. Isso nos leva a pensar 
no problema da inserção acadêmica numa organização disciplinar ainda 
bastante convencional, para não dizer conservadora, confrontada com os 
chamamentos para estudos com horizontes mais abertos. A maior parte dos 
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currículos dos cursos de História ainda se organiza a partir das periodizações 
clássicas (História do Brasil Colônia, Império e República e Histórias Antiga, 
Medieval, Moderna e Contemporânea), e temas específicos e abordagens 
transversais, conectadas, transnacionais, ou o que seja, acabam encontrando 
mais espaço na construção de disciplinas optativas e, evidentemente, na 
configuração dos grupos de pesquisa. No entanto, é inegável que os estudos 
transnacionais e atlânticos vêm ganhando cada vez mais adeptos na produção 
historiográfica brasileira.

Nas faculdades ou departamentos de Educação o quadro é ainda pouco 
animador, no meu entender. As disciplinas de História nos currículos dos 
cursos de Pedagogia ainda são estruturadas conforme aquela periodização 
tradicional e ministradas em cargas horárias diminutas. Às vezes é possível 
propor optativas, mas que raramente saem dos quadros de uma história 
focada no Brasil, mesmo quando atravessada por discussões relacionais. 
Ao observarmos a produção dos historiadores vinculados a esses cursos, 
percebe-se a mesma tendência, resultado não apenas das demandas de 
sua atuação como professores de História da Educação, mas sobretudo 
das características de um campo de investigação ainda profundamente 
preocupado com os processos de escolarização no contexto do estado-nação 
a partir do século XIX. 

Nos últimos anos verificam-se incursões que podem estar associadas a 
algumas das  perspectivas tratadas neste texto, como as histórias conectadas 
e a história transnacional, mas quase sempre tomando o nacional como 
ponto de observação privilegiado e tratando muito mais da circulação 
do que das interações e dispersões. Algumas temáticas predominam nas 
pesquisas que procuram ultrapassar as fronteiras, como os importantes 
estudos sobre circulação de ideias nos quais muitos destacam a atuação 
de mediadores culturais em indivíduos e materiais, sobretudo impressos, 
mas não me parecem, ainda, tratar-se de uma perspectiva transnacional, ao 
menos conforme as referências teóricas mais consistentes. O nacional como 
ponto de partida é ainda dominante, e a comparação praticamente inevitável. 

Comentando sobre esses movimentos na historiografia da educação, 
Luís Miguel Carvalho elencou as linhas mestras de estudos realizados de 
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forma colaborativa entre as comunidades de historiadores portugueses 
e brasileiros, destacando a dominância da abordagem comparada que se 
faria pela “justaposição e reflexão sobre as histórias de cada um orientadas 
para a identificação e compreensão das semelhanças e diferenças e/ou 
para captar relações e transferências entre os dois lados do Atlântico” 
(CARVALHO, 2008). Reconhecendo que essa não seria a marca de uma 
história transnacional, o historiador português chamou a atenção para a 
necessidade de superação dessas linhas definidoras de uma historiografia 
da educação focada na escolarização, nas políticas públicas e na atuação 
do Estado, mas os exemplos de pesquisas indicados por ele não sugerem a 
transposição dessas fronteiras, tratando-se muito mais de processos de trocas, 
interseções e transferências de conhecimentos e de modelos educativos. 

No Brasil, assim como em Portugal, pelo que conheço, o foco permanece 
atado a estes objetos de pesquisa. Mesmo estudos que teriam em mãos 
os elementos para uma transformação desta natureza – por exemplo, 
sobre a atuação educacional das ordens religiosas, sobretudo aquelas mais 
“globalizadas” em largas temporalidades, como a Companhia de Jesus, por 
exemplo –  parecem mais preocupados com as práticas localizadas do que 
com os processos em movimento. A historiografia da educação é, ainda, 
muito nacional e regional, permitindo-se, quando muito, a comparação. 

Inspirada mais recentemente pela micro-história e pela abordagem em 
redução de escalas, ela é, muitas vezes, milimétrica. Uma rápida pesquisa nos 
trabalhos apresentados em nossos maiores eventos científicos é suficiente 
para identificar a miríade de estudos sobre escolas desconhecidas situadas 
em cidades grandes ou pequenas localidades, sujeitos obscuros, livros que 
ninguém leu, projetos pedagógicos que nunca saíram do papel, jornais 
que circularam poucos meses, entre outros temas. Estou propositalmente 
carregando nas cores, para imediatamente esclarecer que não estou afirmando 
que essas escolas, cidades, sujeitos, livros, projetos e jornais não tenham 
relevância para o estudo da história, da educação ou de qualquer outra, 
ao contrário. Quero enfatizar que esses objetos, por si, pouco dizem, por 
melhor que problematizados, e é sobre isso que falam os teóricos das histórias 
conectadas e da abordagem transnacional, isto é, sobre a capacidade de 
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pequenos movimentos estarem ligados a outros maiores e que possam ajudar a 
explicar as conformações sociais e culturais que transpõem fronteiras. Mesmo 
que se estabeleçam em espaços nacionais e atuem em sua transformação 
em algum nível. 

O mantra de Lucien Febvre, a história sendo filha de seu tempo, conforta a 
inquietação dos historiadores contemporâneos em busca de uma história além 
das fronteiras, ou nas fronteiras. Mas para torná-la possível como pesquisa 
e como instrumento explicativo, creio ser necessário provocar fissuras nas 
nossas consolidadas práticas de construção de projetos de investigação que 
erguem limites, que confinam espaço e tempo, e que apresentam grande 
dificuldade de reduzir o peso da perspectiva nacional. Sobretudo na pesquisa 
em história da educação, essa tem sido a nossa “escola” por longo tempo, e 
o entendimento da educação como visceral e necessariamente vinculada à 
instituição escolar estatal não facilita as coisas. Também deve ser lembrada a 
força dos estudos regionais, que contribuem, sem dúvida, para a compreensão 
dos processos históricos específicos no cenário profundamente diverso de 
um país como o Brasil. Mas essa força é também uma amarra, confinando 
o olhar e produzindo pequenos universos autônomos e desconectados. 

A entender parte do processo de produção do conhecimento histórico 
como resultante do estranhamento e do incômodo com o presente e com o 
passado, então esses desconfortos talvez indiquem uma boa oportunidade 
para uma reflexão mais ampla, e também para superarmos nossa tradição, 
que não é somente nacional, mas muito regional.
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CAPÍTULO 02

História transnacional das ciências: genética das 
populações humanas, OMS e a circulação científica 
no pós-guerra1

Ana Carolina Vimieiro Gomes 
 Rosanna Dent

Introdução

A história das ciências é transnacional? Esta foi a pergunta norteadora das 
discussões do dossiê publicado pelo periódico British Journal for the History 
of Science, em 2012, em que Simone Turchetti, Néstor Herran e Soraya Boudia 
(2012) sugerem na introdução a relevância das abordagens transnacionais 
para a História das Ciências e para a compreensão da ciência no passado e 
no presente, em um mundo globalizado – portanto, marcado pelo trânsito 

1. Este artigo é produto de reflexões historiográficas do projeto de pesquisa, financiado 
pelo CNPq, “História da genética humana no Brasil: o caso do Departamento de Genética 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1950-2010” e coordenado pelas duas 
pesquisadoras.
Agradecemos a Bernardo Monteiro de Alvarenga pela ajuda com a tradução de algumas 
passagens do texto.
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de pessoas, mercadorias e ideias através e além de fronteiras nacionais. Esse 
texto introdutório é um balanço de uma produção recente em História das 
Ciências que, consciente ou inconscientemente, acompanhou as reflexões 
e o movimento da própria História tout court em produzir interpretações 
históricas não limitadas aos limites dos espaços nacionais.  

“A história das ciências é transnacional?” pode ser um pergunta 
aparentemente banal. Mas em se tratando de uma imagem tradicional, 
positivista, whig da ciência não o é. A sua resposta pode dizer muito da 
própria compreensão epistemológica de ciência que está em jogo. A ciência 
por muito tempo foi idealisticamente representada como um conhecimento 
universal e por isso de alcance global. Sua difusão não seria desse modo de 
interesse investigativo pela história, tendo em vista o fato de que qualquer ser 
racional aceitaria universalmente e passivamente o que é a verdade. Países 
não ocidentais, por exemplo, seriam apenas receptores passivos da ciência 
proveniente dos centros hegemônicos irradiadores. Qualquer resistência à 
sua disseminação seria sinal de falsas crenças ou irracionalidade por parte 
da comunidade receptora (RAJ, 2013). Nesse ideário, a ciência difunde-se 
justamente porque é universal na sua essência epistemológica. Universal 
não significaria transnacional, mas “from West to the rest” (do Ocidente 
para o resto do mundo). Vale lembrar, entretanto, que uma ideia de “ciência 
ocidental” como “ciência moderna” é datada, emergida no século XIX –, o 
que, por muito tempo, acabou por eclipsar o caráter global que alimenta os 
modos de conhecer e os modos de fazer do que reconhecemos como ciência 
hoje (ELSHAKRY, 2010).

Essa imagem universalista da ciência foi fraturada por uma perspectiva 
de uma história social da ciência, no pós-anos 1970, então preocupada com 
estilos nacionais de produção de conhecimento, ancorados em recortes 
espaciais restritos (TURCHETTI, HERRAN e BOUDIA, 2012): existiria 
uma ciência britânica, francesa, americana e brasileira (neste caso sobretudo 
com o fortalecimento da comunidade da história das ciências no Brasil 
nos anos 1980 e 1990, como pode ser observado em artigo sobre as fases 
de desenvolvimento da ciência brasileira da historiadora Maria Amélia 
Dantes (1988). Muitos desses trabalhos acabaram por se alinhar a um certo 
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tipo de nacionalismo ou estiveram relacionados a uma escrita da história 
interessada no contexto de emergência dos estadosnacionais e sua relação 
com o desenvolvimento científico em contextos locais. A ciência tornou-se 
localmente situada e sujeita às condições históricas, às tramas sociais de 
negociação, relações de poder, interesses político-econômicos e práticas 
culturais (HARAWAY, 1988; HARDING, 1991; SECORD, 2004; SHAPIN e 
SCHAFFER, 2011[1985]; para uma visão geral do tema, GOLINSKI 2005). 

No caso dos países fora do eixo ocidental, essa perspectiva “situada” 
expressou-se em estudos sobre as origens da ciência local; a sua independência 
institucional e intelectual em relação à ciência europeia, as contribuições de 
culturas não ocidentais para a própria ciência moderna e os contornos locais 
dos conhecimentos científicos, apropriados segundo as culturas científicas 
locais. Diante de uma perspectiva pós-colonial, a história das ciências tornou-
se lugar de disputas político-epistemológicas, na qual historiadores passam 
a reivindicar cientificidade para os saberes e modos de conhecer autóctones 
(RAJ, 2013) –  mas que, por seu turno, trouxe como vantagem analítica a 
possibilidade de se perspectivar o fluxo de conhecimento e práticas da e para a 
Europa como fenômeno turbulento, com hierarquias e resistências, e não mais 
superficial, em que no terreno local é possível perceber a “inescapável fricção 
que vem tornar a superfície áspera” da trama de produção do conhecimento 
(ANDERSON, 2018, p. D).

Como ressaltado pelo historiador da ciência Warwick Anderson (2018), 
à medida que as perspectivas sobre a ciência tornaram-se situadas localmente 
e fragmentadas ficou mais complicado explicar sua evidente mobilidade e 
capacidade de se reproduzir em diversos espaços, ou seja, quanto mais situada 
a ciência mais difícil compreender como ela transita. Fica então mais uma 
questão: “como a ciência viaja?” E, para ele, nenhum único enquadramento 
analítico daria conta de explicar o evidente caráter global da ciência: seja 
o modelo linear e difusionista “West for the rest” de George Basalla dos 
anos 1960; a crítica pós-colonial dos anos 1990 e sua visão sociocultural de 
uma ciência global criticamente reconfigurada como policêntrica e feita 
de conhecimentos produzidos de forma multis-situada; a circulação e a 
translação dos “móveis imutáveis” pelas redes de atores em Bruno Latour 
(LATOUR E WOOLGAR, 1986); ou, ainda, o modelo circulatório de difusão 
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da ciência de Kapil Raj (2013), em que haveria uma coprodução do local e 
do global através do “encontro intercultural” de conhecimentos (mas ainda 
situados). 

Atualmente, o caráter transnacional (ou global) da ciência e do 
conhecimento é unanimemente aceito no cenário acadêmico. Os 
empreendimentos científicos têm sido retratados como um instrumento 
do colonialismo, imperialismo e diplomacia internacional; os cientistas 
são vistos como atores-chave em mobilizações públicas internacionais, tais 
como nos movimentos ambientalistas; ênfase tem sido dada à criação de 
organizações e iniciativas científicas internacionais; o trânsito e a circulação 
global de artefatos, instrumentos científicos, pessoas e ideias tornou-se foco 
de pesquisa importante desde os anos 1990 (TURCHETTI, HERRAN e 
BOUDIA, 2012). Desde então, os conhecimentos vieram a ser tidos como 
universalmente aceitos justamente porque circulam, transitam, disseminam-
se, não ao contrário. Emerge portanto, uma nova compreensão da ciência 
como fenômeno histórico, beneficiada pela penetração de uma história 
transnacional na comunidade de historiadores como um todo. E isso, 
obviamente, trouxe consigo novas reflexões, temas e desafios metodológicos 
para a operação historiográfica. 

O presente trabalho trata da potencialidade heurística proporcionada 
por algumas reflexões, temas e metodologias associados a uma história 
transnacional e que contribuem para os estudos históricos da ciência. 
Inicialmente situaremos a perspectiva da história transnacional no campo 
da História das Ciências, para destacar a ideia de circulação científica como 
uma perspectiva possível para responder à pergunta sobre o “como a ciência 
se propaga” para além dos espaços nacionais. Em seguida, desenvolveremos 
um estudo de caso, sobre a história do papel da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) como instituição mediadora e, portanto, agente da circulação 
de conhecimentos e do desenvolvimento dos estudos internacionais sobre 
a genética de populações humanas no pós-guerra, o que serviria aqui de 
base empírica para, à guisa de conclusão, discutirmos as contribuições de 
um olhar da história transnacional para demonstrar a centralidade das 
redes científicas transnacionais no processo de desenvolvimento científico, 
sobretudo das ciências biomédicas, no pós-guerra. 
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1- Circulação como abordagem para uma história transnacional 
da ciência

Do que trata a história transnacional? Vale destacar aqui que não digo 
“historiografia transnacional”, mas “história”, pois me refiro muito mais a 
uma abordagem, uma atitude metodológica, do que necessariamente uma 
corrente historiográfica bem delimitada e tradicionalmente consolidada 
(BAYL et al. 2006). Também não se trata de um paradigma historiográfico 
ou uma forma de narrativa específica. A história transnacional é mais uma 
dentre várias abordagens caracterizadas como história comparativa ou história 
cruzada, história internacional, mundial ou global e que, mesmo diferentes, 
comungam com o desejo de se romper com análises exclusivamente ancoradas 
em recortes nacionais e de se fugir com o etnocentrismo que marcou a escrita 
da história no Ocidente. Aliás, os termos “internacional”, “global”, “mundial” 
e “transnacional” por vezes são intercambiáveis ou controversos e adquirem 
sentidos distintos, que podem ser mais bem desvendados pela perspectiva 
historiográfica e identificada nos estudos de fenômenos e períodos históricos 
específicos (CHADAREVIEN, 2015). Por essa razão, não seremos rigorosas 
quanto à terminologia. Entretanto, o que é mais importante guardar aqui é 
que todos os termos apontam para uma proposta de transgressão de recortes 
unicamente dentro de fronteiras nacionais nas análises históricas. 

No contexto acadêmico norte-americano, a história mundial, por 
exemplo, emergiu nos anos 1960 e 1970, momento de efervescência política, 
quando os cursos de “civilização ocidental” passaram a ser vistos como 
exclusivamente etnocêntricos, centrados num excepcionalismo norte-
americano ou pautados nas grandes narrativas sobre a ocidentalização do 
planeta. O termo história global, por sua vez, surge nos anos 1990 a partir da 
percepção dos historiadores da economia sobre a necessidade de se debater 
o fenômeno da globalização e as grandes mudanças globais ao longo do 
tempo. Houve portanto uma consciência de que vários processos socio-
históricos foram tornando-se mais globais ou internacionais. Essas correntes 
interpretativas acabaram por se institucionalizar no meio universitário 
americano e europeu, com a criação de redes, comunidades e revistas 
específicas como a Journal of World History (vinculada a World History 
Association) e a Journal of Global History, para citar alguns (BAYL et al. 2006). 
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Já a história transnacional também indicaria os esforços de se produzir 
interpretações históricas não restritas aos recortes dos espaços nacionais, 
por sua vez, focando-se no trânsito de grupos, bens, tecnologias, ideias e 
pessoas através de fronteiras nacionais, e tendo como recorte temporal 
principal os períodos moderno e contemporâneo, ou mais precisamente, a 
partir de meados do século XVIII. A sua principal questão é historicizar os 
contatos, trocas e interações (feitas e desfeitas) entre comunidades, Estados 
e sociedades (SAUNIER, 2013). Isso trouxe para o centro das investigações 
temas relacionados ao movimento de pessoas, como as diásporas, as migrações 
e novos pontos de vista sobre a escravidão; o papel de organizações que atuam 
internacionalmente tais como multinacionais, organismos internacionais, 
ONGs, grupos terroristas; e a administração internacional de infraestrutura, 
recursos financeiros e questões ambientais. Uma característica importante da 
perspectiva transnacional é a reapreciação da importância da contextualidade 
(situatedness), ou seja, da temporalidade e do recorte em torno do nacional 
e regional, mas que, por sua vez, busca justamente analisar os trânsitos e 
atuações de atores históricos para além desses contornos (BAYL et al. 2006). 
Não é, portanto, uma rejeição dos recortes espaciais nacionais. Trata-se 
de compreender, de forma relacional, o que aconteceu entre e através das 
fronteiras das nações, nos últimos 250 anos. A chamada história transnacional 
igualmente encontrou o seu nicho acadêmico nos EUA, como podemos 
observar na publicação em 2009 do “The Palgrave Dictionary of Transnational 
History”, com verbetes escritos por centenas de pesquisadores de diversos 
países, em que temas específicos são brevemente explorados sob o ponto 
de vista transnacional. 

A historiografia francesa também tem a sua proposta de abordagem em 
escala global (MINARD, 2013). Neste caso, ancorada na tradição historiográfica 
da escola dos Annales, presente nas agendas de uma história intercultural, na 
história comparada de Marc Bloch ou na história do mundo mediterrâneo 
de Fernand Braudel. Abordagem que, provocada pela “mundialização” 
contemporânea, é muito bem representada em anos recentes pela história 
conectada (entangled history) proposta por Serge Gruzinski, exemplificada 
pela sua obra “As quatro partes do mundo”, na qual o historiador, segundo 
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Minard (2013), faz o papel de um eletricista restabelecendo as conexões 
continentais e intercontinentais do mundo ibérico; que as historiografias 
tradicionais escamotearam, ao impermeabilizar as suas fronteiras nacionais. 
O restabelecimento dessas conexões, muitas vezes mascaradas e despercebidas 
na maioria das narrativas, pretende deslocar os compartimentos nacionais 
ou civilizacionais, ou seja, dar um passo ao lado, para fazer emergir modos 
de interação entre o local, o regional e o suprarregional, que é muitas vezes 
global. A interconexão é uma questão de recuperar ao mesmo tempo as 
dimensões espaciais e temporais, buscando situar os modos de articulação 
dos espaços colocados em contato, seus choques interculturais e relações de 
poder, indo ao encontro de temporalidades diversas, cada uma a seu ritmo. 
Tudo isso só é possível ao se trazer a análise para a dimensão dos homens, 
no plano dos atores e nas suas lógicas de ação no trânsito entre fronteiras.  

Dois dos termos-chave que orientam uma história transnacional da 
ciência são a ideia de trânsito e a categoria circulação. Elas abrem para dois 
questionamentos que devem ser o ponto de partida de qualquer estudo 
com pretensões de explicar fenômenos históricos globais sobre a ciência: 
se o conhecimento científico transita e circula, onde e como isso acontece?

Uma análise do conhecimento em trânsito implica seguir os atores, com 
as práticas e as ações, onde quer que eles se movam. Isso significaria em 
termos historiográficos um “spatial turn” (virada espacial) na história das 
ciências. É darmos o referido “passo ao lado” ou mundo afora, acompanhando 
a mobilidade para além dos limites dos recortes espaciais regionais e nacionais 
em busca de conexões e interações empreendidas por pessoas e instituições. 
Entretanto, as implicações dessas conexões e interações podem ser elas 
próprias lugar de construção e reconfiguração dos conhecimentos e práticas 
científicas (SECORD, 2004). Por isso, considera-se que o trânsito só adquire 
substância histórica se articulado com o conceito de circulação. 

Cabe ressaltar que, no âmbito da história das ciências, a circulação 
é entendida não como mera difusão, disseminação, transmissão ou 
comunicação de ideias, mas um processo de encontro, poder e resistência, 
negociação e reconfiguração que ocorre na interação intercultural. Como 
afirmado pelos historiadores do passado colonial britânico Claude Markovits, 
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Jacques Pouchepadass, Sanjay Subrahmanyam (2006) e adotado por alguns 
historiadores da ciência, ela tem uma dimensão transformativa. Não é uma 
simples mobilidade. É um movimento de ida e vinda, que se repete várias 
vezes. Ao circular, pessoas, coisas e ideias acabam por frequentemente se 
transformarem ao longo do processo. Há assim uma dinâmica incremental 
e transformativa e não uma simples reprodução de estruturas e noções 
científicas no espaço. Isso não implica que a localidade perde seu significado 
metodológico. Pelo contrário, o local sempre se reinventa pela apropriação 
e reconfiguração de objetos, habilidades, ideias e práticas que circulam nos 
espaços locais (ÖSTLING et al., 2018; RAJ, 2013). Por isso dizer de uma 
“coprodução” do local e do global.

Ao operar com a ideia de circulação, tem-se um contraponto à típica 
caracterização binária: ciência metropolitana versus ciência colonial, 
centro versus periferia ou West versus the rest, que implica um produtor 
de conhecimento e um receptor que o incorpora passivamente (RAJ, 2013). 
O que interessa nesse caso, entretanto, é a possibilidade de mutações e 
reconfigurações na ciência decorrentes do fluxo interfronteiras e da interação 
de conhecimentos e práticas em localidades específicas – não obstante os 
esforços para fixar e padronizar os conhecimentos e práticas. 

É justamente nessa concepção de circulação como uma instância de 
formação e transformação criativa do conhecimento que podemos detectar 
uma proposta de inflexão em relação às narrativas tradicionais sobre a 
ciência; que, na maioria das vezes, separam o processo de produção científica 
em três momentos: a coleta de informação ou objetos; a sua acumulação 
de processamento em um local, um centro de cálculo, normalmente 
representado pelos laboratórios ou gabinetes de cientistas; e finalmente, a 
difusão e a respectiva aceitação universal do conhecimento pelas comunidades 
científicas. Por sua vez, o foco na trama circulatória da ciência traz à tona a 
natureza mutável dos próprios sujeitos produtores de conhecimento, assim 
como os conhecimentos e habilidades que eles incorporam, ao longo do 
curso dos deslocamentos geográficos e sociais. 

Aqui adentramos à segunda questão metodológica essencial para uma 
história transnacional da ciência: o “como” a ciência transita e circula. O 
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trânsito necessita de agentes que incorporam e portam saberes e práticas 
de conhecimento e operam na sua transmissão e apropriação em espaços 
de encontro intercultural. Encontros obviamente marcados pelas relações 
assimétricas de poder que marcam a relação histórica entre o ocidente 
e outras culturas. E por isso, esses agentes são vistos como go-betweens, 
mediadores ou intermediários envolvidos numa construção negociada dos 
saberes (SCHAFFER et al, 2009) – que podem ser pessoas, instituições, 
materiais, objetos, livros, instrumentos que se fazem intermediadores do 
encontro entre diferentes culturas de saber e de produção científica. Uma das 
vantagens de um olhar para o processo circulatório está na possibilidade de 
se seguir o agenciamento de todos os envolvidos no processo de elaboração 
do conhecimento, demonstrando os espaços e as formas de contato, trocas 
interculturais e coproduções possíveis (RAJ, 2013). Isso abre a possibilidade 
de se trazer para o centro das narrativas atores antes invisíveis e práticas 
culturais apagadas da reconstrução racional dos saberes.    

Em termos historiográficos, tal perspectiva focada na circulação científica 
adquiriu espaço dentro dos estudos sobre ciência e império, em especial sobre 
o passado colonial britânico em países do Sul Asiático, desde o século XVII. 
Aqui destaco o livro do pesquisador indiano Kapil Raj (2007) da École des 
Hautes Études en Sciences Sociales “Relocating Modern Science”: “Circulation 
and the construction of knowledge in South Asia and Europe” (Deslocando 
a ciência moderna: circulação e a construção do conhecimento no sul da 
Ásia e Europa). Tem-se, portanto, uma nova perspectiva para se entender o 
fenômeno de emergência da ciência moderna em que torna-se importante: 

“seguir as condutas e as redes de troca heterogêneas pelas quais as 
transmissões de conhecimento passaram, ao localizar os espaços de 
circulação entre a Ásia do Sul e a Europa nos quais eles adquiriram 
sentido, e finalmente ao focar na apropriação e na fixação desses 
conhecimentos em localidades específicas dentro desses espaços de 
circulação... (RAJ, 2007, p. 22)2

2. “following the conduits and heterogeneous networks of exchange through which transfers 
of knowledge passed, by locating the spaces of circulation between South Asia and Europe in 
which they acquired meaning, and finally by focusing on the appropriation and grounding of 
these knowledges in specific localities within these spaces of circulation …” (Tradução livre)
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Como apontado acima, uma perspectiva transnacional poderia 
contribuir para uma nova compreensão da ciência e dos modos de 
produção de conhecimento como um fenômeno social, cultural e 
histórico mais amplo. E, conforme destacado por Turchetti, Herran 
e Boudia (2012), o ponto de vista transnacional tem o potencial de 
ampliar a nova agenda de pesquisa da história das ciências dos últimos 
anos: focada nas tramas sociais de negociação, relações de poder e 
interesses; na transmissão de novos paradigmas, no funcionamento 
dos laboratórios, nas controvérsias, nas trocas e conciliações entre 
diferentes perspectivas epistemológicas, nas práticas culturais, nos 
pontos de vista pós-coloniais etc. A introdução de uma análise das 
redes científicas transnacionais acrescentaria a explicação de como um 
conhecimento produzido localmente adquire autoridade e é recebido 
globalmente – por exemplo, por meio do financiamento de instituições 
internacionais, da circulação em amplas redes científicas compostas 
de diversos atores e pela aderência a padrões internacionais de 
conhecimento (TURCHETTI, HERRAN e BOUDIA, 2012). E diante 
do potencial investigativo das várias frentes investigativas com olhar 
transnacional, esses autores chamam a atenção para a necessidade de 
os historiadores da ciência voltarem-se novamente aos estudos sobre 
o papel das organizações internacionais na produção e circulação de 
conhecimentos no período pós-guerra. 

2- A Organização Mundial de Saúde (OMS) e os estudos 
transnacionais em genética das populações humanas

Turchetti, Herran e Boudia (2012, p. 331) ressaltam a relevância das 
narrativas transnacionais para novas considerações sobre o papel das 
organizações internacionais e suas atividades de coordenação diplomática 
entre países, considerando-as engrenagem relevante para a produção de 
conhecimento em cooperação internacional no pós-guerra. Umas das formas 
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de se analisar tal papel seria por meio das “redes científicas internacionais”, que 
funcionariam como “guardiãs e intervenientes na seleção do conhecimento 
produzido localmente”, coordenando as atividades científicas, proporcionando 
suporte logístico, materiais para a pesquisa, intercâmbios e migrações de 
pesquisadores, e na definição de padrões internacionais e padronização de 
instrumentos. A OMS, uma das instituições internacionais criadas no pós II 
Guerra (em 1948), é tida como uma dessas instituições-chave na formação 
de “redes científicas internacionais” no âmbito das ciências biomédicas e 
da vida e, em especial, da genética humana nos anos 1960 (RADIN, 2014; 
CHADAREVIEN, 2015; LINDEE, 2014). 

Nessa seção, portanto, discutiremos um estudo de caso sobre a atuação da 
OMS como instituição promotora, impulsionadora e mediadora (go-between) 
da circulação de conhecimentos, na padronização de práticas e na definição 
de uma agenda científica para a genética de populações humanas entre 
1950 e 1970, conforme já abordado por algumas pesquisadoras em estudos 
recentes (CHADAREVIEN, 2015; DENT, 2017; LINDEE, 2014; RADIN, 2017). 
Procuraremos demonstrar, especificamente, como a OMS, ao se colocar 
como instituição internacional com autoridade para estabelecer padrões 
de expertise nas ciências biomédicas e da saúde, foi articuladora de uma 
rede internacional de pesquisadores em “genética das populações de grupos 
primitivos” e fez circular discussões teóricas e metodológicas que deveriam 
ser tomadas como referência para a padronização das atividades científicas de 
estudos cooperativos na área. Para tal, discutiremos dois relatórios publicados 
sob chancela da OMS, em 1964 e 1968: Research in population genetics of 
primitive groups e Research on population genetics, respectivamente. Ambos os 
relatórios contêm visões coletivas e deliberações em dois encontros científicos 
organizados pelo grupo internacional e interdisciplinar de experts da OMS 
em genética populacional humana. 

A OMS é principalmente conhecida na história pelas suas campanhas 
internacionais de erradicação de doenças e ações de promoção da saúde 
mundiais (CUETO, 2007). Mais recentemente, outras de suas atuações, 
com impactos na medicina e na biologia no período pós-guerra têm sido 
investigadas, tais como: seu lugar de autoridade científica e fórum de 
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conciliação para elaboração de modelos desenvolvimentistas alternativos 
por meio da saúde pública e sua influência sobre a agenda de pesquisa das 
ciências da vida para elaborar estudos sobre a saúde de populações – por 
exemplo, na constituição de bancos de amostras sanguíneas (de soros) para 
estudos imunológicos ou no seu protagonismo institucional em compreender 
os efeitos da radiação nuclear sobre a saúde das populações – o que incluía 
os efeitos sobre a hereditariedade humana, que então passou a ser vista 
como uma questão de saúde pública (RADIN, 2014, LINDEE 1994). Aliás, 
na trama geopolítica da Guerra Fria, o foco nos estudos populacionais 
promovido pela OMS era tido como meio de facilitar redes diplomáticas 
e interdisciplinares internacionais, além de ajudar a monitorar mudanças 
nas relações internacionais, nas noções de cooperação e em projetos de 
desenvolvimento (CHADAREVIEN, 2015).  

Nesse cenário, o interesse em apoiar pesquisas no campo mais amplo 
da genética, e não só dos efeitos da radiação nuclear na hereditariedade, 
surgiu de uma agenda de preocupações da OMS com o futuro genético da 
humanidade –; o que nos anos 1960 passou a incluir a genética das populações 
“primitivas” e da evolução humana, estimulando a formação de um grupo de 
pesquisa internacional (e interdisciplinar) da OMS especialmente dedicado a 
deliberar sobre esse assunto (WHO, 1964; 1968). O envolvimento de agências 
internacionais como a OMS em grandes empreendimentos científicos 
transnacionais indicava uma nova ordem global para a ciência do pós-
guerra, em que regiões localizadas no mundo todo poderiam tornar-se um 
potencial laboratório.

A história de como a OMS passou a promover a pesquisa genética de 
grupos ditos primitivos é um exemplo para se entender a transnacionalidade 
na história das ciências. Esta foi marcada pelo intercâmbio e interações entre 
cientistas, sujeitos de pesquisa e atores institucionais de três continentes; e 
as correntes de ideias, dinheiro, prioridades políticas, e amostras biológicas 
que os juntaram. O trânsito material e de ideias propiciou o conhecimento 
local e global em um contexto definido, mas não limitado aos interesses das 
nações-estado e organizações internacionais envolvidas. 
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Todas as histórias possíveis do envolvimento e produção dos relatórios da 
OMS de 1964 e 1968 remontam sua origem à colaboração entre os geneticistas 
James V. Neel, da Universidade de Michigan e Francisco M. Salzano, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles começaram a trabalhar 
durante o ano letivo 1956-1957, quando Salzano foi bolsista da Rockefeller 
Foundation e pesquisador pós-doutorando no laboratório de genética humana 
de Neel. Recém-graduado da Universidade de São Paulo, Salzano estava 
no início da sua carreira acadêmica e através da estadia em Ann Arbor, ele 
reorientou suas pesquisas da genética das moscas drosófilas para a genética 
das populações humanas. Neel, por sua vez, já no ápice da sua carreira e 
fortemente associado a organizações internacionais, abria uma nova vertente 
de pesquisa importante. Após ter construído o seu corpo de trabalho com 
estudos da base genética da anemia falciforme e da talassemia, bem como 
das alterações genéticas nos sobreviventes dos ataques de bombas atômicas 
ao Japão (LINDEE, 1994), no trabalho com Salzano, Neel explorou novos 
aspectos da história da evolução humana. Este trabalho conjunto marcou a 
carreira dos dois, e o fruto desta colaboração tornou-se parte de uma história 
maior e mais duradoura da atuação da Rockefeller Foundation na América 
Latina (CUETO et al., 1994) e da diplomacia através da ciência de forma geral; 
e que tem a OMS como uma das instituições-chave (SALVATORE, 2016).

A pesquisa de Neel e Salzano foi tão fundamental à agenda da genética 
de grupos ditos isolados ou primitivos por que Neel, desde 1959, a partir 
de seu envolvimento com os estudos sobre os efeitos genéticos da radiação 
nuclear, já negociava junto à organização um programa de pesquisa em 
genética humana (DENT, 2017, p. 107). Como sugere Chadarevian (2015, 
372), a experiência de Neel com colaborações científicas internacionais 
em geral, e especificamente com colaborações multilaterais, favoreceu o 
seu engajamento como consultor da OMS. Ele tinha uma forte relação de 
trabalho com R. Lowry Dobson, médico chefe de radiação e isótopos da 
OMS, mas também despertou o interesse da organização sua proposição 
de um projeto piloto que não só requereria cooperação internacional como 
seria profundamente interdisciplinar. Além disso, era preciso conhecimento 
local e vontade política para fazer o projeto viável.  
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Salzano funcionou como o vínculo local para que Neel pudesse embarcar 
nesta linha de pesquisa na América do Sul. Ainda em Ann Arbor, Neel 
convenceu Salzano que, com sua volta ao Brasil, ele estaria em posição ideal 
para conduzir pesquisas originais sobre “os Índios Brasileiros”3. A proposta de 
pesquisa que Neel sugeriu mais tarde seria de maior interesse científico do que 
os “Negro bloods” (sangues negros), já que esse grupo populacional também 
se encontraria nos Estados Unidos da América e no continente africano4. 
Assim que retornou ao Rio Grande do Sul ao completar o pós-doutorado, 
Salzano começou estudos com foco nas populações indígenas, realizando a 
sua primeira saída para pesquisa de campo no território Kaingang Nonoai 
na região Sul em dezembro de 1957 (e.g. SALZANO, 1961)5. Já em fevereiro 
seguinte, Neel delineou a sua agenda em uma publicação pela primeira vez 
(NEEL, 1958). Dois anos mais tarde, Neel trocava correspondência com a 
Comissão Brasileira de Genética Humana, da qual Salzano fazia parte, e 
Dobson, na OMS, recebia cópia. Com a abertura e apoio das duas instituições, 
Neel e Salzano planejaram um ciclo ambicioso de pesquisas de campo pelo 
Mato Grosso em 1962 que acabou definindo as bases da agenda da OMS em 
pesquisa genética humana. 

O potencial da proposta de Neel e Salzano aumentou rapidamente no 
processo de planejamento da OMS. Antes mesmo de três meses após iniciar 
contato com a Comissão Brasileira de Genética Humana, Neel escrevia para 
Salzano e os outros cientistas envolvidos no projeto: “esta expediçãozinha nossa 
pode estar ganhando mais importância que imaginávamos”. Mais adianta, 
ele explicou que havia ouvido de Dobson que “…a OMS parece estar pronta 
a promover o estudo dos grupos mais primitivos sobreviventes como tema 
principal de seus programas de pesquisa para os próximos dez ou vinte anos…  
Eles veem o nosso projeto piloto como um modelo possível para a realização de 
trabalhos cooperativos preliminares”6. O estudo piloto virou modelo por causa 

3. Francisco M. Salzano, entrevista com Rosanna Dent, 11 julho 2012.
4.  James V. Neel a Francisco M. Salzano, 04-Jun-1958, Salzano Correspondence (1 of 10), Box 
66, Ms 96. (Doravante [?], Neel Papers,) American Philosophical Society (APS), Philadelphia.
5.  Francisco M. Salzano, Caderno de Campo #1, acervo pessoal-profissional, UFRGS, 
Porto Alegre. 
6.  Neel a Salzano, 20 March 1962, Salzano Correspondence (1 of 10), Box 66, Neel Papers, 
APS. Underlining in original.
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da sua metodologia interdisciplinar que, além dos pesquisadores em genética 
e médicos, requereu também a colaboração de especialistas em antropologia 
física e em antropologia sociocultural, envolvendo uma documentação 
e amostragem ampla tais como: análise de pedigree, coleta de amostras 
sanguíneas e de saliva, dados antropométricos, antropológicos e demográficos 
e informações sobre incidência de doença e consanguinidade. Esta pesquisa foi 
recebida com entusiasmo por Dobson graças à relação próxima de Neel com 
várias pessoas na OMS, ao caráter multinacional do projeto, e à promessa de 
fortalecer a infraestrutura brasileira para a pesquisa genética e de saúde –, o 
que Neel com frequência enfatizava cuidadosamente nas correspondências. 
Entretanto, o apelo maior foi às prioridades de financiamento à pesquisa no 
contexto da Guerra Fria, que fazia da interdisciplinaridade uma virtude de 
mentes abertas e inovadoras (COHEN-COLE, 2014). 

A pesquisa de campo em si, realizada na aldeia Xavante Wedezé (São 
Domingos) em julho de 1964, resultou não só em uma abundância de 
dados e novos laços entre cientistas e instituições. Ela criou um modelo 
interdisciplinar para pesquisas em populações primitivas a serem conduzidas 
em outras partes do mundo; modelo este que a OMS institucionalizou, 
conforme podemos observar nos dois relatórios acima citados. Ela mostra a 
centralidade da mediação institucional e do trânsito de pesquisadores entre 
países não só para o treinamento científico, mas como atividade central 
na articulação de redes científicas internacionais, que proporcionaram a 
circulação de conhecimentos, práticas e materiais biológicos, fundamentais 
na realização de projetos de pesquisa transnacionais.

A justificativa para estudar grupos indígenas estava na urgência em se 
compreender aspectos fundamentais da estrutura biológica das populações 
humanas, em que os cientistas tomariam as populações ditas primitivas, 
ou sobrisco de “desaparecimento” (vanishing) como parâmetros para 
compreender os problemas que as condições de “vida civilizada” estariam 
causando na ordem natural da evolução biológica humana. Havia poucas 
dúvidas na comunidade internacional de geneticistas que populações ditas 
isoladas, como os vários grupos de indígenas no Brasil, eram de valor para 
informar os estudos genéticos em decorrência de uma suposta “pureza 
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biológica”; mas elas estavam sob-risco de extinção, seja decorrente de doenças, 
assimilação ou mistura biológica (RADIN, 2013; SANTOS, LINDEE, e 
SOUZA, 2014). O encontro entre a subcultura científica da pesquisa genética 
humana norte-americana e uma visão das populações indígenas brasileiras 
isoladas como potenciais objetos de pesquisa genética formou o substrato 
para a definição biológica das populações primitivas e a idealização de uma 
ampla agenda investigativa sobre diversidade e os processos microevolutivos 
nos humanos; mas que deveria envolver esse tipo de populações no mundo 
todo (NEEL, 1958).

Poucos meses depois da primeira expedição conjunta, em dezembro de 
1962 Neel e Salzano viajaram a Genebra, onde se reuniu o Scientific Group 
on Research in Population Genetics of Primitive Groups (Grupo científico 
em pesquisas sobre genética das populações primitivas), concebido por 
Dobson com o auxílio de Neel. O encontro, presidido por Neel, reuniu 
pesquisadores participantes de vários países, especialistas no campo de 
investigação em biologia humana, incluindo temas como: efeitos da radiação 
na hereditariedade, imunologia, príons (moléculas infectantes e causadoras 
de doenças neurológicas), grupos sanguíneos, polimorfismo genético, dentre 
outros (RADIN, 2017). 

O encontro gerou o referido relatório “Research in population genetics of 
primitive groups” então publicado pela OMS em 1964 e onde foram sintetizadas 
discussões e estabelecidas as diretrizes teóricas, práticas e técnicas para 
uma agenda de pesquisa genética em populações tidas como primitivas. A 
produção desse tipo de relatório com pareceres de experts pela OMS consistiu 
de uma prática editorial recorrente7 e, conforme texto introdutório, “embora 
não necessariamente expressando as visões da Organização”, as deliberações 
eram levadas em consideração no desenvolvimento de programas nas várias 
e amplas questões de saúde pública de interesse da agência. A chancela da 
OMS, com o seu papel de coordenação diplomática entre países, garantia 
trânsito e visibilidade aos conhecimentos e posições científicas no cenário 
científico internacional.

7. Em cada relatório encontramos uma lista da série de relatórios técnicos em temáticas da 
saúde publicados pela OMS nos últimos 2 anos. 
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No relatório, podemos então perceber não só a composição 
interdisciplinar e internacional do grupo de experts como a influência 
de Neel e Salzano. Também é possível identificar as justificativas, sociais, 
culturais e biológicas, para transformar populações de várias localidades do 
globo em objeto de investigação genética. O mundo é então tornado um 
laboratório: pelo estudo de populações do Ártico, da América do Sul, da 
África, da Ásia e da “Australásia”, populações pequenas e isoladas, ameaçadas 
de desaparecimento, endogâmicas, puras, com modos de vida de caçadores-
coletores, pastoris e com economia limitada à agricultura de subsistência, 
que passam a ser cientificamente definidas como primitivas (WHO, 1964). 
Esta retórica dita a urgência em pesquisá-las antes da “desintegração de sua 
cultura, com as consequentes profundas mudanças na sua biologia” sob 
efeito do avanço da civilização (WHO, 1964, p. 3). 

O relatório foi um documento influente na disseminação de ideias 
sobre a centralidade da investigação dos povos primitivos para o futuro da 
humanidade. Ele foi também instrumento importante para a padronização 
e circulação de práticas de coleta de amostras biológicas que deveriam ser 
conjugadas à coleta de dados demográficos, estado de saúde e incidência 
de doenças, dados genealógicos, antropométricos e do meio ambiente. 
Do ponto de vista metodológico, o relatório seguiu exatamente o plano 
criado por Neel e Salzano para o projeto piloto com os Xavante. Numa 
seção detalhando os dados a serem coletados, o relatório reproduz o mesmo 
protocolo utilizado por eles e seus colaboradores no Mato Grosso (WHO, 
1964, p. 7). A única diferença foi propor uma coleta ainda mais ambiciosa 
quanto ao que medir, amostrar e documentar. Além de, ao final, sugerir a 
colaboração internacional na coleção das amostras biológicas, o treinamento 
de estudantes e o intercâmbio de pessoal para proporcionar a instrução 
técnica e da prática necessária a tal estudo interdisciplinar. 

Conforme demonstrado por Joanna Radin (2017), o mote deste grupo 
de experts era sobretudo coletar, de modo selvagem, antes que fosse tarde 
demais. Tal empreendimento científico era uma garantia para o futuro, 
em que as amostras biológicas, então coletadas, guardariam informações 
a serem reveladas por técnicas de análise ainda não existentes; por isso 
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todo o esforço de divulgar a padronização dos procedimentos de coleta, 
transporte e armazenamento com técnicas de congelamento das amostras 
sanguíneas. Instituições como a OMS tiveram papel importante na definição 
de protocolos que fariam dessas amostras coletadas uma fonte durável de 
informação biológica a serem tratadas pela ciência do futuro (RADIN, 2017). 

Cabe destacar que a influência do modelo de pesquisa genética humana 
proposta por Neel e Salzano, com base no piloto realizado na região central 
do Brasil, estendeu-se a outro empreendimento científico transnacional: 
como uma das diretrizes para as investigações científicas da seção de Human 
Adaptability Studies do International Biological Program (IBP), desenvolvido 
entre 1964 e 1974, cujo objetivo central era levantar dados biológicos ao 
redor do planeta (RADIN, 2017). O IBP foi financiado pela International 
Council of Scientific Unions e teve o apoio de mais de cinquenta países, que 
proporcionaram a estrutura para a coleção de diversos dados biológicos, 
ambientais e sociais. Aliás, uma das recomendações finais do relatório da 
OMS era que os pesquisadores “explorassem a possibilidade de colaboração” 
com o IBP como possibilidade de contribuir para investigações em larga 
escala (WHO, 1964, p. 25).

Assim como o IBP expandiu o campo de atuação da agenda proposta pela 
OMS, Neel e Salzano replicaram o protocolo estabelecido na pesquisa com 
os Xavante com dezenas de outras comunidades indígenas. Neel faria outras 
nove viagens para a América do Sul (LINDEE, 2001, p. 504), eventualmente 
passando do Brasil à Venezuela na procura de povos menos influenciados 
pela expansão colonial (SANTOS, LINDEE, e SOUZA, 2014). O modelo 
interdisciplinar e o foco científico do projeto piloto com os Xavante levou Neel 
a desenvolver uma parceria com Napolean Chagnon, com quem produziu um 
corpus extenso de dados científicos em genética, sobre a natureza da violência 
humana e a seleção sexual das comunidades Yanomami dos dois lados da 
fronteira dos dois países sul-americanos. Sua agenda de pesquisa animaria 
o debate de uma vertente importante de pensamento na sociobiologia e 
geraria um episódio extremamente polêmico na história antropologia e da 
ética da pesquisa científica (BOROFSKY et al., 2005). Salzano continuaria 
a trabalhar com Neel em muitas de suas expedições científicas, além da sua 
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própria pesquisa de campo, criando assim uma farta coleção de amostras e 
dados e treinando gerações de cientistas em genética humana interessados em 
grupos indígenas, na seleção humana e na história evolucionária da espécie. 

A pesquisa transnacional de Neel e Salzano e sua institucionalização e 
promoção pela OMS reificaram noções da utilidade científica de grupos ditos 
primitivos e contribuíram à limitação da potência indígena nos imaginários 
coloniais. Cabe, assim, notar as consequências ético-políticas do projeto 
piloto nos Xavante, que receberam e foram objeto de pesquisa de Neel e 
seus colaboradores. O discurso científico que vinculou os povos indígenas 
a um passado primitivo e à presunção da extinção destes grupos favoreceu 
noções de superioridade cultural do pesquisador e incutiu estereótipos 
danosos. Agendas cientificas como essa dificultaram a luta dos Xavante 
e outros povos por direitos de autonomia, terra, e cultura. Com o tempo, 
porém, os Xavante aprenderam a lidar com os pesquisadores, e criaram 
suas próprias estratégias para tirar benefício do incessante interesse dos 
pesquisadores estrangeiros em suas vidas. Seus líderes e membros viram o 
valor político na criação de vínculos fortes com os pesquisadores, cultivaram 
estes laços e começaram a influenciar os tipos de pesquisa conduzidos pelos 
acadêmicos que os visitavam. Com esta influência política, principalmente 
sobre os acadêmicos com carreiras construídas em torno da pesquisa em 
Wedezé e na Terra Indígena Pimentel Barbosa, conseguiram ajuda para 
a delimitação de seus territórios e de outros projetos de interesse de sua 
comunidade (DENT, 2017). 

Conclusão

Este estudo de caso sobre a OMS e seu papel em padronizar e promover 
a pesquisa em populações humanas que os cientistas classificavam como 
primitivas nos anos 1960 demonstra a importância e o potencial em se 
trazer o foco transnacional para o estudo da história das ciências. Sem dar 
atenção ao trânsito e circulação – de pessoas, ideias, amostras biológicas, 
práticas, financiamentos e autoridade – esta história faria pouco sentido e 
teria pouca substância histórica. Ela põe em relevo o desenvolvimento de 
redes profissionais e o papel de agências internacionais, nacionais e privadas 
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como o OMS, Comissão Brasileira de Genética Humana e a Fundação 
Rockefeller na criação de comunidades que ultrapassam fronteiras nacionais, 
mesmo que estas tenham como prioridade o fomento a infraestruturas e 
influências científicas nacionais. Tudo isso desenrola-se situado em um 
momento histórico particular, no qual a interdisciplinaridade foi conceituada 
como democrática, a ciência como instrumento diplomático brando (‘soft’), 
e o desenvolvimento e a transferência de tecnologias eram ligados às mentes 
e políticas de governos e ONGs.

Uma abordagem transnacional para a história das ciências não significa, 
contudo, assumir que todos os atores começam em igualdade de condições. 
Ao adentrar de forma proximal o plano das instituições, as tramas entre os 
atores também são reveladoras das negociações e hierarquias envolvidas num 
empreendimento científico transnacional.  A distribuição e o exercício de 
poder inerente ao trânsito e circulação são evidentes na enorme influência 
de James Neel sobre a forma e a direção dos encontros e relatórios da 
OMS. O geneticista brasileiro Francisco Salzano ocupou o duplo papel de 
protagonista e mediador; ele contribuiu intelectualmente de importantes 
formas, mas também se beneficiou de seu mentor através de suas conexões 
locais, planejamento logístico e legitimação de um projeto que beneficiaria 
o desenvolvimento da ciência brasileira. Salzano foi incorporado numa 
rede internacional por meio dessa participação, estabelecendo conexões 
que serviram-lhe na medida que sua carreira decolava e ele se tornava um 
dos mais proeminentes geneticistas na América do Sul. 

Os Xavante, por sua vez, embora fornecendo dados fundamentais através 
de sua cooperação com os pesquisadores, a curto prazo não tiveram controle 
sobre como circulavam as suas imagens, genealogias, medidas, amostras 
sanguíneas e históricos médicos. A própria noção de “os Xavante” e o 
“indígena” genérico criado através dessa pesquisa não serviu e provavelmente 
prejudicou (ao menos indiretamente) aqueles que participaram como 
os primeiros sujeitos do que se tornou a agenda científica da OMS. Há 
muitas evidências na forma de mobilização política e no aumento da auto 
representação pelos atores Xavante ao longo da segunda metade do século XX 
que sugerem que os Xavante incorporados na pesquisa teriam veementemente 
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se oposto – e continuam a se opor - a suposições de deterioração cultural e 
extinção inevitável (DENT, 2017). 

Além disso, a história dos relatórios da OMS e sua circulação abrem 
muitas linhas de investigação a respeito do trânsito de abordagens e suas 
mutações e reconfigurações ao transitarem e serem implementados em 
outras áreas do globo. Cada estudo local do braço da Human Adaptability 
do IBP que se valeu dos protocolos presentes nos relatórios da OMS tem a 
sua história transnacional. Seja conduzido num laboratório flutuante nas 
ilhas do Pacífico (RADIN, 2017), ou com as populações Sami no norte da 
Finlândia (FORSIUS, ERIKSSON e FELLMAN, 2012), ou ainda em quaisquer 
outros incontáveis locais onde os cientistas tentaram compreensivelmente 
documentar outras populações, as pessoas que participaram na ciência 
inevitavelmente moldaram-na. 
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CAPÍTULO 03

Sobre a história das sensibilidades: Educação e 
Política 

Marcus Aurelio Taborda de Oliveira 

Os capítulos que vêm a seguir são o resultado da mesa coordenada por 
Sara Evelin Urrea Quintero, aluna do Doutorado Latino-Americano e membro 
do Núcleo de Pesquisas sobre a Educação dos Sentidos e das Sensibilidades 
– NUPES, ambos da Faculdade de Educação da UFMG. Naquela sessão 
de trabalho o professor Marcelo Mariño, da Universidad de Buenos Aires, 
dividiu com o professor Arnaldo Pinto Junior, da Universidade Estadual de 
Campinas, algumas das preocupações que vêm ocupando as atenções dos 
pesquisadores atentos à história da educação das sensibilidades. Para alguns, 
história das emoções, para outros, história dos afetos, o que nos perguntamos 
é se estaríamos diante de um sensible turn no âmbito das pesquisas em História 
da Educação e, por extensão, em História da Educação Física. Afinal, não 
são poucas as iniciativas recentes de pesquisa que têm privilegiado esse veio 
de estudos, que pode ser capturado tanto na sua longevidade quanto no seu 
caráter de nova moda acadêmica (TABORDA DE OLIVEIRA, 2018). Não é 
demais lembrar as reflexões de Sandra Pesavento (2005), quem considera a
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... sensibilidade como uma outra forma de apreensão do mundo para 
além do conhecimento científico. As sensibilidades corresponderiam a 
este núcleo primário de percepção e tradução da experiência humana 
que se encontra no âmago da construção de um imaginário social. O 
conhecimento sensível opera como uma forma de reconhecimento e 
tradução da realidade que brota não do racional ou das construções 
mentais mais elaboradas, mas dos sentidos, que vêm do íntimo de 
cada indivíduo. Às sensibilidades compete esta espécie de assalto ao 
mundo cognitivo, pois lidam com as sensações, com o emocional, 
com a subjetividade, com os valores e os sentimentos, que obedecem 
a outras lógicas e princípios que não os racionais. As sensibilidades são 
uma forma do ser no mundo e de estar no mundo, indo da percepção 
individual à sensibilidade partilhada (s.p.).

Mas nem tudo que tem sido feito nesse âmbito de pesquisas leva 
em consideração um elemento caro ao labor intelectual dos professores 
convidados para aquela discussão, bem como dos grupos aos quais estão 
vinculados. Refiro-me à preocupação com a política e a sua articulação 
com a educação, a qual aqui é inquirida em chave histórica, como pode ser 
observado em um estimulante conjunto de trabalhos que têm sinalizado 
esforços coletivos de produção e circulação de conhecimento sobre aquela 
relação (TABORDA DE OLIVEIRA, 2012; PINEAU, 2014; PINEAU, SERRA 
e SOUTHWELL, 2017). 

Em um momento no qual observamos o recrudescimento de discursos 
e práticas conservadoras, quiçá reacionárias, em diversas partes do mundo, 
entendemos que se faz necessário refletir sobre a adesão de parte da população 
às mesmas. Especificamente no continente latino-americano, considerada 
por diferentes estudos a região mais violenta do planeta, velhas práticas de 
dominação e violência se atualizam constantemente em torno de retóricas 
ditas modernizadoras. As sensibilidades políticas, então, afloram em um misto 
de indignação, penúria, ódio e ressentimento, produzindo o fermento que abre 
caminho para o retorno do autoritarismo em todas as suas faces, afetando 
sobretudo a vida das populações mais vulneráveis, mas não preservando 
ninguém do seu alcance. Não por acaso aquelas retóricas vêm revestidas de 
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um novo verniz nacionalista, que combina apego à tradição, crítica moralista 
aos costumes, fanatismo religioso e apologia da violência como lenitivo para 
a complexidade de um mundo que parece dar as costas para a diversidade, a 
pluralidade, a democracia, além de reforçar a exclusão sistêmica da maior parte 
da população. Isso tudo combinado com o reforço da retórica catastrofista 
da necessidade de reforma econômica, que dá sustentação a todo tipo de 
desfaçatez política e ideológica, sob o manto da neutralidade dos donos do 
poder que fabricam e manipulam o “mercado”. A pauta modernizadora na 
economia se articula, assim, com o recrudescimento de ideias e práticas 
reacionárias, alimentadas por tipo de oportunismo político, não raro 
fomentado por formas de agir paranóicas, persecutórias, discriminatórias 
e de acento anti-establishment político tradicional, como se fosse possível 
a política fora da política. Os exemplos recentes pelo mundo são inúmeros, 
mas não precisamos ir longe se lembrarmos situações atuais como as da 
Venezuela, do Brasil, da Argentina, da Nicarágua. A pergunta que nos cabe 
é: como é possível que o elogio do ódio, da violência e da eliminação do 
diferente possam ter tanto sucesso político, não raro sustentado por políticos 
medíocres e autoritários, mas eleitos de forma democrática?

A resposta, certamente, que nunca será simples ou fácil, só pode ser 
buscada pelo mundo acadêmico através de um esforço multi e transdisciplinar. 
Ainda assim, levando em conta uma série de variáveis societárias, psicológicas, 
históricas que nem sempre podem ser capturadas pela mais refinada pesquisa 
científica. Mas é justamente aí que reside o esforço dos historiadores que 
buscam transitar por diferentes âmbitos disciplinares para tentar entender 
como práticas de caráter claramente regressivo podem ainda ter apelo 
nas nossas sociedades, infirmando décadas de luta da sociedade civil pela 
construção de nações mais livres, igualitárias, capazes de garantir o mínimo 
de uma vida digna para todos os seus membros. Não apenas para grupos de 
elite ou que nelas se espelham e a elas obedecem, como as maiores frações 
das camadas médias, tal como problematiza o sociólogo Jessé Souza (2015, 
2017) em relação ao caso brasileiro. 

Então, se as sensibilidades surgem da afetação dos sentidos, janelas 
que temos e nos conectam com o mundo físico ou social, muita daquela 
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afetação pode ser consciente ou inconscientemente mobilizada para 
produzir sensibilidades políticas que ajudem a afirmar determinados jogos 
de poder com as suas práticas, as suas ideias, os seus ritos. Portanto, antes 
de replicarmos argumentos pueris como “o povo não sabe votar”, “o povo 
não tem consciência política”, “o povo é ingênuo”, cabe indagar a longeva 
relação entre estimulação sensorial e participação política, pelo menos nos 
termos formais desenvolvidos pelas democracias representativas. Isso pode 
ser observado tanto pelas tentativas de estetização da política, tal como nos 
ofereceu Leni Riefenstahl em Olímpia e Triunfo da vontade, na mobilização 
do esporte como potencial desencadeador de estímulos que podem afetar 
a política, na imagética que produz e enaltece líderes, mitos, personagens 
exemplares, nos textos apologéticos das realizações de certos personagens ou 
grupos políticos, ou nas formas de arte que procuraram se erigir acima das 
mazelas comuns da vida ordinária, como no futurismo expresso no manifesto 
de Marinetti. Mazelas que são, com muita frequência, da ordem da política.

Portanto, são muitas as entradas de pesquisa para os historiadores 
interessados nas relações entre sensibilidades e política, na medida em que 
a estimulação dos sentidos com fins de propaganda, logo, convencimento 
político, é uma marca tangível da esfera pública, por paradoxal que isso possa 
parecer. Pois é justamente do jogo entre propensão individual – via sentidos 
– e imaginário coletivo, que muitas práticas e discursos se disseminam e 
calam fundo em determinadas sociedades, em épocas específicas, às vezes 
produzindo uma relação simbiótica entre a cultura comum de uma época e as 
formas de manutenção ou transformação política que ela permite e sustenta. 
Certamente foi assim em regimes autoritários de direita e de esquerda. 
Preocupante é observar que muitas daquelas práticas se perpetuam no 
âmbito de sociedades democráticas contemporâneas, turbinadas pelo uso 
irresponsável e calhorda das ferramentas tecnológicas atualmente disponíveis.   

Com esse tipo de preocupação convidamos para o diálogo os professores 
Arnaldo e Marcelo, de modo a arrojar mais luzes sobre as relações entre 
educação, política e sensibilidades do ponto de vista da pesquisa em história 
da educação.

No caso do professor Arnaldo, o seu trabalho intitulado A Série graduada 
de leitura Puiggari-Barreto: lições de moral e civismo educando as sensibilidades 
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na escola moderna, percorre o amplo campo dos estudos sobre a disseminação 
da escola moderna, focando uma das suas mais queridas vertentes atuais de 
pesquisa, a história dos livros didáticos. Seja na sua expressão como fonte de 
pesquisa, mas sobretudo na vertente que os toma como complexos objetos 
de estudo, são muitas as formas de inquirir historicamente os livros voltados 
para o ensino. O trabalho de Arnaldo focaliza os quatro livros de leitura 
da Série Puiggari-Barreto, editada nas primeiras décadas do século XX e 
destinada à educação primária. Em perfeita sintonia com os tempos atuais da 
política brasileira, o autor desenvolve análises das lições de moral e civismo 
expressas naquela série, na perspectiva da educação das sensibilidades. 
Localizados na ambiência da chamada Primeira República brasileira, com 
destaque ao período entre 1889 e 1920, são localizados e problematizados 
discursos patrióticos e visões redentoras da educação contidos naqueles 
livros frente à diversidade do público escolar e das práticas de leitura então 
disseminadas no país, que apenas iniciava um processo de ampliação das 
oportunidades de educação via a institucionalização da escola para as suas 
crianças, fato reconhecido pelos pesquisadores brasileiros. Naquelas primeiras 
décadas republicanas as instituições formais de ensino foram qualificadas 
como lugares modernos, civilizadores, ideais para a educação das novas 
gerações. Logo, lugar para educar sentidos e sensibilidades.

Ao abordar um objeto tão variável e instável como os livros didáticos, 
reconhecidamente um produto que atende necessidades de um mercado 
pedagógico cada vez mais pujante, Arnaldo ressalta como o livro didático 
é portador, também, e sobretudo, de expectativas educacionais e de valores 
culturais. Daí o autor questionar se entre lições diversas de tolerância, respeito 
e boas maneiras, preceitos morais e cívicos poderiam inculcar princípios éticos 
e políticos nas crianças. Ou ainda, se as lições infantis de leitura colaborariam 
para a educação das sensibilidades, antecipando algum tipo de formação 
política. São perguntas potentes formuladas pelo autor, que expressam bem 
as potencialidades de pesquisa sobre a história das sensibilidades como 
vetor de construção de ideais cívicos, morais, políticos. Arnaldo nos lembra 
que ao escrever os seus livros, ainda pouco conhecidos pelos pesquisadores 
brasileiros, os professores Arnaldo de Oliveira Barreto e Romão Puiggari, 
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apresentaram concepções pedagógicas que se fundavam na defesa de um 
desejado espírito patriótico, numa clara perspectiva de atender os anseios 
reformistas dos projetos republicanos de formação do cidadão “moderno”.

Em chave muito próxima, mas com maior atenção aos marcos 
historiográficos que um aparente novo veio de estudos históricos parece 
desenvolver, Marcelo Mariño nos provoca a refletir sobre as intervenções 
de intelectuais argentinos no campo da educação, sobretudo com vistas à 
formação de um “espírito” nacional. No trabalho intitulado Tensiones en el 
cruce. Notas para pensar la formación de una sensibilidad nacional desde la 
historia de la educación, o autor parte do diagnóstico da emergência do que 
chama o giro afetivo no âmbito da história e da historiografia da educação, 
o que contribuiu para definir uma nova agenda de pesquisas. As novas 
linhas de indagação e os novos objetos de investigação dali emergidos, 
ajudaram a tensionar o lugar da singularidade na definição de pautas 
sociais e culturais – e políticas! – mais amplas, dando lugar à emergência 
do “sensível” como potência explicadora do mundo social. Estariam, indaga 
o autor, as sensibilidades, os afetos, as emoções constrangidas pelas suas 
bases biológicas, ou para compreendê-las historicamente são necessários 
os esforços da psicologia, o estudo das representações, as contribuições da 
história cultural? Com quais materiais indagar as sensibilidades na história? 
Como tratá-los? Quais os cuidados a tomar em relação à sensibilidade dos 
pesquisadores?

As questões formuladas por Marcelo, uma verdadeira agenda de cuidados 
que todos devemos levar em consideração quando enveredamos pela história 
das sensibilidades, é parte das preocupações do coletivo de pesquisadores 
do qual o autor faz parte, e que muito tem investido nesse veio de estudos. 
Ao compartilhar preocupações de caráter teórico-metodológico, Marcelo 
o faz explorando as intervenções político-pedagógicas de um conjunto de 
intelectuais que se perguntaram como edificar uma sensibilidade nacional, 
no processo de constituição e consolidação do sistema educativo argentino. O 
seu registro é estético, significando “un sistema de operaciones que convierte 
al mundo sensorial de los sujetos en determinadas sensibilidades mediante 
la sanción de juicios de valor (PINEAU, 2014, p. 24)”.



65

Localizando a questão nacional argentina em um amplo arco temporal 
que se confunde com a criação e o desenvolvimento da nação, o autor observa 
como intelectuais de distintas extrações, mas todos representantes dos grupos 
dominantes do país, pensaram e tentaram implantar retóricas e práticas que 
fossem capazes de produzir uma amálgama da multidão polimorfa, o qual 
desaguaria em um senso de pertencimento comum, nacional, definidor da 
coletividade argentina, um sujeito nacional. O autor se indaga sobre as formas 
de produzir esse sentimento, sobre como se constituiria esse sujeito coletivo 
nacional. Para tanto, percorre a produção de quatro intelectuais considerados 
a um só tempo nos seus papéis de intelectuais, como funcionários públicos 
e na sua atuação como professores. Se cada um deles é um sujeito, logo, 
é singular, Marcelo está atento à sua articulação como um grupo imerso 
em redes de sociabilidade que definiriam um mesmo fundo comum de 
reflexões sobre a nação, o povo argentino, a sua educação, logo, o seu devir. 
Nesse sentido a consciência da nacionalidade se fundaria em uma expressão 
sentimental que articularia cultura política e cultura escolar.

Operando com a noção de interstício como espaço pré-configurado, 
mobilizando vária e relevante base teórica, Marcelo oferece elementos para 
pensarmos a articulação entre sensibilidades individuais e coletivas não em 
termos de relação causa-efeito, mas como mutuamente determinantes na 
medida em que é mobilizado todo um aparato imagético capaz de deitar 
longas raízes na tradição pedagógica argentina. As intervenções daqueles 
intelectuais mobilizavam uma ampla gama de elementos simbólicos e não 
simbólicos, de modo a produzir uma percepção geral, quiçá unívoca, sobre 
os fundamentos da nação, bem como sobre o seu futuro. Daí a recorrência a 
imagens icônicas, figuras poéticas, relatos, etc., definidos por um repertório 
eclético que podia combinar romantismo, positivismo e espiritualismo. 
Talvez um tipo de passadismo que volta à baila, hoje, como anúncio de novos 
tempos tanto na política como na pauta dos costumes. Marcelo nos lembra 
que essas imagens mobilizadas não afetam apenas a dimensão cognitiva, mas 
principalmente impactam a capacidade de sentir e de emocionar-se. Não 
raro, obtendo algum sucesso na definição do que seria uma argentinid – ou 
uma brasilidade – adequada a determinados jogos de poder. 
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Estamos diante, pois, de um fecundo diálogo entre diferentes 
possibilidades de indagar as possibilidades da história para compreender as 
sensibilidades políticas, seja pela via do que foi prescrito em manuais escolares, 
para o caso brasileiro, ou pela produção de imagens por intelectuais que 
pensaram a questão nacional argentina. Os aspectos teórico-metodológicos 
expressos nos dois textos, os exemplos empíricos sugeridos, e a interpretação 
oferecida pelos autores são um caminho seguro para adensarmos a reflexão 
sobre esse estimulante campo de pesquisa – a história da educação das 
sensibilidades – e a sua articulação com o que podemos chamar de educação 
política de indivíduos ou coletivos nacionais, como sugeriram Ansart (1983) 
e Bephol et alii (2012). Afinal, a política é, para o bem e para o mal, e para 
além dos seus jogos intestinos, também uma questão de sensibilidade. E 
da sua educação.
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CAPÍTULO 04

A série graduada de leitura Puiggari - 
Barreto: Liçõs de moral e civismo educando as 
sensibilidades na escola moderna

Arnaldo Pinto Junior

1- Educar é um ato político?

Peço licença aos possíveis leitores para começar este texto localizando-o 
em seu processo de produção no tempo e no espaço. Diferentemente dos 
textos que escrevi até hoje, sinto a necessidade de apresentar, logo nas 
primeiras linhas, os cenários que perpassaram desde as problematizações 
iniciais até a sua finalização.

Para os que me conhecem, a opção pode parecer uma estratégia de 
defender meus referenciais teórico-metodológicos na própria apresentação do 
texto. Sem dúvida, acredito que toda a obra é datada, dialoga com seu tempo, 
espaço, finalidades etc. (BLOCH, 2001; FONTANA, 2004; THOMPSON, 
1987). Até aqui, nenhuma novidade. Entretanto, dentre as motivações que 
me estimulam a elaborar uma reflexão histórica, gostaria de destacar o 
atual cenário político vivenciado pelos brasileiros. Mesmo não sendo um 
fenômeno exclusivamente nacional, o conjunto de situações que envolve 
meus conterrâneos tem me incomodado profundamente.
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Em pleno mês de março de 2019, período em que escrevo os últimos 
parágrafos deste texto, a circulação de informações pelos órgãos de imprensa 
e redes sociais (ou seria mais adequado chamá-las de antissociais?) parece 
ampliar as tensões existentes no país. As antigas práticas de fazer política 
são condenadas pelos próprios praticantes, os quais se autodenominam 
salvadores da pátria por meio de inúmeros canais de comunicação, incluindo 
disparos de fake news e memes ofensivos nas redes (anti)sociais. Por sinal, 
o termo disparo cabe muito bem no presente momento, pois os discursos 
belicosos marcados por cólera e/ou irracionalidade tomaram conta das 
análises superficiais, dos projetos salvacionistas e dos julgamentos sumários 
que proliferam pela internet e outros espaços públicos (ou antipúblicos?).

Dessa forma, o verbo discordar não é benquisto em diversas rodas 
de conversa, presenciais ou virtuais. A ideia de atuar politicamente está se 
distanciando da necessidade humana de relacionar-se com o outro, com o 
diferente, na busca da vida em comunidade e de decisões consensuais para 
os seus integrantes. O ato de discordar de uma determinada visão e/ou 
de seus representantes é pretexto infalível para o início de uma acalorada 
discussão, quem sabe até para o término de uma longa amizade. O sujeito que 
assume determinados posicionamentos políticos pode ser interpretado como 
oportunista, inescrupuloso ou desqualificado intelectualmente. As concepções 
elitistas que envolvem a cultura política apenas legitimam a atuação dos 
bem-nascidos e dos bem-formados. Com a tendência das “novas” práticas 
de fazer política serem associadas a métodos gerenciais da administração 
privada, os bem-nascidos e os bem-formados invariavelmente desconsideram 
a diversidade social do país e a complexidade de suas relações.

Em nome da eficiência do Estado e do saneamento das contas públicas, 
prega-se, dentre outras medidas, a reforma da previdência social. Mais uma 
vez utilizo um verbo muito acionado nas práticas políticas atuais: pregar. Os 
defensores da referida reforma, que supostamente acabará com privilégios dos 
mais ricos, não querem debater amplamente seus princípios, apenas buscam 
incutir suas ideias citando números aleatórios que comprovariam a injustiça 
do sistema previdenciário vigente. Nota-se a pregação política por meio das 
práticas autoritárias do governo federal que tomou posse em janeiro de 2019, 
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como também pelas palavras que cercam seus discursos: patriotismo, civismo, 
moralidade e justiça. Com um pano de fundo escatológico, a política se 
mistura à religião, tanto na utilização de palavras-chave quanto na incessante 
visão maniqueísta de mundo. Ou seja, quem defende o governo luta ao lado 
do bem, da luz, da verdade; quem critica o governo faz coro com os agentes 
do mal, das trevas, da mentira. A incompatibilidade entre essas posições 
parece alimentar, cada vez mais, as perspectivas políticas redentoras, as 
quais tem indicado que o caminho para a resolução dos problemas do país 
não são os espaços públicos, os meios democráticos e constitucionais de 
atuação, mas sim a violência e a opressão contra os maus cidadãos (para 
ser mais explícito, os cidadãos do mal).

Diante da atuação de determinados grupos políticos, entre movimentos 
de dominação e resistência, podemos observar que as distintas retóricas 
evidenciam embates socioculturais e suas intencionalidades. Destaco, como 
exemplos dessas disputas, as ações em torno da constituição de uma narrativa 
história, da qualificação de critérios identitários ou das formas de tratamento 
da alteridade. Em meio às complexas relações de força que compõem os 
embates ora focalizados, sensibilidades são cotidianamente produzidas e 
ressignificadas pelos sujeitos históricos.

Refletir sobre sensibilidades e processos históricos não é uma tarefa 
fácil, ainda mais quando tratamos de acontecimentos tão recentes ou que 
podem ser considerados desprovidos de sentimentos. Por isso, me aproximo 
das contribuições da historiadora Sandra Jatahy Pesavento, que reconhece 
as potencialidades dessa temática para os estudos acadêmicos. Ao contrário 
daqueles que associam sensibilidades somente a sentimentos puros, refinados, 
civilizados, Pesavento (2004) afirma que as sensibilidades se situam nas 
dimensões implícitas do jogo social, apresentam-se por meio de insinuações, 
silêncios, recursos metafóricos da linguagem. Segundo a autora,

[...] as sensibilidades são formas pelas quais os indivíduos e os grupos 
se dão a perceber, a si e ao mundo. A sensibilidade é, pois, capacidade 
humana, que fundamenta a apreensão do real; é uma habilitação 
sensorial que marca a capacidade de ser afetada pelo mundo ou de 
reagir a estímulos físicos ou psíquicos por meio das sensações.
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Por outro lado, a sensibilidade estaria na base do próprio conhecimento 
sobre o mundo que o espírito é capaz de produzir. Entretanto, o 
conhecimento sensível marca um assalto contra o pensamento cognitivo 
racional. Porque opera na esfera das sensações e pertence à ordem da 
intimidade, porque atua na esfera dos sentimentos e fundamenta a 
percepção, interpretando e qualificando o mundo, o conhecimento 
sensível não segue exatamente as regras da racionalidade, mas não 
deixa, com isso, de produzir verdades, valores, ou seja, critérios de 
interpretação da realidade (PESAVENTO, 2004, p. 222-223).

Considerando que a sensibilidade está na base do conhecimento, opera 
na qualificação do mundo e tem relação com produções culturais, a discussão 
sobre sua história é mais do que necessária. O crescimento das retóricas cívicas 
e morais nos últimos tempos corresponde aos projetos de determinados 
grupos que reuniram um conjunto de valores de inusitada racionalidade, 
pois os mesmos trazem, de um lado, o desejo de uma sociedade afetuosa e 
promotora do bem comum e, de outro, manifestações de ódio e de expurgo 
social. Na ausência de uma salutar autocrítica, tais grupos defendem projetos 
de Estado e sociedade menos democráticos; em nome da moralidade e dos 
bons costumes, atacam direitos dos cidadãos em geral enquanto consolidam 
privilégios sociais.

Ante a onda de insensatez que toma proporções inimagináveis, os 
sujeitos que prezam pela coisa pública precisam evidenciar as relações entre 
projetos de educação supostamente sem partido e os interesses privatistas 
que assolam o cenário político. Urge tratarmos com o devido respeito e 
responsabilidade as instituições democráticas e os espaços de sociabilidade.

Depois de explicitar alguns discursos e ações que têm me incomodado, 
retomo a questão inicial do subtítulo: educar é um ato político? Aproveitando 
as discussões no âmbito das políticas públicas, incluo outras questões 
para refletirmos: a quem interessa despolitizar a educação? Essa ideia de 
despolitização tem relação com o processo de mercantilização da educação 
formal? Afinal, a educação é um direito social ou um grande balcão de 
negócios a ser explorado pelo denominado mercado?
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Trago essas questões para pensarmos nas estratégias de dissimulação ante 
o debate educacional. Aqueles que propagam o ideário de uma escola neutra, 
buscando criminalizar distintas formas de atuação política, valorizam a gestão 
gerencial privada, supostamente desprovida de intencionalidades. Em outras 
palavras, a gestão escolar balizada por princípios de mercado – supostamente 
neutros – seria capaz de despolitizar os processos de formação dos estudantes. 
Sem recorrer às estratégias de dissimulação, me posiciono nesse debate 
inspirado na concepção freireana: educar é um ato político, humanizador, 
transformador. Negar o caráter político da educação formal, a procedência 
política dos projetos de escolarização, o lugar político da seleção e legitimação 
dos conhecimentos escolares é fazer política buscando a desumanização da 
história das instituições escolares. Sem o caráter humano, não temos cultura. 
Portanto, sem cultura não podemos tratar das sensibilidades.

Como o cenário vivenciado pelos brasileiros tem me mobilizado a atuar 
politicamente, também quero destacar que esta produção acadêmica foi escrita 
para compor um livro que reúne as reflexões dos participantes do X Seminário 
do Centro de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer (CEMEF), 
evento ocorrido no mês de setembro de 2018 na Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Com o tema “Diálogos Transnacionais na História da 
Educação Física”, o referido seminário contou com pesquisadores brasileiros, 
uruguaios e argentinos que apresentaram trabalhos instigantes, os quais 
promoveram discussões acerca de conhecimentos históricos e educacionais 
de seus respectivos campos de investigação.

O professor Marcelo Mariño e eu fomos convidados pelo professor 
Marcus Aurélio Taborda de Oliveira para formar a mesa redonda intitulada 
“Sobre a história das sensibilidades: educação e política”. Na ocasião, 
abordamos questões relativas às sensibilidades tomando em conta os estudos 
realizados no campo da história da educação. Enquanto o professor Mariño 
apresentou reflexões sobre a formação de uma dada sensibilidade nacional 
argentina no decorrer do século XX, eu compartilhei inquietações que 
permeiam minhas investigações nos últimos anos. Para ser mais preciso, 
apresentei resultados parciais do projeto de pesquisa intitulado Livros de 
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leitura e conhecimento histórico: a educação dos sentidos em Campinas (1890-
1920), que conta com o apoio da Fapesp.

A partir do campo da história da educação, a investigação em curso 
discute limites e potencialidades de obras didáticas na produção de 
conhecimento histórico e suas relações com a educação dos sentidos e das 
sensibilidades na referida cidade. Pensando nas relações existentes entre 
as produções historiográficas e o ensino escolar, acredito que podemos 
refletir sobre determinadas práticas de leitura dos livros didáticos e as visões 
construídas no âmbito da disciplina História.

Com o desenvolvimento da pesquisa, além de constatar a variedade 
de obras didáticas publicadas no período estudado, analisei uma gama 
significativa de livros destinados às escolas primárias que apresentavam 
conhecimentos históricos como mote para introduzir lições de moral e 
civismo. A escolha de Campinas como espaço de investigação é justificada 
por inúmeros motivos, dentre os quais destaco a sua representatividade em 
relação aos ideais republicanos de escolarização (SOUZA, 1998a), tanto no 
aspecto quantitativo de instituições, professores e estudantes na comparação 
com a média de outros municípios do país quanto na perspectiva político 
pedagógica dos sujeitos que participaram desse processo histórico. Mais 
um elemento importante a ser considerado para essa análise é que nessa 
urbe atuaram os professores Arnaldo de Oliveira Barreto e Romão Puiggari, 
autores da série graduada de leitura Puiggari-Barreto.

A referida série graduada, composta por quatro volumes, circulou nas 
escolas campineiras do início do século, seja pela relevância de seus conteúdos, 
seja pelo prestígio e relações profissionais de seus autores. Com o levantamento 
dos dados biográficos dos autores, tive condições de situar suas concepções 
pedagógicas na história da educação brasileira, abordando aspectos do 
projeto republicano que foram ressaltados por meio dasnarrativas textuais 
e imagéticas impressas na série. Os conhecimentos e lições apresentados no 
decorrer de suas páginas traziam comportamentos sociais valorizados por 
setores da elite republicana, que não dispensavam preceitos morais e cívicos 
para a formação escolar. Considerando esse conjunto de elementos, reflito 
neste texto sobre cultura e educação das sensibilidades na escola primária 
da Primeira República.
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Em tempo, esclareço aos leitores que não pretendo apresentar 
semelhanças irrefutáveis entre o passado e o presente. Acredito que os atuais 
projetos do MEC não são reproduções adaptadas das práticas escolares do 
final do século XIX, nem de qualquer outro período. Os lemas, conteúdos 
e práticas escolares podem até trazer certa similitude, mas a história não 
se repete.

2- Disputas políticas e simbólicas perpassando os projetos 
educacionais republicanos

Na obra intitulada A formação das almas: o imaginário da República 
no Brasil, José Murilo de Carvalho (1990) abordou as lutas travadas entre 
grupos e lideranças do regime político proclamado em 1889 no que se refere 
à elaboração e legitimação dos símbolos nacionais. Ao discorrer sobre a 
simbologia republicana projetada por meio da bandeira e do hino, Carvalho 
(1990, p. 109-128) destacou a força da tradição imperial diante das propostas 
de manipulação do imaginário coletivo.

Enquanto as três grandes correntes republicanas – o liberalismo à 
americana, o jacobinismo à francesa e o positivismo – combateram-se para 
definir a natureza do novo regime, seus integrantes procuravam construir 
justificativas ideológicas que extrapolassem os limites sociais das elites 
educadas (CARVALHO, 1990).

Foi nesse cenário de disputas políticas e simbólicas que setores das elites 
dirigentes reconheceram a necessidade de se educar o povo, no mínimo, 
a partir da universalização do ensino primário. O caráter político desse 
projeto estava vinculado à formação do cidadão republicano, à sobrevivência 
e consolidação do regime. Segundo Rosa Fátima de Souza (1998a, p. 26),

Durante a Primeira República, o projeto educacional das classes 
dominantes apresentava-se como um projeto político e um projeto 
ideológico de realizações práticas. Detentores dos canais de expressão 
político-social, principalmente a imprensa e o poder legislativo, os 
intelectuais, educadores e políticos liberais difundiram, propagandearam 
e instituíram suas concepções de educação popular tornando-as 
hegemônicas na época. Além de instaurarem uma política educacional 
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nos moldes da democracia burguesa, consolidaram, de certa forma, 
um imaginário segundo o qual foi advogada a imprescindibilidade 
da educação escolar para a vida política e social, isto é, foi ressaltado 
o poder da educação como fator de promoção e igualdade social e a 
fixação dos contornos nítidos quanto à função e as possibilidades sociais 
de um homem educado, possuidor da razão, e o homem analfabeto 
considerado um ignorante. Portanto, tudo o que possibilitou o povo 
perceber a educação como um valor em si mesma e sintetizar a máxima 
pela qual um homem sem estudo não é nada (grifo da autora).  

O projeto educacional defendido pelos liberais tornou-se hegemônico 
nas primeiras décadas do regime republicano. Vale lembrar que os projetos 
republicanos difundidos desde a década de 1870 foram pautados por ideais 
de modernização do país. A atuação política das três principais correntes –
positivistas, jacobinos e liberais – evidenciam esse ideário ao exaltarem uma 
nação mais forte e próspera, defendendo “a formação de um novo homem 
ajustado à realidade e às necessidades daquele momento” (FERREIRA; 
CARVALHO; GONÇALVES NETO, 2016, p. 114). Nesse período marcado 
por intensas disputas políticas e simbólicas, o tema da educação escolar 
invariavelmente surgia nos debates articulado ao desejável desenvolvimento 
nacional. Segundo Marta Maria Chagas de Carvalho (2011, p. 7), “a escola 
foi, no imaginário republicano, signo da instauração da nova ordem, arma 
para efetuar o Progresso”.

As projeções da nação próspera passavam pela valorização do mundo 
das letras, dos sujeitos educados, portadores de signos da modernidade. Com 
esse intuito, dentre as primeiras realizações dos governos republicanos após 
a queda do regime monárquico, destacam-se o conjunto de medidas que 
impulsionaram a reforma geral da instrução pública. Para os republicanos que 
defenderam tais mudanças, a educação popular, que incluía o ensino primário 
e a formação adequada de seus professores, seria um centro multiplicador 
das luzes, “impulsionando a história em direção ao progresso e à liberdade” 
(MONARCHA, 1999, p. 172).

Entretanto, esse caráter progressista encontrou muitas resistências, 
começando pelas reivindicações dos movimentos sociais que traziam outras 
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demandas e concepções para a educação escolar (SCHUELER; MAGALDI, 
2009). E mais, o decantado “poder da educação como fator de promoção 
e igualdade social” (SOUZA, 1998a, p. 26) não agradava todos os setores 
da sociedade. As elites conservadoras vislumbravam riscos de revoltas e 
violência social, problemas que estariam relacionados com a falta de cultura 
da população brasileiro e que poderiam provocar o retrocesso do país. Na 
visão de Thais Nívia de Lima e Fonseca (2006, p. 43-44),

Essas concepções caracterizavam-se pelo apego à defesa da propriedade, 
implicando, muitas vezes, a rejeição às igualdades jurídica e política. 
No interior de um sistema que excluía a maior parte da população do 
exercício desses direitos, qualquer reação de oposição, sobretudo se 
vinda dos setores subalternos, representava clara ameaça às liberdades 
daqueles que eram considerados iguais entre si, ou seja, as elites ilustradas 
e proprietárias. Essas reações eram facilmente associadas à desordem 
e à anarquia, daí o perigo de quebra da segurança.

Havia, no entanto, a necessidade da modernização, que implicava o 
envolvimento de setores mais amplos da população, não apenas pela via 
econômica, mas também pela via educacional. O pensamento liberal 
no século XIX definia o papel da educação no sentido da formação 
do cidadão produtivo e obediente às leis, mesmo quando impedido 
de exercer direitos políticos. A conformação do indivíduo à vida civil 
passaria, assim, pela estruturação de um sistema de educação nacional, 
controlado pelo Estado e unificado em seus pressupostos pedagógicos, 
em seus programas e em seus currículos. Se na Europa a questão a 
ser enfrentada pelas elites era a da inclusão das classes trabalhadoras 
urbanas no sistema de ensino e das formas e limites dessa inclusão, no 
Brasil o problema dizia respeito à exclusão da extensa população escrava, 
além dos negros e mestiços forros e dos brancos livres e pobres. A 
exclusão social estava marcada pela escravidão e por todas as implicações 
jurídicas, econômicas, políticas e simbólicas que ela acarretava. E, na 
segunda metade do século XIX, a questão se estenderia, também, para 
a população de imigrantes europeus que se instalavam principalmente 
no sul do país.
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A preocupação das elites republicanas com os desdobramentos da 
educação popular pode ser observada a partir do descompasso entre as 
propostas educacionais aprovadas pelos governos e as práticas efetivadas 
nas unidades escolares. O reduzido número de vagas no ensino primário – 
muito distante do projeto de universalização escolar – e a concentração de 
instituições de ensino nos espaços urbanos – que não atendia grande parte 
da população de um país eminentemente rural – fazem parte das condições 
representativas de um período histórico no qual grupos progressistas e 
conservadores marcaram suas posições no campo da educação formal (FARIA 
FILHO; VIDAL, 2000; SOUZA, 1998b).

Ao analisarmos os projetos educacionais dos primeiros governos da 
República, podemos observar entre discursos, articulações e realizações 
a força política de cada grupo participante desse debate. Focalizando os 
enfretamentos no âmbito do controle do Estado, os liberais que se inspiravam 
no modelo norte-americano venceram a maior parte das disputas, ocupando 
os postos mais importantes do regime e estabelecendo sua justificativa na 
legitimação racional da organização dos poderes. Entretanto, o controle dos 
poderes públicos do Estado a partir de uma dada racionalidade não significa 
a adesão irrestrita daqueles que não participaram da proclamação do regime 
republicano e de seu concerto político (CARVALHO, 1987).

Por isso, a manipulação do imaginário social recebeu redobrada atenção 
das elites governantes nesse período de potencial redefinição das identidades 
coletivas, no qual as escolas estavam muito distantes de cumprir a sua função 
de formadora do desejado cidadão republicano, sujeito capaz de compreender 
e praticar os códigos culturais valorizados pela modernidade. Segundo 
Carvalho (1990, p. 10-11),

A elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação de 
qualquer regime político. É por meio do imaginário que se podem 
atingir não só a cabeça mas, de modo especial, o coração, isto é, 
as aspirações, os medos e as esperanças de um povo. É nele que as 
sociedades definem suas identidades e objetivos, definem seus inimigos, 
organizam o passado, presente e futuro. O imaginário social é constituído 
e se expressa por ideologias e utopias, sem dúvida, mas também [...] por 
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símbolos, alegorias, rituais, mitos. Símbolos e mitos podem, por seu 
caráter difuso, por sua leitura menos codificada, tornar-se elementos 
poderosos de projeção de interesses, aspirações e medos coletivos. Na 
medida em que tenham êxito em atingir o imaginário, podem também 
plasmar visões de mundo e modelar condutas.

No caso da bandeira nacional, a inscrição da divisa “Ordem e Progresso” 
teria representado a vitória dos positivistas frente às outras correntes 
republicanas. Entretanto, Carvalho (1990) apresenta em seu estudo aspectos 
mais complexos sobre a batalha que definiu o referido símbolo logo nos 
primeiros dias do regime. Entre aspirações, medos e esperanças, as elites 
republicanas consideraram a força da tradição imperial e as possíveis reações 
populares após a implantação da República. Com isso, suas lideranças optaram 
por manter as cores e formatos básicos da bandeira imperial ao invés de 
romper completamente com o antigo estandarte. Nessa perspectiva, a bandeira 
republicana é mais agregadora do que desarticuladora, pois portaria valores 
simbólicos defendidos pelas elites do novo regime ao mesmo tempo em que 
procurava conquistar o apoio daqueles que não participaram efetivamente 
de sua articulação política.

3- Livros didáticos, educação e sensibilidades

Ao analisarmos os projetos de educação desenvolvidos no Brasil a 
partir de meados do século XIX, podemos estabelecer relações com o 
denominado processo de difusão mundial da escola (NÓVOA; SCHRIEWER, 
2000). Tanto no Brasil quanto em outros países que seguiram os modelos 
ocidentais de educação, o referidoprocessofixou na pauta das agendas 
políticas a defesa do ensino primário como um dos alicerces fundamentais 
para progresso e modernização das nações. Assim, as instituições escolares 
receberam a incumbência de formar os futuros dirigentes e trabalhadores, 
posicionando-se como lugares significativos para a socialização e preparação 
das novas gerações. Nos cenários desejados de um mundo civilizado,a escola 
primária universal, gratuita, organizada e supervisionada pelo Estado 
traria contribuições incomensuráveis aos regimes democráticos, seria a 
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instância pública responsável pela execução dos projetos de modernização 
e desenvolvimento sociocultural do povo (SOUZA, 2013).

O avanço do capitalismo industrial e seus desdobramentos impactaram 
nas práticas culturais de diferentes grupos sociais ao redor do planeta. 
As demandas advindas das novas configurações do sistema de produção 
capitalista chegaram a ressignificar valores éticos, morais e estéticos dos 
sujeitos localizados em seu campo de abrangência. 

Quando tratamos das mudanças e permanências no campo da educação, 
podemos observar que além do crescimento do número de instituições 
escolares primárias, essas tiveram aimportante tarefa de formar o cidadão 
moderno, o qual deveria ter condições físicas e intelectuais de responder aos 
desafios apresentados pelas novas maneiras de viver e trabalhar, ser capaz 
de produzir em tempos e espaços distintos de seus antepassados, participar 
da construção da nação civilizada (BOTO, 2014; GONDRA, 2004).

Na obra História da vida privada no Brasil: da Belle Époque à Era do rádio, 
Nicolau Sevcenko (1998) apresentou reflexões sobre a Revolução Científico-
Tecnológica que me ajudaram a abordar aspectos culturais do denominado 
“século das ciências”. Também conhecido como o “século do nacionalismo”, 
as perspectivas culturais dos novecentos deixaram marcas duradouras na 
composição dos programas curriculares e das práticas escolares. O encontro 
dos sujeitos seduzidos pelas promessas do irreversível progresso científico e 
dos apaixonados defensores da nação produziu uma escola que atendia seus 
anseios e visões de mundo. Assim, noções patrióticas e cívicas tiveram espaço 
reservado nos programas curriculares do ensino primário, como também 
representações do conhecimento científico foram incluídas no arcabouço 
pedagógico de formação dos estudantes. Em meio à constituição de uma 
liturgia da escola moderna (BOTO, 2014), a adequação dos espaços de ensino 
e a gradativa ampliação da seleção cultural incorporaram novos saberes, 
práticas e valores aos anteriormente trabalhados. Por isso, é importante 
levar em conta os estudos que abordam a história das disciplinas escolares 
e suas implicações sociais, os quais nos auxiliam a compreender melhor a 
complexidade das referidas mudanças e permanências nos currículos oficiais 
(CHERVEL, 1990; GOODSON, 1997).
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Com o avanço do sistema capitalista e o processo de difusão mundial 
da escola, os crescentes intercâmbios culturais deram visibilidade aos 
discursos que projetaram a imagem das instituições escolares como espaços 
imprescindíveis para a modernização e progresso dasnações. Ao analisar 
o sistema educativo e as perspectivas de estabelecimento da escolarização 
moderna na Argentina, Pablo Pineau (2014) comparou as condições históricas 
do referido país com outros da América Latina, destacando como diferentes 
governos incrementaram formas para sua melhor inserção no concerto do 
mundo civilizado, recorrendo até a concepções redentoras nos sistemas de 
educação. A redenção, neste contexto, significava a superação do atraso 
cultural, a libertação do povo de seu passado ignorante e sem perspectivas 
de progresso, em suma, a aproximação aos padrões dos países civilizados. 
Entretanto, as concepções redentoras associadas à educação tiveram caráter 
ambivalente nos países latino-americanos, pois a forte influência dos 
princípios cristãos em diferentes esferas sociais e políticas agregava outros 
sentidos a serem explorados pelos seus defensores. Assim, interpretações 
religiosas caminharam juntas com modernas propostas de sistemas de ensino, 
ou seja, imbricadas com o cientificismo, o racionalismo, o enciclopedismo 
e as visões de um Estado laico.

Em meio aprojetos e debates que abarcavam a área da educação, editores 
e professores procuraram responder à expansão escolar elaborando materiais 
didáticos que dialogassem com as diferentes correntes pedagógicas em curso. 
Oportunidade de negócios para os proprietários de editoras e/ou livrarias, 
oportunidade para os professores autores atuarem no magistério muito além 
de seus postos de trabalho, a diversificação dos títulos das obras escolares 
acompanhou o crescimento e a diversidade das demandas educacionais.

Ao tratar os livros de leitura como fontes da pesquisa, procuro contribuir 
com as discussões que abarcam suas formas de produção, circulação e 
recepção. Compreendo o livro de leitura como congênere do livro didático, 
ou seja, produções destinadas ao uso escolar, materiais de apoio à atuação dos 
docentes e ao estudo dos discentes. Portador de expectativas educacionais e 
de valores culturais, o livro didático é objeto variável e instável (BATISTA, 
1999), produto que atende necessidades de mercado (MUNAKATA, 2012) 
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e de complexa definição (CHOPPIN, 2004). Dentre as inúmeras pesquisas 
realizadas sobre livros didáticos, destaco os autores supracitados por 
considerar suas contribuições em relação aos diferentes usos e fins desses 
produtos culturais.

No caso da série graduada de leitura focalizada neste trabalho, considero 
importante localizar seus autores e possíveis relações sociais. Escrita a quatro 
mãos pelos professores Arnaldo de Oliveira Barreto e Romão Puiggari, 
integrantes do quadro do magistério paulista nos anos iniciais da República, 
a série foi editada a partir de 1904 pela Livraria N. Falconi & Cia, empresa 
baseada na cidade de São Paulo. No ano de 1908, com a aquisição da empresa 
pela Livraria Francisco Alves, a série passou a fazer parte do catálogo de 
uma das principais editoras do país (REZENDE, 2016, p. 40).

Segundo Oliveira e Souza (2000), a narrativa apresentada nos livros série 
Puiggari-Barreto se aproxima do estilo da obra italiana Cuore, de Edmundo 
de Amicis, o que a distancia do modelo enciclopédico bastante difundido 
no período. No texto de apresentação aos professores do Segundo livro de 
leitura, os autores afirmam:

Nosso modesto trabalho é mais didactico que literario; por isso não 
citamos parcialmente as fontes de onde respigámos muito dos assumptos 
que vão entremeiados ás producções puramente originaes. [...] Que os 
nossos compatriciosinhos dellas se aproveitem com a maior avidez é o 
que desejam os autores (BARRETO; PUIGGARI, 1911, p. 3).

Em resumo, a série apresenta aos leitores – por meio narrativas textuais, 
poemas e imagens – as experiências do menino Paulo (personagem principal) 
a partir do momento em que ele está prestes a entrar na escola. As situações 
cotidianas de uma criança descobrindo novos espaços e pessoas são o mote 
que os autores utilizam para discorrer sobre os temas selecionados. Pensando 
nas perspectivas de uma educação formadora de princípios morais, cívicos, 
cristãos, dentre outros, Paulo e alguns de seus familiares são representados 
como exemplos a serem seguidos: Dr. Silva Ramos, o pai atencioso, médico 
respeitado na cidade, cumpridor de seus deveres e caridoso com os pobres; D. 
Julia, a mãe zelosa e dedicada, mulher bondosa com os filhos e necessitados; 
Luíza, a irmã mais nova, criança desobediente que recebe admoestações 



83

corretivas em diversas situações, as quais modificam o comportamento 
inadequado da menina. Em torno desses principais personagens, a narrativa 
é desenvolvida pelos autores. Os momentos de socialização de Paulo – 
caraterizado como um menino educado e prestativo – com outros personagens 
menos acionados (o irmão mais velho, a avó, o padrinho e alguns amigos) 
introduzem mais oportunidades favoráveis para a formação do sujeito 
civilizado.

O caráter didático da série Puiggari-Barreto passa pela estratégia de 
aproximar os estudantes/leitores das descobertas cotidianas do personagem 
principal. Ao abordar as relações sociais que Paulo construía a partir da 
família, dos amigos da escola e dos moradores de sua cidade, os autores 
discorriam sobre conhecimentos e formas corretas de sua apropriação. 
Educado por pessoas exemplares e em ambientes propícios, o menino Paulo 
aprendiaos códigos de comportamento e ação em uma sociedade que valoriza 
princípios éticos e religiosos inabaláveis.

No fictício mundo idealizado da série graduada, os autores apontaram 
a casa e a escola como os ambientes mais habilitados para se educar 
corretamente uma criança. A família e os professores de Paulo eram os 
responsáveis pela adequada formação daquele que também seria um exemplo 
de futuro cidadão brasileiro.

Retomando a questão das disputas políticas e simbólicas observadas nos 
anos iniciais da República, é interessante pensarmos como a divisa “Ordem 
e Progresso” inscrita na bandeira nacional foi incorporada em determinadas 
práticas de ensino. Na série graduada Puiggari-Barreto, podemos encontrar 
no Segundo livro de leitura (1911a, p. 127) a seguinte frase:

Sem ordem, nada progride.

Sem ordem, ninguém pode trabalhar nem em casa, nem nas oficinas, 
nem no campo, nem nas escolas.

As frases ora reproduzidas fazem parte do texto intitulado Paulo no 
gabinete. No referido texto, o diretor da escola solicitou a presença de Paulo 
em seu gabinete para repreendê-lo por uma atitude observada no momento 
da merenda. Na narrativa, o diretor afirma que Paulo tinha provocado 
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muito barulho e comportamentos inapropriados em um grupo de meninos 
educados. Como essa era a primeira vez em que o personagem era chamado 
pelo diretor, nenhum castigo seria aplicado além do constrangimento daquela 
situação. Entretanto, o recado era claro: o diretor esperava nunca mais 
repreendê-lo.

Pois bem, destaquei o trecho acima com o intuito de refletir sobre as 
narrativas elaboradas pelos autores da série. Mais uma vez, uma situação 
vivida por Paulo foi o mote para se tratar de ordem, disciplina, autoridade, 
respeito, comportamento etc. Em três páginas, Barreto e Puiggari ainda se 
referiram ao lema “Ordem e Progresso”, indicando que os estudantes – como 
qualquer outro brasileiro no campo, na cidade ou em qualquer lugar – tinham 
responsabilidades acerca do futuro da nação.

Pensando em possíveis experiências curriculares desenvolvidas nas 
escolas primárias que adotaram a série graduada Puiggari-Barreto, entre 
lições de tolerância, respeito e boas maneiras, seus volumes também traziam 
narrativas históricas perpassadas por princípios de educação moral e cívica. 
Ao selecionar fatos qualificados como relevantes do passado, os autores 
defendiam valores modernos e republicanos ao exaltar o espírito patriótico 
dos homens que construíram o Estado nacional. Sobretudo no Quarto livro 
de leitura (BARRETO; PUIGGARI, 1909), textos, poemas e imagens são 
apresentados com temas históricos. Mais do que nos volumes anteriores, 
Paulo passa por situações que intensificam seus sentimentos cívicos e ampliam 
seu aprendizado moral.

Como mencionado, em seu lar ou na escola, com seu pai, sua mãe, o 
diretor, os professores ou os amigos, o menino sempre está aprendendo e 
compartilhando visões de cidadania imbricadas aos discursos moldados pelo 
nacionalismo republicano. Nesse sentido, Tiradentes aparece como mártir do 
Brasil, ao mesmo tempo que a figura da Princesa Isabel não é lembrada na 
relação com o fim da escravidão. Na memória republicana, o espaço existente 
para os sujeitos históricos do período monárquico era muito reduzido. Em 
um cenário de embates socioculturais, os republicanos que governavam o 
país tiveram o cuidado de estabelecer, ao menos no campo simbólico, ideais 
nacionalistas e identitários que não incluíam vozes dissonantes.
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A República reatualizou problemas latentes na sociedade brasileira, tais 
como: as questões da identidade e da unidade nacional. A transição do 
Império para a República representou momentos de crises e tensões 
sociais com grande perigo de desagregação. Era preciso, pois, construir 
um novo universo simbólico (SOUZA, 1998b, p. 266).

No processo de consolidação da República, os grupos escolares foram 
criados para assumir um papel fundamental na construção da identidade 
e da unidade nacional, colaborando na formação do moderno cidadão. A 
elaboração da imagem de país civilizado passava pelos espaços e tempos da 
escola republicana, responsável pela transmissão da cultura brasileira e de 
seus desejáveis valores morais e cívicos (SOUZA, 1998b).

Atento às contribuições teórico-metodológicas de Edward Palmer 
Thompson(1998, p.17), penso na importância de sua preocupação em 
relação ao termo cultura, que“com sua invocação confortável de um 
consenso, pode distrair nossa atenção das contradições sociais e culturais, 
das fraturas e oposições existentes dentro do conjunto”. Ao dialogar com 
Thompson, compreendo cultura em seus aspectos plurais e na constantemente 
ressignificação de seus valores e configurações simbólicas, sempre 
considerando as experiências dos sujeitos nos processos históricos, as quais 
podem evidenciar tensões, conflitos e negociações em distintas formas de 
produção e/ou manifestação.

Abordando cultura e experiência, Peter Gay (1988) também me inspira 
a refletir sobre livros didáticos (tratados como produtos culturais) e suas 
relações com os processos formais de educação e as sensibilidades forjadas 
nas denominadas sociedades modernas. A noção de educação dos sentidos 
elaborada por Gay amplia as perspectivas dos estudos culturais, sobretudo 
em relação ao sujeito histórico por abranger tanto sua dimensão consciente 
quanto inconsciente.

Em relação à cultura, Gay (1988) defende que

Toda realização humana que de alguma forma contribui para a 
experiência pode ser englobada nesta vasta rubrica: as instituições 
sociais, o desenvolvimento econômico, a vida em família, as doutrinas 
religiosas e morais, os receios dos médicos, as mudanças de gosto, a 
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estrutura das emoções, até mesmo a política. [...] cultura é algo mais 
complexo, mais descontínuo e mais surpreendente do que julgam os 
estudiosos da moderna civilização ocidental (p. 13-14).

Portanto, segundo Gay, por meio de sua racionalidade e sensibilidade, 
o sujeito histórico produz cultura incessantemente, definindo formas de 
pensar e agir no mundo, criando ou reinventando práticas conforme suas 
condições materiais, experiências e relações sociais. 

Na visão de Maria Sílvia Duarte Hadler (2007, p. 21), Gay apresenta 
uma instigante análise sobre as dimensões consciente e inconsciente que 
compõem o sujeito histórico, ao afirmar que

[...] o processo de formação de uma visão de mundo é constante, sempre 
inacabado, sempre em constituição; é um processo, de fato, de formação, 
de educação, uma educação que não se circunscreve apenas aos domínios 
da racionalidade intelectual técnica, da consciência objetiva, mas que 
atinge e perpassa os campos mal definidos da sensibilidade, tanto no 
que ela tem de mais visível quanto de mais escondido e secreto.

A vida em sociedade, as práticas e produções culturais acabam 
estabelecendo mediações para as experiênciasdos sujeitos no tempo e no 
espaço, potencializando ainda determinadas formas de ler e interpretar o 
mundo. Dessa forma, as “experiências comprovam a existência de um tráfego 
ininterrupto entre o que o mundo impõe e o que a mente exige, recebe e 
reformula” (GAY, 1988, p. 19).

Como destaca Nara Rubia de Carvalho Cunha (2011, p.22-23), é 
importante ressaltar que a educação das sensibilidades deve ser pensada 
“não como uma imposição, uma determinação verticalizada, unidimensional, 
mecânica, e, sim, como construção coletiva, conflituosa e em constante 
ressignificação”. Por isso, também concordo com a análise de Márcia Regina 
Rodrigues Ferreira (2015, p. 37), estamos diante de uma educação vivenciada 
cotidianamente, estimulada por diversos meios e linguagens, “provenientes da 
circulação por diferentes espaços, um processo contínuo de ouvir e observar 
que produz significados e modela de forma sutil e silenciosa as sensibilidades 
e visões de mundo dos sujeitos”.
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Em seu estudo sobre historiografia educativa, estéticas e sensibilidades, 
Pineau (2018, p. 3) afirma que 

[...] es posible sostener que las formas de experiencia sensible, los modos 
de percibir y de comportarse, los modos de afectar y de ser afectados 
de los sujetos tienen una realidad histórica, sufren mutaciones y se 
transforman a lo largo del tiempo. Sentimientos y emociones dejaron de 
ser considerados solo como un estado interno de los sujetos, universales, 
de origen natural, biológico o genético, esencial y pre-social, para 
profundizar en su comprensión como fenómenos culturales e históricos, 
a la vez individuales y colectivos. Las sensibilidades están cifradas en 
la cultura de una sociedad.

Considerando as reflexões apresentadas pelos autores citados, procuro 
trabalhar com uma agenda de pesquisa que problematiza concepções 
estanques de educação. E mais, procuro dialogar com as contribuições de 
Benjamin, mais precisamente sua noção de Kulturkritik, como nos aponta 
Jaeho Kang (2009) acerca do exame da modernidade como espetáculo 
proposto pelo filósofo alemão.

Ao focalizar os livros da série graduada Puiggari-Barreto, mobilizo um 
conjunto de fontes históricas que potencializam a análise das concepções 
culturais produzidas em seus tempos/espaços de uso escolar. Parafraseando 
Pesavento, abordar as sensibilidades de sujeitos e grupos sociais em 
determinados processos históricos é uma tarefa complexa. Entretanto, diante 
do avanço de ações autoritárias e violentas por parte de Estados ao redor 
do mundo, as quais contam cada vez mais com a aprovação de diferentes 
sujeitos e grupos sociais, quais tarefas são fáceis?
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CAPÍTULO 05

Tensiones en el cruce. Notas para pensar la 
formación de una sensibilida nacional desde la 
historia de la educación

Marcelo Mariño

En los últimos años el giro afectivo encauzó un conjunto de 
preocupaciones e intereses dentro del terreno académico que favoreció 
la apertura de líneas de indagación y la multiplicación de nuevos objetos 
de investigación. La dimensión sensible se abrió paso con perfil propio y 
sus derivas impactaron en el campo de la historiografía educativa. Dicha 
emergencia, que da cuenta del devenir de la construcción de nuevos saberes, 
puso en tensión el consenso dentro de la comunidad intelectual sobre qué 
singularidad aporta la historización del mundo de las sensibilidades y cuál 
es la legitimidad de las conclusiones a las que arriban sus investigaciones. 
Desde esas expectativas y desafíos quiero compartir aquí  algunas reflexiones 
para pensar el cruce entre la historia de la educación y la historia de las 
sensibilidades a partir de un recorrido de investigación.1

1. Agradezco al Dr. Marcus Taborda de Oliveira (Faculdade de Educação, UFMG)  y a la 
Dra. Meily Assbú Linhales (Escola de Educação Física, CEMEF)  la invitación a participar 
en este X Seminário do CEMEF/UFMG.
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1- En torno de la construcción de um objeto

Interesado en indagar las estrategias de consolidación del lazo social en 
el terreno educativo,  he trabajado en las intervenciones político-pedagógicas 
de un conjunto de intelectuales de fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX, quienes se preguntaron - en medio del proceso de constitución 
y consolidación del sistema educativo argentino - cómo promover una 
sensibilidad nacional.2  Me propongo plantear aquí cómo se fue organizando 
mi objeto de investigación en el cruce de la historia de la educación y de 
las sensibilidades, para compartir algunas preguntas de orden teórico-
metodológico y algunas pistas que orientaron mi búsqueda, a partir del 
trabajo que desarrollo como integrante de un colectivo de investigadores 
de las Universidades de Buenos Aires, La Plata y Rosario.

Los miembros de ese equipo, que indagamos los procesos de transmisión 
cultural - particularmente aquellos que se desarrollaron en el devenir histórico 
de la escolarización en Argentina -, encontramos en el “affective turn” la 
posibilidad de  revisar, poner en diálogo, a la vez que de dar forma a un 
conjunto de preocupaciones histórico-educativas desde un registro estético, 
entendido como “un sistema de operaciones que convierte al mundo sensorial 
de los sujetos en determinadas sensibilidades  mediante la sanción de juicios 
de valor” (PINEAU, 2014, p. 24).3

Reconociendo el carácter cultural e histórico de los sentimientos y las 
emociones, es decir, de las transformaciones que experimentan los sujetos 
individuales y colectivos en los modos de afectar y de ser afectados, las 
investigaciones surgidas en ese grupo procuraron hacer inteligible desde una 

2.  Esta presentación recupera discusiones compartidas con investigadores latinoamericanos 
en el marco del XIII CIHELA (Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación 
Latinoamericana) realizado en marzo de 2018 en Montevideo.
3.  Menciono aquí los proyectos de investigación cuyos resultados fueron insumos para 
esta ponencia: Proyecto UBACyT F132 “Historia estética de la escolarización en Argentina“. 
IICE-FFyL-UBA, 2008-2011; Proyecto PICT 2008 1710 “La educación sentimental: la es-
tética escolar argentina en la primera mitad del siglo XX”. FONCyT, 2010-2014; Proyecto 
UBACyT 20020100100560 “Historia estética de la escolarización en Argentina. Multitudes 
y modernizaciones en el período de entreguerras”. IICE-FFyL-UBA, 2011-2014, Proyecto 
UBACyT 20020130100145BA “La estética escolar durante la irrupción de las masas (1930-
1955)”.  IICE-FFyL-UBA, 2014-2017; Proyecto PICT 2012 2098: “La educación sentimental de 
las masas: estética escolar y cultura política en Argentina (1930-1955)”. FONCyT, 2014-2016.
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perspectiva transdisciplinaria las articulaciones que se configuraron entre las 
disposiciones sensibles y estéticas y los regímenes de poder en el campo de 
la historia de la educación argentina, entendiendo  que “la manifestación - y 
represión -  de sentimientos y emociones son tópicos que se transmiten, se 
aprenden y se enseñan” (PINEAU, 2018, p. 21)..

A través de diversas operaciones, las intervenciones estéticas buscan 
moldear y encauzar emergentes sensibles y emocionales, orientando las 
manifestaciones individuales y colectivas del ser y del sentir hacia un horizonte 
de expectativas compartido. Desde ese registro, las ideas, las imágenes, las 
instituciones y los dispositivos son identificados en mi trabajo como hilos de 
una trama político-pedagógica que dio soporte al proceso de configuración 
de una sensibilidad nacional. Dicha constitución puede monitorearse a través 
del pulso ondulante que generan en distintos momentos de la historia las 
disputas por los sentidos de lo estético, entendido éste como uno de los ejes 
que configuran lo político en el espacio educativo. 

La cuestión nacional argentina se manifestó en una temporalidad de 
larga duración que atravesó con diversos ritmos, énfasis y matices al período 
que incluyó al proceso de modernización. Dentro de ese arco temporal, la 
identidad colectiva ha sido una preocupación de políticos, intelectuales y 
pedagogos para quienes, según las circunstancias, devino una obsesión. 
Desde distintos frentes, pero con centralidad en la escuela, los grupos 
dirigentes y la élite intelectual se propusieron promover la construcción de 
un sentimiento patriótico compartido, que se fue desarrollando de manera 
simultánea - aunque no exclusivamente coincidente - con el proceso de 
consolidación del Estado nacional. Así, en una operación compleja y 
multiforme se emprendieron esfuerzos sostenidos para garantizar que la 
nación interpelara a las multitudes, reorganizándolas y constituyéndolas 
como sujetos nacionales (MARIÑO, 2014). 

Pero ¿cómo se promueve un sentimiento nacional? ¿Qué estrategias 
se ponen en juego? ¿Cuáles son sus insumos? Con esos interrogantes, el 
trabajo partió del reconocimiento y la necesidad del giro afectivo como un 
espacio con el cual dialogar, en la medida en que sus aportes estimulaban 
un pensar lo sensible, al habilitar preguntas que hasta entonces habían sido 
difíciles de alojar. 



96 

El “giro afectivo” se convertía en un fuerte estímulo para hacer historia 
de la educación. Sin embargo, la tarea que se imaginaba fértil resultaba 
también compleja, porque apenas se intenta mapear un estado del arte, el 
investigador encuentra diversas matrices conceptuales que responden a 
perspectivas teóricas en debate. ¿Cómo pensar lo sensible? ¿El estudio debe 
constituirse en la sensibilidad, en los afectos, o en las emociones? ¿Qué bases 
lo sustentan? ¿Sus premisas y conclusiones se deben apoyar en la biología, 
en la psicología (histórica), en el estudio de las representaciones, o en una 
historia cultural atenta al proceso de creación de significados? ¿Qué materiales 
pueden considerarse fuentes y cómo debe ser su tratamiento? ¿Qué lugar 
ocupa la propia sensibilidad del investigador? ¿Cuál es la singularidad de 
su aporte, o acaso estas nuevas miradas son solo un eco que no hace más 
que replicar las inquietudes de trabajos considerados clásicos? (MORAÑA, 
2012; ZARAGOZA, 2013; PLAMPER, 2014; MOSCOSO, 2015). 

Las diversas aproximaciones al “mundo de lo sensible” constituyeron 
los insumos de un background que se enriqueció con el conocimiento de 
los nuevos aportes que se estaban produciendo en el campo de la historia de 
la educación a escala local, regional y global (TABORDA DE OLIVEIRA, 
2018). Su sedimentación permitió la emergencia de conceptualizaciones que 
encaminaron la formulación nuevos problemas. Tal es el caso de “registro 
estético”, que vinculaba las estrategias de configuración de las sensibilidades 
con la especificidad del devenir educativo en Argentina. Junto a otros 
conceptos afines acuñados en diversas investigaciones del colectivo (como 
es el caso de “estética escolar”, por citar otro ejemplo), el “registro estético” 
se convertía en un vector que orientaba el recorrido del pasado educativo 
en términos sensibles, dando cuenta de una torsión en el modo de revisarlo; 
a la vez que se referenciaba en el giro, sentaba su especificidad y autonomía 
relativa en el hacer investigativo dentro del campo especifico de la historia 
de la educación.    

Ahora bien, el aporte que el giro afectivo ofrece a la configuración de 
un registro estético viene de la mano de uno de los mayores retos a la hora 
de plantear las preguntas de investigación: porque si algo hizo estallar el 
giro, fue la serie de dicotomías que forjó la matriz binaria del pensamiento 
occidental para identificar los estados afectivos (biológico/ cultural; exterior/
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interior; razón/pasión, entre otras) (SOLANA, 2014).  Tal desafío interpela 
los modos de indagación: ¿cómo encaminar un pensar sobre lo sensible? 
Concretamente ¿cómo forjar una mirada investigadora capaz de construir 
objetos que están signados constitutivamente por su carácter fronterizo? Más 
aún, ¿cómo hacerlo asumiendo que esas matrices binarias operan en una 
larga duración que nos sigue habitando como investigadores? ¿Qué se repone 
del universo de la sensibilidad en las sucesivas traducciones que implican 
las políticas de archivo y/o las mediaciones de las fuentes en tanto insumos 
que terminarán configurando un paper académico o una publicación? 

Para seguir pensando estas tensiones quiero reponer aquí una anécdota 
que recupera Frank Ankersmit. Cuenta que, después de que Franz Schubert 
tocara una de sus sonatas ante un público reducido, uno de los asistentes se 
acercó a preguntarle cuál era el significado de esa pieza musical. La respuesta 
de Schubert fue sentarse nuevamente al piano y volver a tocarla. Ankersmit 
se pregunta entonces qué otra cosa podría hacer el músico ante esa demanda. 
Hay cuestiones que no se pueden traducir de manera adecuada en palabras, 
no porque se trate de algo misterioso o trascendental, sino porque no existen 
los tertia (mediadores) epistemológicos para fijar lenguaje, experiencia y 
realidad en una relación inalterable (ANKERSMIT, 2010). Considero que 
este episodio ilustra una de las cuestiones que desafía a la historización desde 
una perspectiva de las sensibilidades. ¿Cómo pensar esas mediaciones, qué 
herramientas construir para caminar sobre ese terreno tan apasionante, 
pero a la vez tan movedizo? ¿Cómo avanzar entonces en la producción de 
un conocimiento histórico educativo desde el eje de la sensibilidad? 

Pensar lo sensible implica aceptar la indeterminación como un 
“malestar en la investigación”, lo que no significa renunciar a la voluntad 
de querer entender, sino de apartarnos de cualquier intento de identificar 
a la comprensión y a la argumentación como formas de la domesticación. 
La traducción de lo sensible tensa los paradigmas que vino transitando 
la Historia desde que se entronizó como ciencia y se profesionalizó su 
práctica. Desafía nuestro acto de pensar, tal como lo entendió Deleuze: 
una acción que pone en crisis a la subjetividad, cuyo pensamiento se vuelve 
potente solo fuera de sí mismo, en el extremo de su propia impotencia. 
(ZOURABICHVILI, 2004, p. 28).  Hacer historia de la educación desde la 
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historia de las sensibilidades no consistiría – parafraseando a Abramowski 
y Canevaro- en “clasificar y despejar lo emocional [de lo racional] sino en 
aceptar el desorden, describiéndolo y problematizándolo”, planteando un 
acercamiento desde una posición in-between (BHABHA, 1994), abierto a las 
“zonas desprolijas y contradictorias en las que se gestan lazos e identidades, 
se construyen sensibilidades y se generan sociabilidades. (ABRAMOWSKI 
Y CANEVARO, 2017, p. 15).  

Raymond Williams abre una ventana cuando afirma que el problema 
inicial es de perspectiva (2017). El modo de acercamiento en esta investigación 
fue problematizar las intervenciones intelectuales como forjadoras de una 
sensibilidad nacional a partir de visibilizar aquello que denomino los 
intersticios. 

2- Indagar los intersticios 

La historiografía educativa cuenta con numerosas investigaciones 
sobre los discursos pedagógicos, las políticas educativas nacionalizadoras, 
la constitución de los sujetos y sus prácticas, así como de las instituciones y los 
dispositivos diseñados en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del 
siglo XX. Desde esos aportes me interesa subrayar que los discursos científicos, 
políticos y pedagógicos de ese período convergieron productivamente al  
enlazar la  irrupción de las masas con la construcción de una  nación a través 
de la educación. En esa intersección se constituyó un campo problemático 
que dio lugar a la formulación de interrogantes, desde donde se generaron 
saberes y se plantearon intervenciones político-educativas concretas para 
hacer frente a las multitudes cosmopolitas en el contexto de los procesos de 
modernización y de  consolidación del Estado nacional argentino. 

Los intelectuales pedagogos constituyeron uno de los ejes configuradores 
del objeto de mi investigación.4 Por tal motivo, concebí mi trabajo en el cruce 
con la historia intelectual, en tanto que su perspectiva de análisis ofrece no 

4.  Tomo aquí a cuatro intelectuales: Joaquín V. González, Carlos O. Bunge, Ricardo Rojas 
y José M. Ramos Mejía, a quienes identifico como indicios del tipo de intervención que me 
interesó caracterizar a los fines de mi investigación. Las fuentes trabajadas incluyeron una 
selección que da cuenta de sus múltiples espacios de participación.
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solo el resultado final de los procesos de significación social, sino que también 
se interesa en los productores de significados y los contextos de producción 
(MYERS, 2015). La historia intelectual es recuperada aquí desde su zona 
de frontera con la de las sensibilidades, ya que en ella no solo se anudan 
“conceptos y racioncinios, sino también elementos de la imaginación y la 
sensibilidad” (ALTAMIRANO, 2005, p. 19).

En ese marco, entiendo a las intervenciones intelectuales como 
expresiones múltiples de sujetos integrantes de un campo en formación, 
en el que identifico a un conjunto de intelectuales-pedagogos, quienes 
preocupados por forjar una sensibilidad nacional desarrollaron su actividad 
entre el escritorio (intelectual), el despacho (funcionario político) y el aula 
(pedagogos-docentes). Sus posiciones de sujeto articularon un tipo de 
reflexión que permite pensarlos como grupo, más allá de las diferencias 
que existieron entre ellos. Fueron configuradores activos de una trama 
político-pedagógica productora de imágenes que organizó un canon 
estético-político (histórico – literario - geográfico y cívico) como territorio 
simbólico en donde enraizar la conciencia de la nacionalidad, entendida 
como sede de la expresión sentimental. Sus acciones son pensadas en tanto 
mediadoras de una trama compuesta por elementos prescriptivos, productores 
de sentidos y configuradores de sensibilidades, cuyos hilos articularon, a 
la vez que alimentaron, los vínculos entre la cultura política y la cultura 
escolar. Asimismo, dichas intervenciones fueron recuperadas en términos de 
composición de una cartografía de la construcción del sentimiento nacional, 
entendiéndola como un “mapa abierto, conectable en todas sus dimensiones, 
desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones” 
(DELEUZE Y GUATTARI, 1997, p. 17).

En Argentina, los efectos que produjo la ola nacionalizadora fueron 
notables. Ese tipo de acciones impactó centralmente - pero no exclusivamente 
- en el proceso de escolarización masiva. La escuela tradujo imágenes 
producidas por aquellas intervenciones - en tanto portadoras de insumos 
sensibles -, las escolarizó y las incorporó a su sensorium, buscando habilitar 
la producción de una sensibilidad común. 

La contundencia de aquella operación fue recuperada en la investigación 
teniendo en cuenta que:



100 

- el registro estético propone deconstruir insumos y estrategias de 
sensibilización, entendiendo que en su configuración se combina 
la pulsión performativa de las intervenciones intelectuales con las 
resistencias y las apropiaciones que caracterizan los procesos de 
recepción. Las sensibilidades remiten aquí al campo de la estética, 
concebida “como aquello que provoca emoción, que perturba, que mueve 
y altera los patrones establecidos y las formas de sentir” (PESAVENTO, 
2007).

- la intervención intelectual no se reduce a una voluntad interpelante 
compuesta unívocamente desde un plano racional y unidireccional. 
Incluye también la propia afección de los sujetos promotores de 
sensibilidad; expresa también un rango de sentimientos que despierta 
cierta experiencia histórica (SOLANA, 2014).

- la configuración de una sensibilidad nacional deviene de una 
construcción que cuenta con vasos comunicantes con las sensibilidades 
individuales, pero no es el mero reflejo de éstas o su sumatoria. Su 
formación es el resultado de operaciones hegemónicas en la constitución 
de un habitus emocional5 que buscó consolidarse como régimen. Su 
relativa estabilidad obedece a la existencia de algunos núcleos duros 
capaces de garantizar resonancias dentro de la larga duración. Dicha 
sensibilidad se compone de distintos estratos que fueron sedimentando 
en temporalidades diversas, lo que impide armar una periodización 
construida desde cortes fuertemente definidos (HUIZINGA, 1993).

Llegados a este punto considero como hipótesis de trabajo y como uno 
de los posibles territorios para indagar la producción de una sensibilidad 
nacional, al intersticio que se constituye en el cruce de la intervención 
intelectual político-pedagógica y la composición de imágenes. 

5.  Deborah Gould presenta el habitus emocional como una extensión del concepto de 
habitus al campo de los sentimientos. Contiene una pedagogía emocional, una plantilla 
que indica qué y cómo sentir, confiriendo a algunos sentimientos y modos de expresión 
un carácter evidente y natural y haciendo que otros permanezcan ininteligibles y, de ese 
modo, no sentibles e inexpresables (ABRAMOWSKI, 2017).
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Entiendo al intersticio no como un espacio preconfigurado, sino como 
un territorio devenido de ese cruce que acontece en el proceso de transmisión 
cultural y que involucra al conjunto de los sujetos individuales y colectivos, 
constituidos y por constituir.  El rol de los intelectuales, los sentidos de la 
pedagogía y la naturaleza de las imágenes comparten su carácter relacional-
mediador. Me detengo particularmente en esta intersección para revisar 
cómo fueron tematizadas las dimensiones de tiempo, espacio y comunidad, 
entendiendo que en esa conjunción se expresaron diversas estrategias de 
sensibilización nacional, tendientes a configurar un régimen emocional con 
pretensión homogeneizante. 

3- Imágenes

Las imágenes cuentan con una problematización extensa y de larga 
data. En el siglo I Longino planteaba en su “Tratado sobre lo sublime” que 
ellas “contribuyen grandemente a la hora de proveer dignidad, elevación e 
intensidad. De ahí que también las llamen representaciones mentales. Imagen 
es cualquier clase de pensamiento que produzca expresión…” (LONGINO, 
2014, p. 38). 

En mi trabajo, el punto de partida y la perspectiva de indagación para 
problematizarlas en términos de intersticio se apoyaron en algunos de los 
aportes de Emmanuele Coccia. Para este filósofo italiano, el mundo específico 
de las imágenes es el lugar de lo sensible. Más aún: la vida sensible llega 
adonde llegan las imágenes (COCCIA, 2011). Preocupado por indagar la 
génesis de lo sensible, Coccia distingue la realidad (los objetos, el mundo, en 
tanto reales) de los fenómenos (es decir, las cosas devenidas sensibles a través 
de la percepción). “Sin imágenes, sin sensibles, cada cosa existiría sólo en sí 
misma, toda forma de influencia sería imposible”. Por eso sostiene también 
que “La unidad del mundo no es ni física ni espiritual o metafísica, sino 
medial” (COCCIA, 2011, p. 53-55). Dado que sujeto y objeto no interactúan 
sino a través de las imágenes, Coccia da un paso más y afirma que “No 
tenemos nada que ver inmediatamente con las cosas ni con nosotros mismos, 
sino con el espacio en el que nosotros mismos y las cosas no tienen otra 
consistencia que la de una imagen” (COCCIA, 2011, p. 65).
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La imagen es un espacio de cruce. Aparece en su propuesta como el 
lugar de la extrañeza y presenta cierta afinidad con la representación, en la 
medida en que la imagen es “la sola apariencia de la cosa fuera de su lugar” 
(COCCIA, 2011, p. 30), una forma, en tanto que vive en otro cuerpo o en 
otro objeto. 

Lo que caracteriza lo humano desde su perspectiva filosófica es la 
capacidad de hacer vivir a las formas a través de las imágenes […] “Gracias 
a los medios [que son el lugar de las imágenes] las formas intencionales 
pasan de un alma a otra” (COCCIA, 2011, p. 66-67). Los humanos, además 
de poseer una afectividad dirigida a las cosas materiales, poseen una forma 
de afectividad y de sensibilidad en relación a las imaginaciones, no solo 
las de cada uno sino a todas las imágenes posibles. Ser racional, concluye, 
significa ser sensible respecto de las imaginaciones de toda la humanidad.

En los términos de mi trabajo, las intervenciones son especialmente 
recuperadas como actividades de producción de formas sensibles que 
tienen efectos en la realidad, en la medida en que estimulan la generación 
de sentimientos y modos de significación colectiva. A través de las imágenes 
“penetramos en las cosas y en los otros [ejerciendo] influencia sobre el 
mundo”. (COCCIA, 2011, p. 65). 

¿Cómo pensar esa formación de imágenes en términos de promoción 
de una sensibilidad común? Así como la retórica y la filosofía, también la 
historia del arte y los estudios visuales pueden contribuir a problematizar 
dicha construcción.

Aby Warburg entiende a las imágenes como “…especies de cristales en las 
cuales se concentran muchas cosas, y en particular esos gestos muy antiguos, 
esas expresiones colectivas de las emociones que atraviesan la historia” (DIDI-
HUBERMAN, 2016, p. 42-43). Su concepto de pathosformel6 resulta fértil 
para pensar la composición de las imágenes como un organizador “de formas 
sensibles y significantes [en tanto están] destinadas a producir en quién las 

6.  Tomamos aquí el concepto acuñado por Warburg. Si bien éste refiere a su proyecto de 
historizar las emociones figuradas en el Atlas Mnemosyne, el análisis de Burucúa, retoma-
do por Santos, nos resulta atractivo para pensar las operaciones de configuración de una 
sensibilidad nacional a través de la construcción de lo que Gagliano denomina “imágenes 
públicas”. Vease Pineau, Serra, Southwell (2017).
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percibe y capta una emoción y un significado, una idea acompañada por un 
sentimiento intenso que se entiende han de ser comprendidos  y ampliamente 
compartidos por las personas incluidas en un mismo horizonte de cultura” 
(SANTOS, 2008, p. 2; BURUCÚA, 2003).

En la atmósfera finisecular argentina, el interés en generar una 
sensibilidad común encontró eco en la “simpatía” o “comunidad sensitiva” 
planteada por Alfred Fouillée. Entendida como acuerdo de inteligencias y 
voluntades que producen una sinergia, dicha comunidad está constituida 
por fuerzas psicosociales profundas que accionan para dar forma a los 
pueblos y se expresan en los diferentes caracteres nacionales (FOUILLÉE, 
1903). En la argumentación de este filósofo, los pueblos están determinados 
sociológicamente por “un conjunto de sentimientos y de ideas producidos 
por la acción de los sentimientos de todos sobre cada uno”, así como “los 
sentimientos de cada uno sobre todos. De ahí, resulta un sistema de ideas 
fuerza colectivas, que en último análisis constituye la conciencia nacional, 
el alma de un pueblo” (MARIÑO, 2017, p. 186-187).

Los intelectuales argentinos sintonizaron con este tipo de argumentaciones, 
que fueron investidas como fundamentos para promover sensibilidades que 
pudieran entramarse colectivamente. Entre ellas, el armado de genealogías, 
la recuperación de herencias que combinaban temporalidades múltiples, la 
construcción en clave estética de lo nacional-sublime (desde la épica de los 
sujetos individuales y colectivos, hasta la construcción de lo inconmensurable 
del territorio argentino), etc. En otras palabras, sus acciones se orientaron a 
reunir “las sensaciones de todos los sentidos, simbólicos y no simbólicos, en 
una percepción general” que contuviera imágenes icónicas, figuras poéticas, 
relatos, etc. (SILVESTRI, 2011, p. 25). 

Convencidos de que las imágenes no son meramente cognitivas [sino que 
ante] todo actúan” (COCCIA, 2011, p. 13) armaron un repertorio ecléctico que 
se nutrió tanto de la tradición romántica, como de expresiones del positivismo 
y del espiritualismo. En tal sentido, conviene aclarar que la incursión 
intelectual en el terreno de la sensibilidad no se orientó exclusivamente 
a la producción concreta de imágenes, sino que también las problematizó 
y tematizó subrayando su potencial interpelante para la construcción de 
la identidad nacional buscada. En ese tiempo fin de siècle desplegaron un 
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repertorio de argumentos que se caracterizó por la hibridación de elementos 
cientificistas (con derivaciones racialistas en algunos casos) y otros de corte 
espiritualista. A modo de ejemplos, me interesa recuperar aquí algunos ejes 
argumentativos de sus intervenciones: 

- lo sensible caracterizado como una vía de acceso al conocimiento y 
la aprehensión de la tradición nacional sostenida desde la imaginación 
estética, considerada como una fuente de experiencia pedagógica. 
(Joaquín V. González). 

- la tematización del sujeto multitud, conceptualizado como una 
expresión instintiva e irracional cuya presencia en la historia argentina 
habría sido la condición de posibilidad para la construcción de la 
nacionalidad (José María Ramos Mejía).

- la aspirabilidad como expresión de lo incognoscible (en tanto rasgo 
metafísico constitutivo del hombre) y la sugestión de los ideales, como 
modos de configuración de ideas-fuerza para la formación de un carácter 
nacional. (Carlos Octavio Bunge). 

- la imaginación como via regia en la construcción de un sentimiento 
patriótico (centralmente anclado en una pedagogía con fuerte vocación 
literaria e historiadora) y la postulación del alma nacional, como una 
sustancia intrahistórica persistente en el pueblo argentino (Ricardo 
Rojas). 

Las imágenes que desplegaron estos intelectuales estetizaban un relato 
histórico cuyo carácter sublime contribuiría al entramado de los nuevos 
sujetos, quienes  reconociéndose herederos de una tradición habitarían el 
espacio de la nación. Las imágenes, de composición heterogénea, ingresarían 
en el sensorium escolar en pos de la producción de ese “nosotros” nacional, 
amalgamado con dispositivos y prácticas, en otros registros y esferas de la 
cultura.
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4- Desafíos

La historia de las sensibilidades constituye una mirada potente para 
pensar nuevos abordajes en la investigación histórico-educativa. A modo de 
“cuaderno de bitácora”, he querido sintetizar algunos avances y las tensiones 
que presenta una investigación que se inscribe en ese cruce. La exploración 
de la formación de una sensibilidad nacional a partir de las intervenciones 
político-pedagógicas de intelectuales de fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX, me habilitó revisar el proceso de constitución del lazo social 
en la intersección de diversas disciplinas. Por un lado, la mirada puesta en 
esas intervenciones fue dando forma al objeto en diálogo con la historia 
intelectual; por otro, pensar la formación de la sensibilidad requirió ampliar 
el campo de referencias en términos transdisciplinarios. Recurrí a la filosofía, 
la crítica literaria, la historia del arte y la geografía, entre otras disciplinas, 
para construir herramientas que me permitieran identificar los insumos 
sensibles y aproximarme a las operaciones que fueron dando forma a los 
sentimientos de identificación colectiva.  

En ese recorrido, el intersticio se reveló como una herramienta explicativa. 
Me ayudó a pensar el carácter medial que comparten las imágenes, la tarea 
intelectual como  productora de significados y la educación, comprendida 
en términos de transmisión cultural. La movilidad es uno de los atributos 
de ese territorio en el que acontece lo sensible. En ese sentido, desde una 
posición in-between los afectos o emociones implicados en la configuración 
de la sensibilidad fueron entendidos como fuerzas “en constante formación, 
inacabada por naturaleza, abierta, exterior, inestable, […] una fuerza 
constructora y deconstructora, cohesiva y dispersante, un punto ciego de 
la racionalidad moderna y una de sus más nítidas líneas de fuga.” (MORAÑA 
2012, p. 324).

Algo del orden de la traducción se pone en juego como cuestión 
epistemológica y metodológica en las investigaciones que pretenden 
explicar lo sensible. Su comprensión – entendida aquí como un ejercicio de 
trasposición en aras de una argumentación – se muestra también como “la 
utopía de un equivalente imposible, el rastro de la pérdida que deja una obra 
o una situación cualquiera cuando se la desencaja de su morada originaria” 
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(GONZÁLEZ, 2017, p. 45). Sin embargo, sería un error pensar que esto es un 
problema exclusivo de quienes intentan investigar el pasado desde la historia 
de las sensibilidades. Sabemos que hacer historia no equivale a restituir el 
pasado en tanto  reposición de un original, sino ser capaces de leer en sus 
huellas las fuerzas y los sentidos que se fueron desplegando en el devenir. La 
singularidad que presenta un abordaje desde el giro sensible implica discutir 
qué significa investigar cuando ponemos el centro de atención en el sentir-
pensar de sujetos integrantes de una sociedad en una época determinada.  
Desde esta perspectiva, hacer historia es orientar la comprensión hacia una 
sensibilidad situada, buscando la aproximación a un régimen de historicidad 
emocional que es diverso del propio investigador. 

La historia de las sensibilidades nos incita a pensar nuestros modos de 
reconstrucción del pasado. Confronta nuestras formas de ver el archivo, de 
revisarlo y deconstruirlo. ¿Qué podremos reponer de las sensibilidades a 
partir de él? ¿Qué es lo que legitima el archivo “como prueba de experiencia”? 

Michel de Certeau lanza un desafío cuando se pregunta “¿qué es eso que 
está fuera del texto y que sin embargo se nota en él?” ¿Cómo poder escribir 
sobre eso? ¿Sabemos leer en un archivo un gesto, un grito o la ceguera? Sin 
duda estos interrogantes constituyen una fuerte interpelación “para volver 
a leer aquello que no sabíamos que teníamos entre manos” (RUFER, 2017, 
p. 180). 

La historia de las sensibilidades nos muestra que la Historia sigue abierta. 
Desafía los modos de practicarla. Parece repetirnos aquello que Hamlet le 
señalara a Horacio en Dinamarca: “hay más cosas en el cielo y en la tierra 
de las que han sido soñadas en tu filosofía”.
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PARTE 03
HISTÓRIAS ENTRELAÇADAS: 

EDUCAÇÃO FÍSICA E FORMAÇÃO 
DOCENTE NO BRASIL E NO URUGUAI 
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CAPÍTULO 06

Histórias entrelaçadas: Educação Física e a 
formação docente no Brasil e no Uruguai

Meily Assbú Linhales 

Nos trabalhos de pesquisa realizados nos últimos anos buscamos 
compreender, em perspectiva histórica, as conexões estabelecidas pela 
Educação Física brasileira com os países vizinhos, notadamente a Argentina 
e o Uruguai. Parece-nos possível afirmar que diferentes aproximações 
foram realizadas desde a década de 1920 e tais encontros ainda demandam 
aprofundamentos investigativos, orientados por boas perguntas de pesquisa. 
De tal modo, a realização dessa sessão de trabalho, que tive a honra de 
coordenar durante o XI Seminário do Cemef (Centro de Memória da 
Educação Física, do Esporte e do Lazer), é parte de um conjunto maior de 
ações que buscam identificar temas de interesse nas pesquisas realizadas por 
brasileiros e uruguaios, relativas ao processo de afirmação e desenvolvimento 
da Educação Física como prática social e escolar, desde as primeiras décadas 
do sec. XX. Os trabalhos que compõem essa sessão foram apresentados pelas 
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colegas Paola Dogliotti Moro e Paula Malan, docentes doInstituto Superior de 
Educación Física de la Universidad de la República (ISEF/UdelaR), e Giovanna 
Camila da Silva, pesquisadora do Cemef e, atualmente, em atividade docente 
no Departamento de Educação Física, ambos na Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). 

Os encontros e as trocas estabelecidas por este grupo de trabalho não 
são um fato isolado, pois outros pesquisadores brasileiros e uruguaios vêm 
construindo, nos últimos 20 anos, diversos projetos e parcerias, confirmando 
o potencial existente para os diálogos transnacionais que elegem a América 
Latina como o foco da atenção e, principalmente, como um fecundo lugar de 
influências mútuas e apropriações compartilhadas. Em nosso caso, iniciamos 
em 2014 algumas aproximações entre pesquisadores da UFMG e da UdelaR 
e, no decorrer dos anos, estes encontros possibilitaram o estabelecimento de 
um Convênio de Investigação, hoje em curso, entre as duas universidades, 
sobre o tema “Arquivos e histórias entrelaçadas: a Educação Física e a 
formação de seus professores no Brasil e no Uruguai (1910-1960)”.1  Os 
sentidos conferidos às ações de intercâmbio  surgiram das experiências de 
pesquisa, mediados pela constatação de que a criação de espaços urbanos para 
o lazer e o exercício corporal, as práticas de ginástica e esportes, a recreação 
como dimensão constitutiva da saúde e da higiene, entre outros, são alguns 
dos eixos temáticos que permearam a formação de professores e delinearam 
modelagens para o ensino da Educação Física nos dois países.  Entre as ações 
realizadas, merecem destaque as mesas de comunicação coordenadas que 
compartilhamos em diferentes eventos, com desdobramentos na forma de 

1. Tal convênio, firmado entre a UdelaR e a UFMG, tem como objeto central a cooperação 
em pesquisa e será realizado nos anos de 2019 e 2020. No âmbito da Universidad de la 
Republica é coordenado pela Profa. Paola Dogliotti Moro e no âmbito da Universidade 
Federal de Minas Gerais pela Profa. Meily Linhales. Do lado brasileiro, um projeto aprovado 
junto à FAPEMIG (Edital 001/2017 – Processo - CHE - APQ-02243-17) constitui fonte de 
recursos e subsídios.
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artigos produzidos em parceria2 . Também a realização de visitas técnicas e 
de pesquisa3 e, ainda, de uma exposição fotográfica.4

Estes sucessivos encontros de trabalho entre pesquisadores da UFMG e 
da UdelaR têm sido profícuos para os estudos realizados no Cemef, relativos 
à História da Educação Física. Isto porque o país vizinho foi tomado como 
referência basilar em diferentes momentos do processo de constituição da 
Educação Física brasileira, conforme indiciam algumas pistas encontradas 
em estudos anteriores. Destaco as fontes arroladas durante a realização 
de meu doutorado, que sugeriam uma troca substantiva entre sujeitos e 
instituições, desde as primeiras décadas do sec. XX, tendo as prescrições para 
a Educação Física como assunto principal (LINHALES, 2009). Refiro-me 
especialmente a um dos inquéritos promovidos pela Associação Brasileira 

2.  No  ano de 2014 o grupo de trabalho compartilhou um painel de comunicação coordenada 
intitulada “Misioneros, modelos y prácticas pedagógicas para la educación del cuerpo: la 
presencia de EE.UU. en la Educación Física de América Latina”, por ocasião da realização do 
XI Congresso Ibero-americano de História da Educação, realizado no México. Os trabalhos 
apresentados, juntamente com os de outros colegas, compuseram a obra Formando el cuerpo 
del ciudadano: aportes para una historia de la Educación Física en Latinoamérica, organizada 
em 2015, pela colega Lucía Martínez Moctezuma, da Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Em 2017, por ocasião do ISCHE 39 - Education and Emancipation, em Buenos Aires, 
o grupo de trabalho apresentou a comunicação Archivos Institucionales para la Historia 
de la Educación Física en Brasil y Uruguay, posteriormente publicada na RIDPHE, v.3 n.2 
(2017). No ano seguinte, em Montevidéu, durante XIII CIHELA, pesquisadores mexicanos, 
brasileiros, argentinos e uruguaios compartilharam o painel A presença da Young Men’s 
Christian Association (YMCA) na América Latina: práticas para uma educação do corpo e 
para a afirmação da disciplina Educação Física nas escolas. Ainda em 2018, esses trabalhos 
compuserem um dossiê temático organizado por Meily Linhales e Lucía Moctezuma, 
publicado na RIDPHE v.4 n.1 (2018).
3.  No ano de 2016 realizamos uma visita técnica e de intercâmbio de pesquisa ao Instituto 
Superior de Educación Física de la UdelaR, na cidade de Montevidéu, que também agregou 
ações de integração junto ao Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes. No 
ano seguinte, 2017, uma segunda missão de pesquisa e cooperação foi efetivada junto ao 
ISEF, com o estabelecimento de um plano de ação integrado para investigação. Em 2018, 
recebemos no Cemef a pesquisadora Inés Scarlato (ISEF/UdelaR) como participante do 
“Colóquio Max Horkeimer:diagnóstico do presente, pensamento e crítica da modernida-
de”,realizado emBelo Horizonte. 
4.   A Mostra fotográfica intitulada Fragmentos de la formación de profesores de Educación 
Física en imágenes – Uruguay y Brasil (1940-1970), foi realizada em Montevidéu, em fevereiro 
de 2019, e em Belo Horizonte, em outubro do mesmo ano. De sua concepção e execução 
participaram Paola Dagliotti Moro, Evelise Quitzeu, Inés Scarlato e Arnaldo Gomensoro 
como representantes do ISEF/UdelaR e Meily Assbú Linhales, Diogo Rodrigues Puchta, 
Cássia Danielle M. Dias Lima e Verona Segantini como representantes do CEMEF/UFMG.
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de Educação (ABE), que indagava sobre as melhores estratégias para a 
formação de professores. O mesmo, realizado em 1929, foi respondido por 
vários especialistas que ocupavam em seus países – Uruguai, Argentina e 
Brasil – lugares de destaque nos assuntos ligados ao campo da Educação 
Física. Não menos importantes, são também as fontes que nos permitiram 
conhecer a formação de diretores físicos realizada no Instituto Técnico da 
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) de Montevidéu, nas décadas de 1920 e 
1930, da qual participaram alguns brasileiros. Os dois assuntos são abordados 
em detalhes por Giovanna Camila da Silva, no artigo “Educação Física e 
formação docente no Brasil e no Uruguai: conexões a partir da Associação 
Cristã de Moços”, que compõe essa sessão. Ambos constituem possibilidades 
para as parcerias em curso e orientam o trabalho de ampliação de nosso 
conjunto de fontes históricas.

Operando em perspectiva transnacional, parece-nos possível afirmar 
que estes primeiros encontros entre Brasil e Uruguai constituíram-se como 
desdobramentos de um outro encontro, de maior amplitude na escala de 
observação. Ressalto aqui a ação evangelizadora e missionária, realizada 
desde os anos finais do séc. XIX, pela Young Men’s Christian Association 
(YMCA) na América Latina, estabelecendo relevante mediação cultural que, 
entre outros temas, divulgou a Educação Física organizada e sistematizada 
nos EUA.5 Esta instituição, por sua vez, também um profícuo exercício 
de atrelamentos com experiências inglesas, alemãs e suecas. Perquirindo 
vestígios, sentidos culturais e discursos instituídos, os estudos de Anderson 
Baia (2012), Paola Dogliotti Moro (2012), Giovanna Camila da Silva (2017), 
entre outros, são boas pistas a inspirar aprofundamentos sobre o assunto. 

O Uruguai foi o país escolhido para sediar o Instituto Técnico da ACJ, 
que recebia alunos oriundos de toda a América do Sul e tal feito não foi sem 
importância para as análises relativas ao pioneiro processo de constituição, 
naquele país, da Comisión Nacional de Educación Física (CNEF), no ano de 
1911 (DOGLIOTTI MORO, 2012; SCARLATO, 2015). O projeto inovador 
de gestão das praças de esportes, a afirmação da ginástica e dos exercícios 

5. No Brasil a YMCA recebeu a nomeação de Associação Cristã de Moços (ACM). No Uruguai 
e na Argentina denominou-se Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ).
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físicos no sistema de ensino, bem como a sistematização curricular para a 
formação de professores e instrutores foram algumas das diretrizes que, 
emanadas da CNEF, inspiraram iniciativas de sujeitos que ocupavam cargos 
de largo espectro no Brasil, como por exemplo, em Minas Gerais e no Rio 
Grande do Sul (SILVA, 2017). No ano de 1947, um grupo de professores de 
Belo Horizonte solicitava, ao então governador do Estado de Minas Gerais, 
a criação de uma Escola de Educação Física no estado e, no documento que 
elaboram, o país vizinho é tomado como referência:

O Uruguai, um dos países da América do Sul em que a educação física 
se encontra mais adiantada, teve que enfrentar o problema da falta de 
pessoal competente para suas praças de esporte, espalhas por todo 
o país, à semelhança do que está fazendo o Estado de Minas Gerais 
(Cemef/UFMG. Necessidades. 1947. p.8)

Também no âmbito da Associação Brasileira de Educação (ABE), em um 
parecer elaborado no ano de 1930 e publicado na Revista Schola sob o título 
“A Educação Física no Brasil”, mais uma vez, os argumentos que sinalizam 
sentidos para as mudanças apoiam-se na experiência do país vizinho:

No Uruguai, por exemplo, que é dos países da América do Sul aquele 
em que há maior progresso no assunto foi criada, como todos sabem, 
em 1911, uma Comissão Nacional de Educação Física, composta dos 
membros honorários e predestinada a amplos e variados objetivos. 
Diga-se, desde já, que essa Comissão não ficou subordinada às pastas 
militares e sim ao Poder Executivo em geral. 

A sua atividade mais profícua tem sido a de promover a fundação 
dos ‘campos de recreio’, lá chamados de ‘praças de esporte’, que hoje 
constituem o mais notável título de orgulho do Uruguai em educação 
física (Revista SCHOLA, n. 3, p.87-88).

Também nas décadas de 1950 e 1960 identificamos a vinda de convidados 
uruguaios para as Jornadas Internacionais de Educação Física, realizadas 
em Belo Horizonte e em outras cidades brasileiras (LIMA, 2012). Essas são 
algumas pistas, embora existem outras tantas a mobilizar nossos interesses 
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de estudo: livros, manuais, sujeitos, modelos de formação, trocas e parcerias 
estabelecidas.  Tais elementos tem nos auxiliado na construção de outras 
hipóteses investigativa e o trabalho de Paola Dogliotti Moro nessa sessão, 
intitulado “La formación del professor de Educación Física em el ISEF Uruguay 
(1948-1959)”, brinda-nos com uma relevante contribuição, especialmente por 
lançar luz sobre elementos atinentes ao contexto histórico e social uruguaio, 
no período abordado. Apresenta as escolhas realizadas pelo país para a 
formação de professores, dando a ver a difusão de ideais e prescrições oriundas 
de outros lugares e a forma como foram por lá apropriadas e ressignificadas. 
Ao ampliar, modificar e remodelar os projetos lá existentes para a Educação 
Física, indiciando pontos de diferenciação entre as prescrições emanadas da 
CNEF e as novas configurações estabelecidas pelo ESEF, os colegas uruguaios 
continuam, ainda, como uma importante referência para o Brasil.

O terceiro, e não menos importante trabalho que compõe essa seção, 
é o de Paula Malan, que aborda a circulação do movimento denominado 
“Muscular Christianity” e, de modo especial, sua difusão no Uruguai. 
Intitulado “Gran Bretaña, América del Norte y América del Sur: el transitar 
de la Cristiandad Muscular en occidente y su llegada al Uruguay (primera 
mitad siglo XX) ”, o artigo apresenta-nos as aproximações estabelecidas entre 
as Uniones Cristianas de Jóvenes Valdenses  e as Asociaciónes Cristianas de 
Jóvenescom o propósito de apontar as relação entre as práticas religiosas e 
as práticas esportivas, identificando elementos de deslizamento na noção 
de evangelização e as tensões daí decorrentes entre o propósito espiritual 
e o esportivo. Este estudo nos permite refletir, a partir da experiência 
uruguaia, sobre uma dinâmica que, envolvendo vários países, dá a ver as 
transformações sofridas na estrutura discursiva da doutrina cristã, pelo 
amálgama com o fenômeno esportivo. Rituais, práticas, vocabulários e 
rotinas de uma comunidade religiosa modificam e são modificadas pelos 
sujeitos-musculares-cristãos.

Por ocasião do XI Seminário do Cemef, os debates suscitados por essa 
mesa de trabalho e as questões apresentadas pelos colegas participantes 
no evento apresentaram-se como contribuições para que possamos dar 
continuidade às parcerias em pesquisa. Os temas abordados na mesa e seus 
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possíveis desdobramentos sinalizam deslocamentos, trânsitos e mediações 
como elementos próprios à afirmação da Educação Física como prática social e 
pedagógica. Do ponto de vista teórico metodológico, são um convite à análise 
do caráter plural das práticas culturais (compreendendo-as como sucessivos 
processos de circulação e apropriação) e das relações de interdependência 
entre percursos nacionais e regionais (SOUZA, 1016; GRUZINKI, 2015). Nesse 
sentido, merecem nossa atenção os mediadores culturais (sujeitos, livros, 
objetos, etc.), bem como as maneiras como os educadores fizeram circular 
os impressos, provocando inventivos processos de recepção e apropriação 
de modelos. Os vários brasileiros que foram estudar no Uruguai e suas 
trajetórias no campo também merecem ser investigadas. 

Esta parceria de trabalho afirma-se por um processo de sedimentação e 
acomodação de práticas institucionais por meio das quais os nossos objetos 
de investigação encontram-se articulados ao trabalho com os acervos 
históricos brasileiros e uruguaios. Logo, em uma perspectiva metodológica 
complementar à primeira, os estudos se aproximam da pesquisa arquivística, 
capaz de fundamentar e perquirir as escolhas adotadas nos processos 
de organização documental, contribuindo na elucidação dos pontos de 
conexão existentes entre operação arquivística e operação historiográfica 
(NASCIMENTO, LINHALES, 2013). Os acervos estabelecidos no Centro de 
Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer (Cemef), na UFMG, e no 
Centro de Memoria de Educacion Física (CEMEF), na UdelaR, serão nossas 
principais referências (LINHALES et al, 2017). Em ambas as instituições se 
encontram arquivos e coleções, institucionais e de pessoas, com características 
temporais e tipológicas similares. A partir desses acervos mobilizados como 
fontes, podemos também interrogar os modos como fabricamos, no presente, 
os arranjos documentais e as implicações de tais atos para a história e a 
memória.
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CAPÍTULO 07

Educação Física e formação docente no Brasil e no 
Uruguai: conexões a partir da Associação Cristã de 
Moços

Giovanna Camila da Silva

A investigação de conexões estabelecidas entre um projeto de Educação 
Física forjado pela e na Associação Cristã de Moços (ACM) e países da 
América do Sul tem se constituído como desdobramento de pesquisas 
realizadas no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da 
Educação – GEPHE/UFMG e do Centro de Memória da Educação Física, 
do Esporte e do Lazer – Cemef/UFMG.

A continuidade dos estudos tem permitido explorar o argumento de que 
um sistema de conexões entre o desenvolvimento da Educação Física no Brasil, 
e, particularmente, no Uruguai, pode ser composto a partir do espraiamento 
de sedes da ACM em diferentes países sul-americanos e os investimentos na 
formação física de seus associados, e de outros sujeitos das cidades. No tocante 
à formação de professores, ganham destaque nessa narrativa a preparação 
de brasileiros no Instituto Técnico que a ACM mantinha em Montevidéu 
e o modo como acemistas do Brasil e do Uruguai posicionaram-se em um 
inquérito de 1929 que colocou em questão aspectos relativos à Educação 
Física brasileira.
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O entrelaçamento de processos históricos concernentes à Educação 
Física em diferentes lugares tem sido potencializado pelo intercâmbio com 
pesquisadores de instituições do país vizinho. Essa aproximação permitiu 
tanto conhecer estudos que abordam a presença de acemistas no cenário 
de constituição da Educação Física no Uruguai, suas ideias e iniciativas 
na produção da disciplina naquele país, quanto acessar um conjunto de 
fontes que permitiu explorar a formação de brasileiros em terras uruguaias. 
Nesse processo investigativo, a operação com pressupostos das “histórias 
conectadas” tem se mostrado um caminho, não sem desafios, para 
compreender a dimensão plural das práticas culturais, das aproximações e 
dos distanciamentos nos processos de circulação e apropriação de saberes 
produzidos pelos acemistas em seus múltiplos percursos regionais. 

1- Um espaço para forjar a Educação Física: tomando contato 
com a Associação Cristã de Moços :

Originada na Inglaterra e com marcada presença nos Estados Unidos, a 
Young Men’s Christian Association (YMCA) expandiu-se por diferentes 
lugares ao redor do mundo. Em estudos desenvolvidos no GEPHE e 
no Cemef sobre a escolarização do esporte e da Educação Física, nas 
décadas de 1920 e 1930, tal instituição aparece como importante espaço de 
sociabilidade. 

Meily Linhales (2006), em sua tese de doutorado sobre projetos culturais 
para o esporte na Associação Brasileira de Educação (ABE), constatou uma 
interlocução desta com a Associação Cristã de Moços quando dos debates 
relativos ao esporte e à Educação Física. No diálogo internacional estabelecido 
pela ABE fazem-se presentes acemistas do Uruguai e da Argentina. Nesse 
estudo, há também o indicativo de que professores brasileiros se formaram 
em Educação Física pela ACM. 

Em minha dissertação de mestrado defendida no ano de 2009, que teve 
por objeto a Inspetoria de Educação Física de Minas Gerais, foi possível 
investigar alguns itinerários de Renato Eloy de Andrade, o Inspetor. Ele 
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estudou em escolas da Associação Cristã de Moços e envidou esforços para 
a escolarização da matéria, no estado mineiro, entre os anos de 1928 e 1937. 
Em suas proposições, encontram-se maneiras de fazer Educação Física nas 
escolas muito afinadas com elementos acemistas, especialmente, aqueles 
destacados por Linhales (2006). A autora afirma que, em seus dispositivos 
de escolarização, a ACM levava para o debate educacional “professores que 
eram chamados de técnicos, alunos compreendidos como aqueles que têm 
no brincar uma de suas necessidades mais imperiosas, praças dejogos e de 
sports como espaços e tempos educativos” (p. 121-122).

Mais tarde, Anderson Baía (2012) tomou as Associações Cristãs de Moços 
no Brasil como objeto de pesquisa e investigou seu projeto de formação a 
partir do investimento institucional na formação física, intelectual e moral 
religiosa do associado no período de 1890 a 1929.

Os indicativos e desdobramentos dessas três pesquisas realizadas na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) alinhados ao trabalho de 
Omar Schneider e Wallace Assunção (2013) possibilitaram a organização 
de uma comunicação coordenada no Congresso Brasileiro de História da 
Educação, em 2013, com o propósito de debater a presença norte-americana 
na Educação Física brasileira. Desse encontro de estudos, o indicativo da 
necessidade de verticalizar os estudos sobre a Educação Física na Associação 
Cristã de Moços. Em outra reunião de pesquisadores para debater a presença 
norte-americana na Educação Física dos países da América Latina1, o encontro 
com Paola Moro e o contato com seus estudos e com fontes reunidas a partir 
de um trabalho desenvolvido na biblioteca do Instituto Universitario de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes. São livros sobre as formaturas dos estudantes 
que informam sobre as finalidades do Instituto Técnico das ACM’s em 
Montevidéu, o processo de formação, os nomes e um breve histórico dos 
alunos. Também, uma publicação comemorativa dos 25 anos do Instituto 
que apresenta uma multiplicidade de dados sobre a história da instituição. 
Tal corpus documental possibilitou interrogar itinerários de formação de 
brasileiros atuantes com a Educação Física no país.

1.  XI Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, na Cidade 
de Toluca, México, em 2014.
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Resultante desse processo, a constituição de uma pesquisa no doutorado2: 
os elementos que constituíram a Educação Física forjada na Associação Cristã 
de Moços, e que ressoaram em ações para a escolarização da Educação Física 
brasileira nas décadas de 1920 e 1930. Ao tomar tal instituição como lugar 
de emissão e ressonância de proposições, buscou-se compreender quais 
elementos compuseram sua modelagem, e investigar como e por que tal 
projeto circulou no Brasil participando daconstituição da disciplina no país. 
Dessa investigação, destaco para este texto duas experiências de encontro 
entre brasileiros e uruguaios que informam sobre balizas pedagógicas na 
formação em Educação Física postas em circulação pelos acemistas. São 
compartilhamentos iniciais das relações estabelecidas entre Brasil e Uruguai 
no movimento de afirmação e constituição da Educação Física como prática 
social e escolar que estão em desenvolvimento no convênio de pesquisa 
estabelecido entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidad 
de la Republica – UdelaR.

2- Um lugar e um acontecimento: a formação em Educação 
Física vista a partir do Instituto Técnico das Associações Cristãs 
de Moços e do inquérito de 1929 

Espaços de encontro entre brasileiros e uruguaios, o Instituto Técnico das 
ACM’s e o inquérito realizado no Brasil no ano de 1929 reuniram sujeitos de 
diferentes países. Ainda que não privilegiados nessa narrativa, no inquérito  há 
uma presença importante de acemistas que emitiram suas respostas de Buenos 
Aires, e, no Instituto, para o período de 1925 a 19323, fontes institucionais 
indicam a diplomação de diretores físicos com nacionalidade uruguaia, 
brasileira, argentina, chilena, peruana, espanhola, italiana, estadunidense 
e mexicana.

2.  SILVA, 2017.
3. É possível afirmar que o Instituto Técnico teve no período entre 1925 e os anos iniciais 
de 1930 a primeira fase de seu trabalho. A estrutura de estudos inicialmente organizada 
sofreu alterações no decorrer da década de 1930 em função do menor aporte institucional 
concedido (Instituto Tecnico de la Federacion Sudamericana de Asociaciones Cristianas 
de Jovenes – 25º Aniversario de su Fundación 1922 - 1947).
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2.1- Primeiro, o Instituto

No âmbito da Associação Cristã de Moços, cursos específicos em 
Educação Física inicialmente tiveram lugar nas escolas de Springfield e 
de Chicago, nos Estados Unidos, mas se lastrearam também para outros 
lugares. Na América do Sul, o Instituto Técnico das Associações Cristãs de 
Moços, em Montevidéu, no Uruguai, foi também responsável por formar 
diretores de Educação Física. 

Tal Instituto foi organizado em 1922 e tinha suas escolas locais, ou de 
primeiro grau, em Montevidéu, em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, e sua 
escola continental, ou de segundo grau, na capital uruguaia. A preparação 
como secretário e diretor de Educação Física, ali promovida, compreendia 
um total de quatro anos, subdividindo-se em um curso de dois anos nas 
escolas locais, e ainda dois anos de estudos na escola continental4.

Formar “hombres del ambiente, de la lengua y de las costumbres, para que 
la Asociación, en cada país, sea la  expresión   firme de una realización nacional 
en favor de bienestar social”5, era a justificativa para a fundação de uma 
escola de formação da ACM na América do Sul. Essa criação fundamentava-
se ainda pelas razões que dificultavam a ida aos Estados Unidos de jovens 
interessados nos cursos de secretariado da YMCA. A dificuldade em recrutar 
um número suficiente de homens  com características adequadas ao cargo 
e que se dispusessem a passar anos de estudos em um país distante, o alto 
custo dessa formação, e a alta taxa de desistência compunham o conjunto dos 
obstáculos. Para a formação de diretores físicos organizada no Uruguai foi 
considerada fundamental a produção dereferências, pedagógicas e culturais, 
capazes de atender às especificidades dos países daquele espaço continental.

Quatro eram os requisitos para ingressar no Instituto: bom caráter, 
conclusão dos estudos secundários, aptidão para a obra acemista demonstrada 
em alguma Associação, e boa saúde. Constituir-se como diretor físico 

4.  Muitas fontes mobilizadas citam escolas locais funcionando apenas em Montevidéu, em 
Buenos Aires e no Rio de Janeiro, contudo, a Revista Mocidade, órgão oficial das Associações 
Cristãs de Moços no Brasil, de janeiro de 1925, n. 371, indica a existência de mais uma escola 
localizada em Santiago, no Chile.
5.  Instituto Tecnico de la Federacion Sudamericana de Asociaciones cristianas de jóvenes.  
– 25º Aniversario de su Fundación 1922 – 1947, p. 52.
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pressupunha uma preparação técnica com ênfase nos conhecimentos 
biológicos – higiene, anatomia, fisiologia, etc. – mas também com acesso 
aos saberes dedicados à psicologia, sociologia e filosofia que permitiriam 
o trato do jovem a partirde uma perspectiva social. Especificidades sobre 
a Educação Física também se faziam presentes: Introdução à matéria, sua 
História, Organização e Administração da Educação Física na Associação, 
em Escolas, Clubes, Praças de Esportes, Preparação de pessoal; Desenho e 
Construção de espaços. Pensada a partir da intencionalidade de ocupação de 
cargos em sedes acemistas, a formação demandava ainda a compreensão da 
estrutura e política interna da Associação, bem como, de convicções cristãs6. 

A formação do secretariado na América do Sul produziu uma expectativa 
de que a Associação fosse conduzidapor sujeitos com a nacionalidade do 
país em que a sede estava instalada. Referindo-se aos alunos formados no 
Instituto em 1925, a publicação da Asociación Cristiana de Jóvenes(ACJ) 
em Montevidéu informava que eles “se incorporan a la obra Sudamericana 
como los primeros secretarios nacionales paratrabajar en colaboración 
con los secretarios extranjeros que tan fundamental, e intensa obravienen 
realizando en estos países”7.

O intuito inicial da Associação era de que a formação como diretor 
físicosignificasse especializar-se para atuação naquela instituição. Contudo, 
à medida que maiornúmero de secretariado formava-se, a Associação 
reconhecia a possibilidade de vínculo com outros estabelecimentos e órgãos, 
sem que fosse abandonado o projeto por ela estabelecido. Apesar da pretensão 
primeira de circunscrever as ações e os significados das iniciativas acemistas 
aos jovens, especialmente aqueles associados, não foi possível à ACM ignorar 
outrasintencionalidades, outros sentidos para o projeto por ela organizado. 

Para o caso brasileiro, é possível perceber que a formação no Instituto 
Técnico ressoou em diferentes instânciasde atuação (SILVA, 2017). Seja na 
própria ACM ou a partir de outros pertencimentos institucionais – vínculos 
com outras instituições, cargo em inspetoria estadual de Educação Física, 
idealização e execução de programa de rádio –, os diretores  brasileiros  

6.  Instituto Tecnico de Asociaciones cristianas de jóvenes. Graduados de 1925 y 1926.
7.  Boletin Mensual Asociación Cristiana de Jóvenes, año VIII, n. 88, diciembre de 1925, p. 3.
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parecem fazer circular no Brasil elementos da formação acemista, 
especialmente, a partir das iniciativas relativas à Educação Física8. Modos 
de atuar que passarama ser reconhecidos pela própria Associação:

La gran mayoría de los graduados del Instituto Técnico se hallan 
desempeñando cargos de Secretarios en las diversas Asociaciones del 
Continente.

No pueden faltar razones que alejen a aquéllos del propósito de dedicarse 
a la obra de la Asociación, pero es interesante manifestar que los 
graduados sobre quienes han imperado aquellas razones se hallan, en 
general, ocupando cargos de alta responsabilidad en otras instituciones 
y llevando a cabo tareas en las que tienen aplicación los conocimientos 
y métodos impartidos por el Instituto Técnico9.

Era a ressonância deconhecimentos, princípios, prescrições e práticas 
acemistas em espaços e para sujeitos inicialmente não priorizados pela 
instituição. Nesse processo de circulação, apropriações produzidas pelos 
diretores físicos mediadores foram incorporadas a diferentes iniciativas que 
compuseram a Educação Física no Brasil.

2.2- O segundo encontro: o inquérito de 1929

O inquérito sobre a Educação Física produzido em 1929 é um documento 
que expressa a  articulação da ACM com a Associação Brasileira de Educação. 
A interlocução estabelecida entre as Associações pode ser interpretada 
como uma tentativa de engajamento da ACM nas questões políticas e 
pedagógicas que permeavam a educação de crianças e jovens, aumentando 
assim a ressonância de suas ideias, práticas e iniciativas. A ABE considerava 
o lugar autorizado dos acemistas. Evidência do reconhecimento foi o convite 
a professores e diretores físicos, que mantiveram relação com a ACM, para  

8. No período relativo a 1925-1932 foram diplomados em Direção Técnica de Educação Física, 
pelo Instituto Técnico das ACM’s, os brasileiros Henry P. Clark, Renato Eloy de Andrade, 
Oswaldo Diniz Magalhães, Silas Raeder e Cyro A. de Moraes.
9.  Instituto Tecnico de la Federacion Sudamericana de Asociaciones cristianas de jóvenes 
– 25º Aniversario de su Fundación 1922 – 1947, p. 49.
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produzir suas interpretações sobre os problemas da Educação Física que 
orientavam o inquérito.

O debate em torno de um anteprojeto que pretendia regulamentar o 
ensino de Educação Física no Brasil, enviado pelo Ministério da Guerra ao 
Congresso Nacional e de forte vínculo militar, chamou para o embate um 
conjunto de brasileiros e estrangeiros destacados pela Associação Brasileira 
de Educação como distintos conhecedores do assunto10. No que parece 
ser uma correspondência modelo para ser enviada em nome da Seção de 
Educação Física e Higiene (SEPH) da ABE, aos esperados respondentes, havia 
a indicação de que não se tratava de um inquérito geral entre educadores, 
mas de uma consulta a “especialistas reconhecidos”. No documento, anexo 
estava um questionário composto por quatro perguntas, a saber:

1º – Quaes os methodos de educação physica que julgais a conselhaveis 
nas escolas primarias e secundarias?

2º – Deverá a educação physica nas escolas primarias ser ministrada 
por uma professora que leccione tambem outras disciplinas, ou por um 
membro do magisterio especializado, ou por ambos?

3º – Em que especie de instituição devem ser preparados os professores 
de educação physica destinados ás escolas primarias e secundarias? 
Achais aconselhaveis para tal fim escolas de educação physica no tipo 
do Instituto Central de Stocholmo, ou da Escola de Gand ou da Escola 
de Joinville-le-Pont?

4º – Qual deve ser a acção respectiva dos governos federal e estadoaes, 
na solução do problema?11

10.  Para maiores detalhes sobre o referido anteprojeto e o inquérito estabelecido na ABE, 
cf. Linhales (2006).
11.  Modelo de correspondência com o questionário a respeito do problema da Educação 
Física, julho de 1929. Acervo ABE. Por ocasião da elaboração de sua tese de doutorado, a 
professora Meily Assbú Linhales, a partir dos arquivos da ABE, organizou um corpus do-
cumental com correspondências, livros de atas, inquéritos, entre outros documentos, hoje 
presente no seu arquivo pessoal que me foi disponibilizado para consulta.
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Para as respostas ao inquérito pareceu-me possível assumir uma 
argumentação esboçada por Sirinelli (2003), que entende os manifestos 
e os abaixo-assinados como uma forma possível das pessoas contarem-se 
em um ato. Como os acemistas mobilizaram a partir da sistematização de 
Educação Física empreendida na ACM, articulações para o debate relativo 
à formação de professores? Do acervo da ABE foram acessadas as respostas 
de Alfredo Wood, Oswaldo Diniz Magalhães, Faustino Esposel, Arthur 
Azevedo, Ambrosio Torres, H. P. Clark, Alberto Regina, Federico Dickens. 
Também de Emilio Chapella, Hugo Grassi, James Summers e Cyro de Moraes, 
estes, acemistas que emitiram suas respostas da cidade de Montevidéu.
Cabe ressaltar que, além daqueles que mantinham vínculo com a ACM, 
foram consultados para responder ao questionário outros sujeitos com seus 
diferentes pertencimentos: diretores da instrução pública, uma professora, um 
médico e militares. Modos de interpretação diferenciados e marcados pelas 
trajetórias profissionais. Contar-se no inquérito foi também um exercício 
de exposição de múltiplos engajamentos. 

Dos respondentes acemistas, muitos ainda mantinham vínculo de 
trabalho com a Associação, outros haviam se formado ali, mas se encontravam 
ocupando outros espaços, exercendo práticas de apropriação dos aprendizados 
na ACM. Para o debate relativo à formação de professores, essa foi uma baliza 
importante porque permitiu evidenciar uma nuance nas formas de articulação 
dos saberes. A necessidade de um instituto para preparação especializada do 
professorado primário e secundário – o da ACM sediado em Montevidéu foi 
citado como exemplo –, e a denominação “diretor” como responsável pelas 
aulas de Educação Física, ou como orientador dos professores dedicados 
ao ensino da matéria, foram recorrentes nas respostas daqueles que ainda 
mantinham vínculo formal com a Associação. É o caso de James Summers, 
Cyro de Moraes e Oswaldo Diniz Magalhães que emitiram suas opiniões em 
papel timbrado das respectivas sedes com que mantinham relação, os dois 
primeiros pela ACM de Montevidéu e o último pela Associação de São Paulo. 
Convidados a estabelecer reflexões para outro espaço onde a Educação Física 
se realizaria -a escola-, reforçavam elementos do modo de formação que 
conheceram no interior da ACM. Para estes sujeitos, aqueles que se dedicavam 
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ao ensino de exercícios físicos, à administração de um departamento físico, 
às proposições de divulgação da cultura física na cidade, estudavam em 
institutos da Associação (em Springfield, em Chicago, em Montevidéu) 
e eram diplomados como diretores físicos.Talvez não tivessem eles tido a 
oportunidade e a necessidade de operar na realidade com as demandas de 
organização da Educação Física na escola, como foi o caso de Emilio Chapella,  
egresso da Springfield College YMCA (MORO, 2012). Ocupando o cargo 
de Inspetor Técnico na Comissão Nacional de Educação Física do Uruguai, 
Chapella atuou como instrutor em cursos intensivos para a preparação de 
professores da matéria. Nas suas respostas ao inquérito, indica os serviços de 
um diretor físico se o intuito fosse para o desenvolvimento de um programa 
amplo de Educação Física “incluyendo en ésto, la preparación del personal, 
construcciones, ligas deportivas, liceales y escolares y todo lo necesario al 
tipo de programa adaptable a niños y jóvenes”. Tratando especificamente 
da formação de um magistério especializado, mobiliza sua experiência para 
afirmar: “La situación financiera de las organizaciones es las que aconseja los 
procedimientos a usar. – Aquí en el Uruguay se emplean todos los medios 
posibles”12. Os  cursos periódicos para especializar professores era um deles. 

Se nuanças entre o papel do diretor físico e a formação de professores 
responsáveis pelas aulas de Educação Física na escola podem ser indicadasnas 
respostas dos acemistas, em sua regularidade eles afirmam como imperativo 
a preparação técnica, os estudos científicos e o desenvolvimento de 
competências para os sujeitos responsáveis pelo ensino de tal disciplina.

As vozes reunidas no inquérito contribuíram para a produção de um 
parecerintitulado “A Educação Física no Brasil”. No documento, a tônica 
da contribuição procedente da ACM é evidente, sobretudo, na questão 
sobre a formação. O Instituto Técnico em Montevidéu foi ressaltado como 
o espaço de Educação Física mais completo da América do Sul e com uma 
ressalva que potencializa a possibilidade de investigações sobre os fluxos na 
constituição da Educação Física nos países sul-americanos por intermédio 
da Associação. Registrava o parecer: “Um dos aspectos desse Instituto, mais 
interessantes para nós é que elle proporciona, nos ultimos dois annos do 

12. Correspondência de Emilio Chapella a Gustavo Lessa, 27 de setembro de 1929. Acervo ABE.
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curso, o encontro em Montevidéo de jovens brasileiros com uruguayos, 
argentinos, chilenos, e moços de outros paizes da America do Sul”13. Por 
que o encontro entre sul-americanos poderia ser aspecto tão interessante? 
O que fizeram os diretores físicos com as trocas internacionais promovidas 
no Instituto? 

O parecer ressalta em outros momentos o diálogo com os países da sul-
américa e a experiência uruguaia na sua relação com a Associação Cristã de 
Moços também se fez manifesta no documento. Foram citados a criação da 
Comissão Nacional de Educação Física, seus diretores formados pela YMCA 
no Instituto de Educação Física de Springfield, e, o crescimento, por mãos 
acemistas, dos campos de recreio no país. São aspectos que se aproximam 
do processo de constituição da Educação Física em experiências brasileiras, 
quando diretores físicos formados na Associação assumiram cargos estaduais 
relacionados ao desenvolvimento do campo, quando se empenharam nas 
discussões e execução das praças de jogos14.

Ao constituir uma identidade profissional para o trabalho com a 
Educação Física, é possível operar com os acemistas como “mediadores 
que dirigiram suas ações para a formação de profissionais em sua própria 
área de especialidade, objetivando disseminar práticas e saberes que seriam 
responsáveis por circunscrever campos disciplinares e conferir uma identidade 
a seus membros” (p. 20). Essa chave interpretativa anunciada por Gomes 
e Hansen (2016) permite pensar que em sua regularidade, as respostas dos 
acemistas nas questões que embasavam o inquérito conformaram-se como 
narrativas identitárias, as quais pretendiam contribuir para um projeto de 
Educação Física baseado em pressupostos pedagógicos que expressassem 
valores por eles acreditados.

O Instituto e o inquérito constituem-se como dispositivos de circulação 
de saberes. Como fragmentos do movimento de ressonância da Educação 
Física promovida pela Associação Cristã de Moços, apontam a potencialidade 
de configuração de novos objetos, novas problemáticas e possibilidades 
interpretativas que convidam a outros estudos. Se já é possível afirmar que a 

13. Revista Schola, Ano 1, n. 3, mar. 1930, p. 88.
14.  Ver SILVA, 2017.
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modelagem aprendida/produzida/ensinada pelos diretores físicos acemistas 
participou da constituição da Educação Física brasileira – seja nos seus 
contornos como disciplina escolar, na construção de praças de jogos, ou 
ainda na presença do esporte em diferentes espaços urbanos –, um novo 
esforço de pesquisa é tomar as “histórias conectadas” como possibilidade 
metodológica e intercambiar o processo forjado no Brasil com o movimento 
de constituição da Educação Física no Uruguai, e em outros países sul-
americanos, por intermédio de acemistas que ali atuaram.

3- O suporte teórico:  histórias conectadas como possibilidade

A pesquisa sobre os múltiplos processos de recepção e apropriação dos 
elementos que compunham a Educação Física da ACM, empreendidos por 
diferentes sujeitos, pode revelar conexões dos processos de escolarização da 
EducaçãoFísica em diferentes países da América do Sul. Tais investigações 
podem contribuir para uma visão de conjunto das histórias e memórias que 
marcam a ação das ACM’s em diferentes espaços do mundo, ao passo que 
buscariam entrelaçar diferenciadas práticas de apropriação que resultaram 
na formação de saberes e de ações plurais.

Do universo de objetos e problemáticas possíveis, destaco três temas 
para estudos que podem evidenciar o caráter múltiplo das memórias e das 
histórias, e, em conjunto, articular sentidos, saberes e práticas sociais tanto em 
sua reciprocidade quanto em sua assimetria. O primeiro deles diz respeito aos 
itinerários dos diretores físicos estadunidenses e sua inserçãoem países sul-
americanos. Os percursos de vida de tais homens podem concatenar ideias, 
experiências e ações que os ajudaram a configurar processos de apropriação 
dos elementos da Educação Física acemista. O trabalho com os itinerários 
permite abordar a construção das trajetórias que configuraram os sujeitos 
ao mesmo tempo como detentores e mobilizadores de um conhecimento.
Para o caso brasileiro, Henry James Sims foi o diretor físico que atuou como 
intérprete das conexões estabelecidas entre o projeto de Educação Física 
forjado na YMCA, as iniciativas de formação física na sede da Associação 
no Rio, e também experiências para a escolarização da disciplina no Brasil. 
O desenvolvimento da minha pesquisa no doutorado permitiu também 
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encontrar sujeitos estrangeiros que, como Sims o fez para o Rio de Janeiro, 
promoveram o trabalho internacional da YMCA em outros lugares da 
América do Sul. Tomem-se, por exemplos, Jess Hopkins e James Summers, 
em Montevidéu, e Frederick Dickens, em Buenos Aires.

O segundo tema é relativo aos impressos produzidos pelas sedes acemistas 
na América do Sul e suas conexões. Inicialmente intitulado A.C.M., órgão 
semanal da Associação, seu primeiro número no Brasil foi produzido em 
1898. Tinha por propósitos realizar um trabalho evangélico entre a mocidade, 
explicar as ações da Associação, anunciar seu programa semanal, e divulgar 
os deveres dos sócios. O periódico não tinha assinatura, ainda que a ACM 
aceitasse doações espontâneas para a sustentação do órgão. Era distribuído 
semanalmente para os associados, para frequentadores de igrejas evangélicas, 
in loco, no domingo pela manhã. Na parte da tarde, era também entregue aos 
que passavam nas adjacências do edifício da Associação no Rio de Janeiro15. 
Essa dinâmica sofreu alterações com o andamento das ações da instituição. Em 
1906 passou o periódico adenominar-se Amigo da Mocidade, órgão mensal 
das Associações Cristãs de Moços no Brasil, e a abranger sedes instaladas em 
todo o país. “Agora mais do que nunca o jornal é das Associações do Brazil, e 
não exclusivamente da do Rio”. A assinatura não mais era gratuita, cobrança 
que, segundo o impresso, já vinha sendo feita mesmo antes da mudança de 
nome. Os propósitos reafirmavam-se: “a propaganda das A.C.M. e da moral 
evangelica entre os moços”16. No ano de 1913, o impresso anunciava outras 
mudanças. “Ha cerca de anno e meio recebeu onome de <<Canaan>>, 
mas como isso não tenha agradado á maioria dos leitores, e não tenha tal 
nome significação especialmente adequada ao genio da folha, retoma hoje 
uma parte do antigotitulo”, quando passou o periódico a ser chamado de 
Mocidade, revista das Associações Cristãs de Moços no Brasil17. Se no caso 
das ACM’s brasileiras, era publicada a Mocidade, a Asociación Cristiana 
de Jóvenes em Montevidéu organizava “O Caráter”, denominação dada ao 
seu impresso mensal. Quando do levantamento de fontes na ACJ daquela 
cidade uruguaia, tomei contato com alguns de seus exemplares que estão 

15.  A.C.M., 3 de setembro de 1898.
16.  O amigo da mocidade, janeiro de 1906, p. 3.
17.  Mocidade, janeiro de 1913, p. 1.
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também disponíveis para consulta na biblioteca nacional lá situada. Quais 
os traços comuns e as peculiaridades dos pressupostos acemistas em seus 
diferentes impressos? Como foi anunciado nos periódicos institucionais o 
movimento de circulação da modelagem acemista para a Educação Física?

O último tema refere-se à formação e trajetória profissional de diretores 
físicos procedentes da América do Sul, que tiveram o Instituto Técnico das 
Associações Cristãs de Moços como espaço formativo. Das experiências 
brasileiras é possível citar Renato Eloy de Andrade, o inspetor de Educação 
Física no estado de Minas Gerais, e Frederico Guilherme Gaelzer, e suas 
iniciativas com as praças de jogos e com a escolarização da Educação Física, no 
Rio Grande do Sul. O primeiro diplomou-se pelo referido Instituto; o segundo, 
ainda que ali não diplomado, elegeu tal lugar para dar continuidade aos 
estudos sobre o campo iniciados em instituição da YMCA nos Estados Unidos 
(SILVA, 2017). Os modos de apropriação dos elementos que compunham a 
Educação Física da ACM, produzidos pelos diferentes sujeitos formados no 
Instituto, podem indicar relações dos processos de afirmação da Educação 
Física como prática escolar em diferentes países da América do Sul.

Todavia, tais operações revestem-se de dificuldades teórico-
metodológicas que merecerão enfrentamentos, nem todos simples. Ao 
apontar a fecundidade de conectar processos históricos forjados para a 
Educação Física no Brasil e em países da sul-américa, ressalto a necessidade 
de enfrentar a heterogeneidade que marca as espacialidades em um país 
tão extenso em território e dinâmicas socioculturais. Como reconhecer e 
tratar as diferenças regionais brasileiras no tocante aos debates e políticas 
educacionais, às práticas pedagógicas, às proposições relativas à Educação 
Física? O estabelecimento de interações entre os processos de escolarização da 
Educação Física nos países sul-americanos demanda ainda a compreensão de 
como tal disciplina e como a Educação constituíram-se como “problemas” nos 
tempos e espaços investigados.  Para esse alcance, o avanço dos conhecimentos 
sobre a Educação Física nos países em conexão torna-se um imperativo. 
Por fim, a operação de rearticular e analisar mecanismos de circulação, 
transformação e de invenção nos contatos culturais demanda, como afirma 
Serge Gruzinski em seus estudos, erudição, alargamento do repertório de 
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estudos. Tal maturidade intelectual constitui-se como desafio a ser encarado 
pelos interessados na operação de relacionar, estabelecer fluxos, intercambiar 
e conectar os processos históricos.

Posto isso, entrelaçar sujeitos, ideias e práticas brasileiras e uruguaias 
pode ser um importante instrumental para o confronto tanto da produção e 
circulação, quanto dos inventivos modos de apropriação de uma modelagem 
de Educação Física. Em especial, no que se refere à formação de seus 
professores e às suas maneiras de se fazer na escola, de modo a produzir 
novas versões para a História da Educação Física, apresentando novas 
possibilidades de fontes e estabelecendo novos contextos. Olhar para as 
conexões pode ajudar a qualificar as singulares histórias regionais bem 
como ampliar o reconhecimento de elementos comuns, de aproximações, 
de distanciamentos. Para finalizar, destaco um apontamento de Rosa Fátima 
de Souza (2016) para essa perspectiva de investigação: 

Equipes de pesquisa envolvendo historiadores da educação de diferentes 
estados (lugares) são imprescindíveis para intensificar o diálogo e 
qualificar a discussão dos dados, pois permite aproveitar a experiência e 
o domínio do conhecimento que os pesquisadores possuem em relação 
à história da educação regional. Não obstante, cruzar as fronteiras 
regionais requer ultrapassar também as barreiras da especialização e 
do acesso às fontes de pesquisa (p. 846). 

Em face dessa consideração, parece que a parceria estabelecida entre 
pesquisadores do Cemef/UFMG e do Centro de Memoria de Educación Física 
del Instituto Superior de Educación Física de la Udelar caminha para um rumo 
acertado. Que possamos seguir, que possamos estabelecer outros trânsitos.
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CAPÍTULO 08

La formación del profesor de Educación Física em 
el  ISEF Uruguay (1948 – 1959)

Paola Dogliotti Moro

Introducción

Este trabajo es parte de la tesis doctoral titulada “Educación/enseñanza 
del cuerpo en la formación del profesor de educación física en el Uruguay 
(1948 – 1970)”. Específicamente en este trabajo se muestran los principales 
hallazgos encontrados en torno a las nociones de educación, enseñanza, 
educación física y cuerpo que configuraron las principales discursividades1 
de la formación del profesor de educación física en el período comprendido 
entre 1948 y 1959. Esta formación fue desarrollada en el Instituto Superior 

1. En el aporte teórico del análisis del discurso francés (Pêcheux, 1990: 55) este es entendido 
como estructura y acontecimiento, en tanto la estructura es abierta por la inclusión del 
acontecimiento a los avatares del sentido-sinsentido. El énfasis es puesto tanto en el rastreo 
de las redes de sentido que configuran la formación del profesor de educación física, así 
como en sus fracturas y resignificaciones.
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de Educación Física, única institución pública donde se impartía a nivel 
nacional en la ciudad de Montevideo2.

El estudio se inicia en 1948, año que se implementa un nuevo plan de 
estudios y que asume Alberto Langlade la Secretaría y al año siguiente la 
Jefatura del Curso, profesor con reconocimiento internacional por su obra 
en el campo de la gimnasia.

Se tomaron como principales fuentes de indagación diversos documentos 
curriculares del período seleccionado entre los que se destacan: folletos de 
promoción del curso, planes de estudios de los años 1948 y 1956 y programas 
de cada una de las unidades curriculares, reglamento de ISEF del año 1952, 
principales circulares, notas y actas de reuniones docentes de la secretaría 
y luego jefatura de estudios, algunos manuales de estudio, tesis de grado de 
los estudiantes, actas y memorias anuales de la CNEF y algunos números 
dispersos de las revistas “Anales de Educación Física” y “Edufísica”, editadas 
por pequeños períodos por ese organismo, informes de congresos nacionales y 
de giras al exterior como delegación oficial a congresos o por becas de estudio, 
fotos y algún testimonio docente y estudiantil escrito, editado o en blogs.

El trabajo se estructura en tres apartados, en el primero se muestran las 
principales características del contexto histórico y social del Uruguay en el 
período seleccionado; en el segundo, se analizan los principales sucesos de 
la educación física en el país y especialmente en el ISEF que incidieron en 
la formación analizada; y en un tercer apartado se muestran los principales 
hallazgos encontrados.

1- Contexto geral 

Para los uruguayos, la década de 1950 tiene el peso de un mito: una 
etapa dorada y el origen de una crisis que se extiende hasta el presente 

2. El Curso de Profesores de Educación Física fue inaugurado el 3 de mayo de 1939, por 
decreto del poder ejecutivo en acuerdo con el Ministerio de Instrucción Pública, bajo la 
órbita de la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF), creada el 7 de julio de 1911, por 
decreto ley Nº 3.798, en la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez. La CNEF dependía 
del Poder Ejecutivo, con el cometido de hacerse cargo de la promoción y desarrollo de la 
“cultura física” a nivel de todo el país.



141

(MARKARIÁN, 2004, p. 240)3. Se estableció como un período de 
renovaciones, transformaciones, cambios y conflictos que fueron desde 
lo social hasta lo constitucional, pasando por lo político-partidario y lo 
económico, en un período de posguerra (con importantes reservas de oro 
y divisas, pero con cuestiones económicas y financieras a resolver) y de 
comienzo de la guerra fría a nivel internacional. Entre los años 1947 a 1958 
el país alojó al neo-batllismo4, personalizado en la figura de Luis Batlle 
Berres, objeto de devociones y duras críticas en la época. Entre las acciones 
del neo-batllismo se destacan, la propulsión de la industria mediante un 
modelo de crecimiento por sustitución de importaciones, la expansión de 
la esfera de acción del Estado5, la ampliación de la organización sindical y 
la legislación laboral y social, y el afianzamiento de la democracia política. 
Todas ellas fueron parte primordial en su agenda y denotaban una marcada 
idea de progreso que atravesó este período histórico, incluso más allá del 
gobierno de los Colegiados del Partido Colorado que abarcaron casi la 
totalidad de la década, estableciendo toda una agenda desarrollista. A partir 
de 1955 por motivos internos y externos, el modelo comenzó a mostrar 
signos de deterioro con descontento social en aumento. La intervención de 
los organismos gremiales se fue acrecentando, lo que marginó el rol de los 
partidos políticos como intermediarios entre la sociedad y el Estado, y el 
gobierno que se encontraba fraccionado políticamente, no logró absorber 
estas tensiones. Todo esto, entre otros aspectos, contribuyó a que el 1º de 
marzo de 1959 asumiera el Consejo Nacional de Gobierno el Partido Nacional, 
luego de casi cien años de predominio del Partido Colorado, a partir de 
una alianza entre el primero y una agremiación convertida en movimiento 

3. Es importante destacar que este mito también fue alimentado a nivel deportivo, ya que 
en esta década también se dieron una serie de triunfos internacionales que marcaron al país 
(campeón mundial de fútbol en 1950, tercer y cuarto puesto en los mundiales de básquetbol 
de 1952 y 1956, cuartos en el mundial de fútbol en 1954 y buena figuración en el panamericano 
de atletismo en Chicago y en el torneo sudamericano en Montevideo en 1958).
4. Sector del Partido Colorado que intentó profundizar el reformismo iniciado a comienzos 
del siglo por José Batlle y Ordoñez.
5. Se configuró en los países de la región el “Estado de Bienestar, que puso en el centro la 
cuestión social a través de un proceso de redistribución de los recursos de los trabajadores. 
(…) El estado aparecía como equilibrador de las relaciones laborales a través de mecanismos 
tales como la negociación colectiva o la legislación laboral” (BIRGIN, 1999: 48).
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político, la Liga Federal de Acción Ruralista (RUIZ, 2008; NAHUM et al, 
2007; NAHUM, 2008).

Con relación al estado de la educación en el Uruguay, en este período 
hubo altos índices de mejora a nivel de cobertura de matrícula y retención en 
los diferentes niveles del sistema educativo. En 1957, se vio reducido a un 9,5% 
el analfabetismo en mayores de 15 años, indicador que diferenciaba a Uruguay 
de los demás países latinoamericanos6. En 1960 se inscribió más del 90% de 
la población en edad escolar. La Enseñanza Media fue la que presentó mayor 
impulso, entre 1942 y 1963 se cuadriplicó el número de alumnos inscriptos 
en primer año liceal, pero con un desnivel muy diferenciado entre media 
y técnica, 88% y 12% respectivamente. La enseñanza universitaria tuvo un 
brusco crecimiento, con 17.108 estudiantes en 1957, esto fue acompasado con 
la presencia de un movimiento reformista, que dentro de sus principales 
bastiones estaban el logro de la autonomía universitaria cercenada por el 
intervencionismo que había ejercido el poder político, ampliación de la 
matrícula hacia sectores populares, transformación social, y desarrollo de las 
tres funciones universitarias: investigación, enseñanza y extensión. En este 
contexto, en el año 1958, luego de una de las movilizaciones más intensas en 
la historia del estudiantado universitario y con una característica peculiar, 
el apoyo del movimiento sindical7, se promulgó la nueva Ley Orgánica de 
la Universidad. Estableció entre sus principales aspectos: la autonomía e 
independencia técnica del poder político, designación de sus autoridades por 
el Claustro formado por los tres órdenes: estudiantes, docentes y egresados, 
estableciendo su cogobierno (NAHUM et al, 2007, p. 156 – 160).

6. En Brasil alcanzaba el 50% y en Chile (que en muchos aspectos de su conformación social 
presentaba ciertas similitudes con nuestro país) era del 20% (NAHUM et al, 2007, p. 156).
7. “Confluyeron reclamos estudiantiles y protestas obreras, ambas expresiones del creciente 
malestar económico e intranquilidad social que empezaba a resquebrajar la tradicional 
calma de la sociedad uruguaya” (NAHUM et al, 2007, p. 159).
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2- Contexto institucional de la formación 

En este contexto, en 1956 se creó la Asociación de Estudiantes de ISEF8, 
así es relatada su creación y otros hechos en conexión con la aprobación de 
la Ley Orgánica, por un egresado de ISEF que fue estudiante en esa década:

La AEISEFU9 fue creada en 1956, bajo la Presidencia de la 
estudiante de 2ºAño, Hilda Trillo, en 1958, ante la aplicación 
de un nuevo Plan de Estudios, conjuntamente con el anterior 
y por serias discrepancias con el Nuevo, declaramos la Primera 
Huelga del ISEF, perdimos todo el período de exámenes de julio 
y finalmente se dio la opción a los estudiantes de presentarse a 
examen por uno u otro Plan. Se instalaron además del examen 
común, EL ESPECIAL para quienes no llegaran al promedio final 
de BR y el libre, por faltas o no llegar a R. Paralelamente la FEUU10 
declaró una huelga generalizada, por la Ley Orgánica y en ese 
momento nos conectamos con ellos para intentar la incorporación 
del ISEF a la Universidad, fueron unos tibios intentos ya que ellos 
no tenían ni idea de lo que era el Instituto y estaban en otra onda, 
sin embargo en una movilización en la Plaza Cagancha, nosotros 
salíamos de una asamblea realizada en el local de la Asociación 
de la Prensa y nos apalearon y gasearon al barrer (LEITE, 201011. 
la mayúscula es del autor).

8. Se encontró un antecedente de esta conformación en el día que se celebraron los 13 años 
del Curso de Profesores de Educación Física, el 19 de mayo de 1952, así se señala en su relato: 
“En horas de la mañana tuvo lugar una asamblea de alumnos, que dando establecidas las 
bases para la fundación del C.A.I.E.F. -Centro de Alumnos del Instituto de EF- organización 
que habrá de bregar por el mejoramiento del Curso, constituyendo un considerable aporte 
para realizaciones futuras” (CNEF, 1952b, p. 37). Se destaca cómo cuatro años más tarde 
se sustituye la denominación alumnos por estudiantes, en sintonía con el movimiento 
estudiantil de la época.
9. Asociación de Estudiantes de ISEF, Uruguay.
10. Federación de Estudiantes de la Universidad, Uruguay.
11. Testimonio extraído de <http://hazdelisef.blogspot.com.uy/2010/> Acceso: 10 de abril 
2018. Blog creado por profesores de educación física, el nombre del blog refiere al nombre 
del primer periódico creado por la Asociación de Estudiantes de Educación Física de ISEF: 
El HAZ, en 1960.



144 

El testimonio da cuenta de un clima de época, de comienzos de 
movilizaciones importantes por parte del orden estudiantil y de los primeros 
intentos de pasaje del ISEF a la Universidad. En este contexto, también 
en 1958, fue la primera vez que se reunió el Claustro y el Consejo Asesor 
del ISEF, pero al año siguiente ya no sesionaron (CNEF, 1959, p. 54). Esto 
muestra la falta de una institucionalidad universitaria para que estos intentos 
esporádicos se pudieran mantener.

En la ley presupuestal de 1957 se asignó a la Universidad recursos 
financieros que le permitieron crear nuevos servicios, como por ejemplo, 
la Comisión de Bienestar Universitario (NAHUM et al, 2007, p. 159). A partir 
de este hecho, por Res. N.º 7087 Acta N.º 72 del 26 de diciembre de 1956 
de la CNEF, “se resolvió hacer gestiones ante el Rector de la Universidad 
de la República, con respecto a la creación de un Hogar Estudiantil para 
Universitarios” (CNEF, 1957, p. 15). La necesidad de que el ISEF pudiera 
albergar en mejores condiciones edilicias a los estudiantes del interior del 
país, era una necesidad importante en ese momento.

A inicios del año 1950, en el contexto de prosperidad económica vivido 
por Uruguay en el período de posguerra, y de una visión tanto nacional como 
internacional de un país excepcional, denominado frecuentemente la “Suiza 
de América”, debido a su desarrollo económico, su integración social y la 
exaltación de los valores democráticos y su institucionalidad (NAHUM et 
al, 2007, p. 96), el Presidente y el Director Técnico de la CNEF, a sus regresos 
de Europa, en un informe de su participación en la II Lingiada (desarrollada 
en 1949, en Estocolmo) y de una gira por otros países de Europa, señalaban 
respecto a la formación de profesores de educación física: 

Afortunadamente pudimos cerciorarnos de que, en cuanto a ideas, 
orientación y objetivos, estamos en un rumbo cierto y acordes al 
movimiento predominante en los países más avanzados en materia 
de gimnástica (...) nuestro país está en un lugar de privilegio entre los 
más avanzados del movimiento mundial (FRANZINI; RODRÍGUEZ, 
1950, p. 28). 

En este contexto nacional, realizaban tres importantes propuestas de 
cambio de la formación del profesor de educación física desarrollada bajo 
la órbita de la CNEF:
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1. Cambio de nombre del Curso para la preparación de Profesores de 
Educación Física
2. Propuesta de un nuevo edificio 
3. Mejoras del presupuesto general y salariales de sus docentes

Con relación a la primera, la fundamentaron destacando otras 
experiencias universitarias a nivel de los países “más avanzados”:

En los países más adelantados y de civilización más avanzada – los 
que, paralelamente, en materia de educación son superiores- (…) Y 
en lo que tiene que ver con la Educación Física, que es el aspecto que 
nos interesa específicamente, el profesorado es preparado en institutos 
y universidades de fama y categoría superior, llegándose a otorgar en 
algunas de ellas, el título de Doctor en Educación Física.

Y es por eso que los que escriben este informe hacen especial hincapié en 
aconsejar para nuestro país una dedicación preferente hacia la formación 
del profesorado de educación física, facilitándole los mejores y más 
modernos medios para hacerlo (FRANZINI; RODRÍGUEZ, 1950, p. 
30 bis-31).

Es de destacar la contradicción entre las dos citas precedentes, por un 
lado, se idealiza la educación física del país, entre las mejores a nivel mundial 
y por otro lado, se presenta a los países de civilización más avanzada y 
superiores en educación como modelo a seguir. Y agregan:

Desde el año 1939, funciona el Curso para la preparación de profesores 
de educación física, - designado así porque como fué creado por decreto 
del Poder Ejecutivo -, no pudo llamársele Instituto Superior, para lo cual 
es menester la existencia de una ley que así lo prescriba. (…)

Pero ha llegado el momento de dedicarle toda la atención que la 
importancia de su misión reclama, para lo cual los suscritos proponen 
a la Comisión Nacional de Educación Física, considerar las siguientes 
sugestiones:



146 

1º.- Transformación del actual Curso para la Preparación de Profesores 
de EF, en Instituto Superior de Educación Física o Facultad de Educación 
Física, u otra designación más adecuada a la actual (FRANZINI; 
RODRÍGUEZ, 1950, p. 31- 31 bis).

Se presentaron dos alternativas de nombre sin demasiada precisión, 
Instituto Superior de Educación Física o Facultad de Educación Física, 
esto da cuenta de cierta debilidad en la fundamentación hacia la segunda 
propuesta. El 19 de mayo de 1952, en el marco de la celebración de los 13 
años de creado el Curso, los estudiantes proponen la primera opción, según 
se relata en una síntesis del evento en la revista Edufísica. 

En nombre de sus compañeros habló el estudiante Álvaro Bonnet, 
expresando la aspiración colectiva de que el Curso sea t ransformado 
en “Instituto de Educación Física” lo que permitiría un mejor 
desenvolvimiento de sus actividades, beneficiándose directamente la 
gestión de la CNEF” (CNEF, 1952b: 37). 

El Director de la CNEF, presente en el acto, respondió que era propósito 
suyo y de sus compañeros de la CNEF promover la transformación aludida 
y agregó que estaban encaminados los pasos como lo había recomendado 
la delegación concurrida a la II Lingiada (CNEF, 1952b, p. 37)12.

La propuesta de la nueva obra edilicia es de destacar por su gran 
extensión, calidad y diversidad de los espacios proyectados y su nivel de 
detalle, proporcionando las medidas adecuadas de cada uno de ellos. Lo 
ambicioso del proyecto da cuenta del clima de prosperidad económica en 
el que vivía el país en ese momento y de la circulación de ideas y propuestas 
a nivel internacional, como consecuencia de la gira desarrollada por los 
principales países europeos. En octubre de 1950, la CNEF aprobó un proyecto 

12. No se encontró una resolución de la CNEF sobre este cambio, habría que indagar en las 
transcripciones de las actas de ese año. El primer documento encontrado con el título de 
ISEF es el Reglamento y está firmado con las iniciales del Alberto Langlade en el año 1952. 
Se calcula que fue sobre fin de año que se elaboró este documento y que fue cuando cambió 
el nombre por dos motivos: 1. este reglamento según Langlade (1956, p. 5) fue aprobado 
en la primera sala del mes de febrero, 2. en el mes de julio que es la fecha de edición de la 
revista que relata la propuesta de cambio de nombre, todavía no se había resuelto. En los 
documentos encontrados del año 1953 ya figura el nombre ISEF.
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edilicio para el Curso de Profesores seguramente basado en esta propuesta13 
y a lo largo de 1956 el proyecto volvía a ser trabajado por esta, llegando a fin 
de año (res, N.º 6907 del 4 de diciembre) a designar a los miembros de “la 
Comisión Especial14 que tendrá el cometido de estudiar todo lo concerniente 
a las obras del Centro Universitario de Educación Física y el Deporte y agilitar 
los trámites para la obtención definitiva del predio donde se instalará el 
Centro mencionado15” (CNEF, 1957, p. 6)16. Se volvía a aspirar a que el ISEF 
tuviera una institucionalidad universitaria. 

Con relación a la tercera propuesta se explicita:

Establecimiento de un presupuesto adecuado para ese centro de 
enseñanza, (…) de forma tal que pueda desenvolver su acción con 
sus cuadros completos de profesores y funcionarios que se necesitan 
y los recursos indispensables para realizar su obra y los trabajos de 
investigación que se pueden y deben llevar a cabo, como instituto de 
jerarquía técnica” (FRANZINI; RODRÍGUEZ, 1950, p. 33- 33 bis).

Como se explicita en la cita, la investigación es jerarquizada en esta 
propuesta; si bien se define como un centro de enseñanza, se proyectan y 
destinan varios espacios a laboratorios para el desarrollo de la investigación 
y el ejercicio profesional del campo, fundamentalmente, dentro del área 
biomédica. Pero, a nivel de la propuesta de mejoramiento salarial de los 
docentes, la mirada no se pone en el docente universitario sino en el escalafón 
docente de la enseñanza básica y normal:

13. La propuesta aprobada por la CNEF es analizada al final del capítulo, a partir de su cita 
textual en una de las tesinas de grado de los estudiantes.
14. Integrada por el Prof. Julio J. Rodríguez, Prof. Andrés P. Ciappesoni, Sr. Humberto 
Fedullo y Prof. Alberto Langlade (CNEF, 1957, p. 6).
15. Según el proyecto aprobado en 1950 el predio necesitado debía medir 45.000 m² (Sosa, 
1954, p. 47 – 51).
16. Se detallan a continuación las encontradas en 1956. El 10 de abril se incluyó en orden del 
día proyecto de los Consejeros Dr. Genta y Sr. Tiburcio Mendoza referente a reorganización 
edilicio-deportiva y administrativa de ISEF (CNEF, 1956b, p. 25). El 17 de abril pasó a estu-
dios de la Comisión Permanente de Asuntos Docentes (CNEF, 1956b, p. 33). El 23 abril se 
resolvió según esa Comisión: “1º) Aprobar en principio el mencionadoproyecto 2ª) Realizar 
gestiones ante el Ministerio de Salud Pública y autoridades de la Exposición Nacional de 
Producción; y 3ª) Que la Comisión de Obras y Comisión de Hacienda informen el proyecto 
de referencia” (CNEF, 1956b, p. 35 – 36). 
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Se podría solicitar al Poder Ejecutivo la pronta equiparación e inclusión 
del profesorado del Instituto, al escalafón docente, establecido para 
los profesores de Enseñanza Secundaria y Preparatoria y del Instituto 
Normal.- Estas gestiones podrían hacerse inmediatamente, y si se 
obtuviera éxito - dada la semejanza e identidad funcional que guardan 
con el maestro, los institutos mencionados - la solución de la parte 
restante, sería mucho más fácil (FRANZINI; RODRÍGUEZ, 1950, p. 
33 bis)

Entre los principales hechos acaecidos en el campo de la educación 
física a nivel nacional, merece una especial atención la edición a partir de 
diciembre de 1951, de la revista Edufísica y a partir de 1956 y hasta 1961 de la 
revista Anales de Educación Física, ambas pertenecientes a la CNEF. Desde 
el año 1926 no editaba su revista oficial, que en el período 1918 a 1926 se 
denominaba Uruguay Sport17. La revista da cuenta de la gran circulación de 
ideas a nivel internacional y de un clima de época que jerarquizaba el intento 
de posicionar a Uruguay en un país avanzado en el área. Esto se percibe de 
la lectura de los dieciséis números hallados en el período 1951 - 1961 y en los 
principales cometidos que se explicitan en la editorial de apertura, entre los 
que destacamos la edición de:

- noticias y experiencias de las autoridades, profesores y maestros en 
sus viajes por distintos países del mundo, las reseñas objetivas de las 
grandes reuniones internacionales
- los principales acuerdos de la CNEF
- información relevante de las plazas de deportes
- noticias principales de las federaciones, clubes y asociaciones deportivas
- una sección específicamente científica, en donde se incluirán trabajos 
originales de nuestros profesores exponiendo sus experiencias y 
observaciones en el amplio campo de la investigación. En ella se 
insertarán sus estudios y opiniones sobre temas de interés profesional 
y en general aquellos asuntos y cuestiones tendientes al enriquecimiento 
cultural del profesorado (CNEF, 1951, p. 3-4).

17. Para un análisis sobre la cultura física y la configuración de la figura del “maestro de 
educación física” en esta revista, consultar Dogliotti (2015, p. 108 – 125).
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Había una preocupación importante por parte de las autoridades de 
la CNEF en el desarrollo y estímulo de la investigación por parte de sus 
profesores. Esto contribuiría al desarrollo fundamentalmente profesional 
del campo. El Director y el Coordinador de la Sección Técnica de la Revista 
eran profesores del ISEF, además de ocupar cargos importantes en la CNEF. 

Entre los principales eventos internacionales organizados por la CNEF 
se destaca el III Congreso Panamericano de Educación Física desarrollado 
en Montevideo, en octubre de 195018. Hubo posteriormente un proyecto 
sobre el final de la década para realizar en Uruguay el Congreso Mundial 
de la Educación Física19. Un evento a destacar organizado por la CNEF fueel 
Festival en Honor de la Unesco desarrollado el 20 de noviembre de 1954 en 
el Estadio Centenario20. 

Foto N.º 1. Festival en Honor de la Unesco en el Estadio Centenario, 20 de noviembre 
de 1954. Fuente: CNEF (1955, s/p, entre p. 32 y 33).

La foto precedente muestra el esplendor desarrollado en las perfectas 
formaciones realizadas por gran cantidad de gimnastas al unísono. Perfección 

18. Un extenso informe (CNEF, 1950) realizado y publicado por la CNEF da cuenta de la 
envergadura que tuvo, la calidad de impresión de las invitaciones, y cronograma, las autori-
dades nacionales e internacionales que asistieron, los homenajes realizados, sus reglamentos, 
resoluciones más importantes, y la reunión de la Confederación Panamericana de Asociación 
de Profesores de Educación Física, entre los aspectos más destacados.
19. En res. Nº 7217 del 12 febrero 1957 de la CNEF se expresaba “solicitar a las autoridades 
del II Congreso Internacional Latino de Educación Física, la información referente a la 
proposición de tener en cuenta a Uruguay para la realización de un Congreso Mundial de 
EF para el año 1959 (en caso de no realizarse la III Lingiada en Estockolmo)” o en su defecto 
para el año 1964 (CNEF, 1957, p. 23).
20. El ISEF presentó diversas actuaciones en el Festival (LODEIRO, 1989).
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en los movimientos, sincronización exacta a nivel temporal, organización a 
gran escala del espacio con ubicación específica de cada uno de los individuos, 
uniformidad en la vestimenta. Todo esto generaba emoción en el espectador 
y sentimientos fuertes de identidad colectiva tanto en los gimnastas como en 
el público como consecuencia de la magnitud de las escenas y del logro en 
la obtención de las figuras, sentimientos de unidad colectiva en un cuerpo 
común que simbolizaba la potencia y fuerza de la nación, todo esto promovía 
un fuerte patriotismo21. Esto formaba parte a nivel internacional de una 
cultura política de masas apropiada para el funcionamiento de la democracia, 
a través de un mística nacional, basada en la emoción y la activación de 
impulsos inconscientes de los individuos devenidos multitudes (MOSSE, 
2007). Así se expresa en la explicación de la foto precedente, publicada en 
el centro de la revista Edufísica, ocupando dos de sus páginas:

El espectáculo organizado por la Comisión Nacional de Educación 
Física en honor de la Unesco, la tarde del 20 de noviembre, constituirá 
una jornada memorable en los anales del Instituto. Expresión radiante 
del impulso que la hermosa actividad ha cobrado en nuestro país, 
índice de la certera orientación de la guía y feliz comprobación de 
nuestras posibilidades en la materia, el festival del Estadio Centenario 
representa, un brillante acontecimiento en la evolución de la educación 
física nacional, que autoriza a mirar con satisfacción el camino recorrido, 
alentando para nuevas y superiores realizaciones (CNEF, 1955, s/p, 
entre p. 32 y 33).

Todo esto formaba parte de un clima de época a nivel internacional, en 
el Informe de la II Lingiada, el Presidente y Director de la CNEF relataban 
con emoción y estaban maravillados de la gran cantidad y majestuosidad 
de los espectáculos masivos con miles de gimnastas moviéndose al unísono 
(FRANZINI; RODRÍGUEZ, p. 1950); de lo mismo dan cuenta las impresiones 

21. Quitzau (2017, p. 7) citando a Canetti (2008) para analizar los grandes festivales gim-
násticos del asociacionismo gimnástico en Brasil (1858 - 1958), expresa que “al estudiar el 
efecto de las masas sobre los individuos, afirma que uno de los aspectos principales es que 
en la masa todos se sienten iguales, todos son parte de un mismo cuerpo, y esto tiene un 
efecto impactante en los individuos. Este efecto hipnotizador, esta sensación de estupor 
está presente en los relatos de las presentaciones colectivas.”
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de viaje de una de las autoridades de la CNEF titulada “10.000 atletas suizos 
en una magnífica exhibición” (CNEF, 1952a, p. 4)22. Esto nos lleva pensar 
junto a la investigación de Aisenstein (2017, p. 11) para el caso argentino, 
que la CNEF formaba parte de un movimiento trasnacional y funcionaba 
como “institución como parte de una estrategia mayor para la construcción y 
difusión de una cultura política de masas, de la que ciertos cuerpos, rituales 
y mística constituirían elementos indispensables y, por ello, necesarios y 
trabajosos de producir”.

En el período 1948 – 1959 fueron varias las visitas de extranjeros a 
nuestro país, entre las que se destacan, la del secretario de la II Lingiada, 
Sr. Agne Holmstron, con motivo de su preparación en junio de 1949; como 
repercusión de la gran delegación uruguaya que concurrió a la II Lingiada23, 
en junio de 1950, Joseph Golfried Thulin24, visitó Uruguay en su gira por 
Sud América25. Así son relatadas las visitas, en la década del cincuenta, de 
varios extranjeros a realizar cursos por uno de los estudiantes de la década 
del sesenta y luego profesor de ISEF.

Así, los alumnos de ISEF y los docentes de entonces, que compartían en 
su mayoría esa atmósfera de admiración por la gimnasia, pudieron ver 
trabajos prácticos de las “sofiaflikornas” de E. Edla; asistir a los cursos 
del profesor O. Johansson (sueco). También tener clase con el profesor 
japonés Sunao Isiharada, que ya por ese tiempo corregía a los nadadores 

22. “Si para un amigo de la educación física, nos dijo el Sr. Bentancour, representa una enorme 
emoción ver juntos y bien ubicados 100 a 200 atletas, júzguese lo que puede representar la 
contemplación de 10.000 personas realizandouna perfecta exhibición gimnástica. (…) En el 
magnífico espectáculo, la presencia de cada hombre recuerda la teoría celular incorporando 
cada elemento a los demás para lograr un gigantesco todo orgánico” (CNEF, 1952a, p. 5). 
La metáfora funcionalista entre el organismo humano y la patria es más que elocuente.
23. Integraron la delegación además del Presidente y Director Técnico de la CNEF: Raúl V. 
Blanco, Alberto Langlade, Srta. Alcires López Ibarburu, Sra. Nelly Rey de Langlade, Sra. 
María G. Torres de Jardín, y en calidad de estudiantes del Curso: Sr. Enrique Landeira, Srta. 
Lilian Chabonnier (FRANZINI; RODRÍGUEZ, 1951, p. 24).
24. Profesor danés, Director del Instituto de Educación Física de Lund (Sur de Suecia), 
Presidente de la Federación Nórdica y de la Federación Internacional de Gimnasia.
25. Las conferencias dictadas fueron: “Los fundamentos de la gimnasia postural” en el Curso 
de Profesores; “La gimnasia y otros tipos de EF obligatoria y voluntaria” en el Ministerio de 
Salud Pública; “Alcance y proyección de las Lingiadas” en el Paraninfo de la Udelar (CNEF, 
1951, p. 27). El lugar donde se desarrollaron las conferencias muestra el vínculo que tenía la 
CNEF con otras entidades estatales como el Ministerio de Salud Pública y la Universidad.
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después de haber nadado sumergido por debajo de ellos y hasta una 
piscina entera; a las clases de ejercitación de clavas, en su forma clásica 
por el recordado finlandés Tiko Tami; y, en el voleybol, la presencia y 
calidad humana y técnica del gran profesor francés Marcel Mathoret; la 
nota distinta de un personaje singular, el profesor de esgrima Pessina; 
y clases de Impostación de la voz (singular lujo) donde alternaron De 
Giulli y el maestro Kurt Phalen, nada menos. (…) Se rescata, en favor 
de la formación profesional la oportunidad de recibir, de primera mano, 
información y presencia de personalidades de jerarquía mundial en la 
educación física, por sí solo fue invalorable (LODEIRO, 1989, p. 35 – 36).

Se vuelve a apreciar una mirada con admiración y cierta nostalgia sobre 
la década de 1950, por otra parte, la relevancia de la gimnasia neosueca por 
sobre las restantes prácticas corporales.

En febrero de 1948, el Sr. Charles Liebowitz (LIEBOWITZ, 1948) y en 
1959, el entrenador norteamericano Mr. Everet Dean, dictaron cursos de 
básquetbol a los profesores de la CNEF (CNEF, 1959, p. 53).

Por otra parte, eran frecuentes las invitaciones que recibía la CNEF 
para enviar delegaciones oficiales a congresos en el campo de la educación 
física y a eventos deportivos en el exterior. Entre las que se destaca además 
de la ya mencionada II Lingiada, la participación de Julio J. Rodríguez y 
Alberto Langlade, en el año 1952, en el Primer Congreso Latino de Educación 
Física en Burdeos y su gira de cuatro meses recorriendo los principales 
centros de educación física de Europa (CNEF, 1952b y c, p. 12 y 20). Es de 
destacar del análisis del informe realizado el reconocimiento internacional 
que tenía Uruguay a través de la figura de Alberto Langlade. Se relata que 
luego de expuesto el tema se entró en la discusión y el profesor Vinot pidió 
una aclaración sobre los términos Teoría General y Teoría Especial de la 
Educación Física que el profesor Langlade respondió.

Luego el prof. Leal de Oliviera de Portugal, de extraordinaria jerarquía 
hizo uso de la palabra expresando que conocía de antemano la calidad 
del trabajo por cuanto ya había tenido oportunidad de conocer obras 
de los autores. Que el Concepto expuesto sobre la forma de encarar la 
asignatura de Teoría de la Gimnasia, tal como se realiza en el Curso 
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Superior de Educación Física de Montevideo, es tal como lo concibe, 
como lo propuso el Instituto Central de Gimnasia de Estokolmo, cuyas 
autoridades en el mismo plan de estudios recientemente aprobado, así 
lo han hecho. Felicita luego a las autoridades del trabajo presentado 
(CNEF, 1952c, p. 20 – 21).

Se desprende del extracto, en coincidencia con Torrón (2015) y el 
testimonio anterior del profesor Lodeiro, la predominancia de la gimnasia 
neosueca en la enseñanza desarrollada en el ISEF durante la década de 1950.

Fue un período muy proficuo en intercambio internacional, la bonanza 
económica vivida fundamentalmente hasta mediados de la década permitió 
gran circulación de ideas y prácticas no solo en congresos26, sino que también 
se promovían becas por estudio a los profesores de la CNEF. De la lectura de 
las principales resoluciones y de algunos informes encontrados, puesto que 
se exigía su presentación una vez finalizada la beca27, se aprecia la variedad 
de países a los que se concurría fundamentalmente repartidos entre Estados 
Unidos y los principales del este Europeo. En este período, a diferencia del 
momento gestacional de la CNEF, que la predominancia fue del movimiento 
asociación cristiana de jóvenes de aquel país (DOGLIOTTI, 2015), se 
mixtura la influencia de Estados Unidos, que continúa28, con la europea, 
fundamentalmente a través de la llegada de los movimientos renovadores 
de las gimnasias. 

26. Otros congresos a destacar a los que se concurrió en representación de la CNEF en la 
década: Julio Pereyra a la XXI Conferencia de la American Camping Association, San Luis, 
Estados Unidos, julio de 1950. Luego realizó estudios relacionados a la “evolución de la 
educación física” en Londres, Francia, Italia y Suiza (PEREYRA, 1950); Maria del Carmen 
Torres de Jardim al III Congreso de la Asociación Internacional de Educación Física, julio 
de 1957, Londres (CNEF, 1957); Nelly Rey de Langlade al I y II Seminario Interamericano de 
Educación Física, octubre de 1956 y 1958, en Santiago de Chile y Lima respectivamente (REY 
DE LANGLADE, 1957; 1959) y se compraron películas proyectadas en el de Chile (CNEF, 
1957: 22); se cursa invitación en 1956 para asistir al IX Congreso de Médicos del Deporte en 
Santiago de Chile (CNEF, 1956a, p. 37).
27. Los informes eran extensos, muy meticulosos en el tipo de información y detalle de las 
actividades realizadas, muchos incluyen fotos de los principales centros recorridos y tipos 
de actividad aprendidas.
28. No se debe olvidar que Uruguay tuvo un apoyo importante en este período al eje aliado 
y a Estados Unidos en el contexto de la guerra fría (NAHUM et al, 2007, p. 93).
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En esta década fueron becados al exterior varios profesores recién 
egresados: Martha Busch, Julio Litwin y Juan Santángelo a EEUU, Alba 
Machín a Francia29, Nestor Ibarra y Hugo Fonticella a Suecia, Juan A. Seoane 
a Alemania (LODERIO, 1989, p. 38)30. La mayoría de estos profesores a su 
regreso formaron parte del cuerpo docente del ISEF. Una muestra de la 
magnitud e importancia que se le daba en esta década a la formación en el 
exterior y del papel que tenía el ISEF como promotor de la formación en 
el exterior y que luego esta fuera volcada en el resto del personal docente 
de la CNEF, son los Cursos de Información, organizados por ISEF en el 
mes de enero para los profesores de educación física de la CNEF31. En la 
carta dirigida por el Jefe de Estudios de ISEF, Alberto Langlade, el 20 de 
setiembre de 1957, al Director de ISEF, Prof. Andres Ciappesoni, se detalla 
la planificación completa del Curso32, desarrollado del 13 al 25 de enero de 
1958, con 42h de duración, y compuesto por el dictado de conferencias y 
clases prácticas a cargo de 18 docentes33.

29. En otra fuente del período (Curso de Información de enero de 1958) se relata que ella 
concurrió a Estados Unidos.
30. De las principales resoluciones de la CNEF e informes de viaje encontrados se detallan 
otras becas de estudio otorgadas: Américo Benítez a Europa en 1955 (BENÍTEZ, 1955); 
José A. Salbi a Europa en 1956 (CNEF, 1956a, p. 34); José R. Varela a Estados Unidos en 
1956 (CNEF, 1956b: 32); a partir de una beca que ofrecía la Embajada de Estados Unidos la 
CNEF resolvió designar a un profesor con conocimientos de inglés a través de un llamado 
de méritos (CNEF, 1956b, p. 11 y 32).
31. La asistencia era voluntaria, se otorgaba diploma de asistencia y un certificado con 
destino al legajo personal del profesor (LANGLADE, 1957, p. 1).
32. El Curso tenía dos finalidades: “ofrecer al personal docente de la CNEF: 1º.- La oportunidad 
de entrar en contacto con nuevas ideas en sus disciplinas. 2º.- Informarlos de las experiencias 
recogidas por colegas que han realizado giras de estudio, o participado en reuniones 
profesionales y/o eventos deportivos de importancia en el exterior, durante el último año” 
(LANGLADE, 1957, p. 1).
33. M. García, López Reboledo y F. Devincenzi: apreciaciones sobre la natación, el básquetbol 
y controles de entrenamiento, respectivamente, en las Olimpíadas de Melbourne; M.T. C. 
de Jardim, sobre el Congreso Mundial de Educación Física Femenino de Londres; N.R. de 
Langlade y N. Pascual: la gimnasia moderna (JALKANEN, IDLA, MEDAU, BODE), influencia 
de Laban en la Educación Física de Inglaterra; Homero Garot: recreación luego de una 
gira de estudios y observación en Estados Unidos; J. R. Varela: apreciaciones sobre el nado 
submarino luego de estudios U. S. Naval School, Kieswest, Florida; J. Santángelo: preparación 
del Profesor y del Master en Educación Física en el Instituto de EF en la Universidad de 
Carbondale (U.S.A.); Sara Kortyzs: comentarios sobre viaje de estudios por algunos países 
de Europa; Alba Machín: mis estudios en Estados Unidos; N. Ibarra y H. Fonticiella: la 
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Antes del 1º de enero, los profesores que dictarán las conferencias y/o 
demostraciones prácticas en este Curso de Información deben entregar 
al Adjunto de la División Formación Profesional, Prof. Julio Izquierdo, su 
conferencia y/o trabajo práctico, totalmente desarrollado o en su defecto 
un esquema del mismo, a los efectos de su impresión mimeográfica y 
mediante el sistema de venta organizado por la Comisión Administrativa 
de Ediciones de Apuntes de I.S.E.F (LANGLADE, 1957, p. 2). 

Se destaca de la época, la importancia en la difusión de las ideas traídas 
de otros países a través de un sistema de apuntes, en un contexto donde 
todavía no había tanta facilidad en la adquisición, circulación y producción 
bibliográfica.

En relación a las autoridades de ISEF del período indagado (1948 – 
1959), es necesario destacar la estabilidad técnica en la figura de la jefatura de 
estudios, a cargo del Prof. Alberto Langlade, que la ocupó todo el período34, 
y la inestabilidad en la dirección del ISEF, fundamentalmente en el segundo 
lustro de la década. Desde la creación del Curso de Profesores y hasta inicios de 
1956, el Prof. Julio J. Rodríguez35 estuvo a cargo de su Dirección (hacia finales 
de 1952 comenzó a denominarse ISEF36) al mismo tiempo que ocupaba el cargo 
de Director Técnico de la CNEF.  Luego fue sustituido por el Prof. Andrés 
Ciappesoni, quien fue reemplazado en 1958 por el Prof. Alberto Supicci. En 
1959 fue designado el coronel Luis Busch con carácter de honorario frente 
a la renuncia de Alberto Supicci (GOMENSORO, 2012; CNEF, 1959, p. 52).

EF en Suecia; comparación entre planes de estudio G.C.I. e ISEF, entre los que aludían 
específicamente a sus viajes al exterior (LANGLADE, 1957, p. 3 – 5). 
34. En el año 1948 y hasta mediados o fines de 1949 el cargo desempeñado era de Secretario 
del Curso, recién en estas fechas se creó la Jefatura de Estudios.
35. Según resolución N.º 10 del 17 de abril de 1956 al Sr. Julio J. Rodríguez Director Técnico 
General de la CNEF se le concedió licencia solicitada a los efectos de acogerse a la jubilación 
(CNEF, 1956b, p. 31).
36. El primer documento encontrado donde se lo nombra Instituto Superior de Educación 
Física es el Reglamento del Instituto Superior de Educación Física firmado por Alberto 
Langlade en el año 1952 (ISEF, 1952). Calculamos que este documento (que contiene una 
pequeña reformulación del Plan de Estudios de 1948) debió haber sido confeccionado a 
finales del año porque según Langlade (1956a, p. 5) fue aprobado por resolución de 7 de 
febrero de 1953.
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En el período que abarca este trabajo (1948 - 1959) se recibieron un total 
de 230 profesores de educación física, distribuidos por año según muestra 
el siguiente cuadro:
Z 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Total

N.º 
egresos

13 0 0 6 1 8 46 35 7 26 55 33 230

Cuadro N.º 1: Cantidad de profesores de educación física titulados discriminados 
por año (1948 - 1959).  Elaboración personal a partir de ISEF (2014).

Como se desprende de la lectura del cuadro, es a partir del año 1954 que 
hubo un incremento importante en la cantidad de titulados. Con relación 
al período anterior (1939 – 1947) que se recibieron tan solo 16 estudiantes, 
los egresos aumentaron más de catorce veces.

3- Principales hallazgos

El período abarcado por este trabajo (1948 – 1959) coincide con el mito 
vivido por los uruguayos de la década dorada, esto se reflejó en el impulso y 
empuje que tuvieron las principales políticas de la educación física llevadas 
adelante en el país, a través de la CNEF. Entre las principales que a nuestro 
entender tuvieron un impacto directo en la formación de los profesores de 
educación, se encuentran la gran circulación internacional de ideas, agentes 
y prácticas, a través de diversos dispositivos impulsados por el organismo: 
becas y giras de estudio al exterior; participación de delegaciones oficiales 
a los principales eventos y congresos en el campo de la educación física 
tanto en Europa (Suecia, Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra) y en Estados 
Unidos como en países de la región (Brasil, Argentina, Chile, Perú), entre 
los más destacados; desarrollo de congresos internacionales en nuestro 
país e invitación de figuras de relevancia a nivel internacional; edición de la 
revista oficial a través de la creación del Servicio de Información Técnica y 
Bibliográfica37. Pareciera que en este período se vuelve a reeditar el empuje 

37. Creado según resolución N.º 2874, acta N.º 40 del 5 de mayo de 1954, entre sus principales 
cometidos se destacan: “a) (…) proporcionar la información solicitada desde el extranjero 
sobre el desarrollo y la doctrina de la educación física en el Uruguay, b) organización 
de seminarios, etc., c) organización de un sistema de adquisición de obras técnicas por 
cuenta de los profesores que la soliciten, d) la preparación, ordenamiento y fiscalización 
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que había tenido la CNEF en sus primeras dos décadas fundacionales en 
cierta articulación discursiva entre batllismo y neobatllismo. 

Sin embargo, a diferencia del período fundacional, donde hubo 
una predominancia de la discursividad asociacionista, a través de la línea 
norteamericana de la YMCA, en la configuración del deporte en el Uruguay 
(DOGLIOTTI, 2015; MALÁN, 2017), en este período se mixtura e imbrica 
con gran fuerza con la discursividad de las corrientes gimnásticas europeas, 
destacándose en la formación de los profesores la de raigambre neosueca. Las 
discusiones y tensiones entre las gimnasias y los deportes están presentes a lo 
largo del período, con ciertos énfasis hacia el adentro y el afuera del Curso/
ISEF38. Se incluyeron los deportes colectivos (fútbol, básquetbol y voleibol) 
a partir de 1948, por primera vez en la formación, si bien ya tenían un gran 
desarrollo en las diversas instituciones deportivas del país. ¿Por qué un 
deporte tan practicado como el fútbol recién se integra en los preámbulos de la 
conquista del campeonato mundial? ¿Por qué tanta distancia entre el adentro 
y el afuera de la formación? Una de las hipótesis es la crítica al recordismo 
especialista y al desarrollo de los excesos de fuerza y especialización que 
podía tener este tipo de deportes al interior de las instituciones educativas. 
Es interesante mostrar un testimonio sobre lo sucedido en el Congreso 
Panamericano de Educación Física desarrollado en Uruguay en 1950, relativo 
a esta oposición entre la gimnasia y el deporte, 

En esos tiempos, existía gran antagonismo entre la llamada “Educación 
Física”, representada obviamente por el campo de la gimnasia, con 
relación al deporte y el alto rendimiento. Pues bien, Pedro de Hegedüs 
declaró explícitamente y de forma contundente que la Educación 
Física y el Deporte “debían de marchar juntos”. Esto provocó gran 
controversia y la mayoría de los presentes quedaron como estupefactos 
ante semejante postura. En ese entonces para muchos docentes de 
la educación física, especialmente los “teóricos”, la cinta métrica, el 
cronómetro, los deportes de equipo del alto nivel constituían “una 

del material técnico que se publique en la revista del Instituto, y la compilación de material 
para manuales, folletos, etc.” (CNEF, 1961b, p. 112).
38. Se da cuenta con esta expresión Curso/ISEF a los dos modos de denominación de la 
formación del profesor de educación física.
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blasfemia” ante la “verdadera” Educación Física, es decir, la gimnasia. 
Este maestro húngaro estaba completamente contra esta posición. Su 
propuesta prácticamente provocó una “silbatina”. Años más tarde el 
Prof. Enrique Romero Brest (h) manifestó en una rueda de colegas en 
la ciudad de Colonia, Alemania “...esta posición de Pedro de Hegedüs 
en el Congreso del año 1949 [1950] nos pareció descabellada, pero 
con el paso del tiempo nos dimos cuenta que tuvo toda la razón... la 
Educación Física y el deporte no tienen por qué estar enfrentados, se 
complementan perfectamente”. El Prof. Alberto Langlade con el tiempo 
llegó a adoptar la misma posición que de Hegedüs y Romero Brest39 
(DE HEGEDÜS, 2004, s/p).

La hipótesis anterior también es reforzada por el hecho de que en la 
década de 1940 y 1950, a diferencia de la gimnasia40, no se contaba en el 
campo de los deportes colectivos con profesores de educación física formados 
para su dictado. El discurso del deporte como factor de integración social 
que comenzaría a instalarse en la década de 1960, a través del impulso de la 
UNESCO41, y que justificaba su articulación con la educación y su inclusión 
en el sistema educativo, no estaba todavía tan presente en este momento, 
recién se comenzaba a gestar.

39. Esto fue reconocido por Alberto Langlade años más tarde, en 1962 cuando otorga un 
homenaje escrito en la revista Orienta frente al fallecimiento de Pedro de Hegedüs, así 
expresa: “Tal vez la mayor contribución de Hegedüs, de categoría mundial, haya sido el 
considerar los juegos, la gimnasia y los deportes como actividades interdependientes. (…) 
Su influencia deportiva demolía la ortodoxia. Por eso en el primer contacto con Niels Bukh, 
la justipreció y asimiló. (…) Cuando se le planteaba alguna pregunta sobre entrenamiento 
y rendimiento psicofísico repetía invariablemente: ‘la explicación está en que Europa es un 
continente que evoluciona de la gimnasia hacia el deporte; que Estados Unidos de Norte 
América es la nación deportiva por excelencia y el Uruguay… El Uruguay solo juega’” 
(LANGLADE, 1962, p. 4-5).
40. Desde la creación del Curso en 1939 y hasta 1948, año que asumió las cátedras Langlade, 
las gimnasias fueron dictadas por el Profesor Pedro de Hegedüs, húngaro, con título de 
profesor de educación física por el Real Instituto de Educación Física de Budapest (DE 
HEGEDÜS, 2004).
41. En el año 1956 la UNESCO había publicado un estudio titulado “El lugar ocupado por el 
deporte en la educación. Estudio Comparativo” a partir de una resolución del año 1954, de la 
Conferencia General, que instaba a la Dirección General “a realizar, con la colaboración de 
los Estados miembros y las organizaciones internacionales competentes, estudios destinados 
a fomentar y perfeccionar la práctica del deporte con fines educativos” (CNEF, 1961a, p. 5 - 6). 
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En este período (1948 – 1959) la preparación del profesor de educación 
física atraviesa un proceso de ampliación de la formación pedagógica 
acompañada de una consolidación y profundización de las gimnasias de 
ascendencia principalmente neosueca, liderada por la figura de Alberto 
Langlade, y de iniciación en el aprendizaje de los deportes colectivos. Estos 
últimos tenían menor presencia en el curriculum, en carga horaria, calidad 
de la formación, y menos aún, la enseñanza de una teoría del deporte como 
sí estaba presente en la gimnasia. La mayor cantidad de manuales y textos 
encontrados en el período relativos a la gimnasia, la mayoría de autoría 
de Alberto Langlade con relación a los escasos de los deportes, era una 
muestra clara de esto. Los programas de teoría de la gimnasia había una 
gran preocupación, a diferencia de las restantes materias prácticas (deportes 
individuales y colectivos, danzas, juegos y recreación), por la enseñanza de 
esa disciplina, por los procesos metodológicos y didácticos que el profesor 
debía poner en juego en su enseñanza.

Con relación a los principales anudamientos de sentido en torno a la 
educación y la enseñanza y su correlato en la selección que se realizaba de 
las principales perspectivas pedagógicas y didácticas, sostenemos que se 
combinaron una pedagogía/didáctica psicologizada42, fundamentalmente a 
través del movimiento de la Escuela Nueva y de las aplicaciones de la teoría 
conductista, con una didáctica curricularizada o tecnicista43. 

La primera denotaba una cierta indistinción entro lo pedagógico y lo 
didáctico porque los contenidos clásicos de la didáctica, relativos al método 
se presentaban dentro del programa de Pedagogía; todavía no se había 

42. Se entiende a aquella centrada en los problemas del alumno, y la invasión de la psicología 
del aprendizaje a los estudios sobre la enseñanza. En términos más estrictos, se puede 
entender a los discursos sobre la enseñanza del siglo XX, caracterizados por establecer un 
único proceso de enseñanza- aprendizaje. Todos ellos igualmente remiten a una concepción 
de sujeto psicológico, uno, racional, pleno. Sobre estos aspectos consultar Behares (2005) 
y Bordoli (2005).
43. Se entiende a aquella que se centra en la acción y puesta en práctica de principios teóricos 
elaborados en otro lugar y por otros actores al acto educativo. Con una cierta influencia del 
pragmatismo sajón, esta perspectiva si bien tuvo su punto mayor de inflexión en el campo 
de la enseñanza y en la teoría curricular a mediados de siglo XX con la obra principal de 
Ralph Tyler (1949), tiene sus antecedentes a inicios del siglo XX en las aplicaciones de los 
principios de la administración tayloriana al campo educativo. Para profundizar en esta 
discursividad consultar Bordoli (2005).
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creado una materia específica como didáctica dentro del curriculum de la 
formación del profesor. Por otra parte, se confundía no solo lo pedagógico 
y su objeto, la educación, con lo didáctico y su objeto, la enseñanza, sino 
también a ambas con las teorías del aprendizaje, incluyendo temáticas 
específicas del aprendizaje dentro del programa de Pedagogía. En esta cadena 
de combinaciones y yuxtaposiciones semánticas, se llegaba hasta a sustituir 
por el aprendizaje a la enseñanza, debilitando fuertemente el lugar del saber 
a trasmitir y convirtiendo a la enseñanza en la mejor intervención, lineal y 
transparente, en el aprendizaje del alumno. A nivel del curriculum prescripto, 
del análisis de los programas, y su comparación con el análisis de las tesis de 
los estudiantes, constatamos que la presencia del escolanovismo se hizo más 
presente y en forma importante, en estas últimas. Quizás lo escueto de los 
programas y con escasa o nula bibliografía no permitió encontrar sus rastros. 

Producto de los efectos de la invasión del campo económico sobre el 
pedagógico, y del curricular sobre este último y el didáctico, se configuró 
también en esta formación una didáctica curricularizada o tecnicista, que 
abona a la hipótesis de la gran ascendencia anglosajona en la configuración 
del Uruguay moderno y de la educación física en el Uruguay. La didáctica 
curricularizada estuvo presente en la diversidad de fuentes relevadas, 
centrando el quid del acto de enseñanza en la planificación y desarrollo 
de las actividades de aprendizaje motor de los alumnos. Los principios de 
organización y administración, control y evaluación fueron clave en esta 
perspectiva. En esta configuración la enseñanza se confundía o más bien 
se entendía como entrenar y dirigir, sustituyéndose el saber/conocimiento 
por la actividad de aprendizaje; moverse, entrenarse, ejercitarse físicamente 
fueron sus correlatos. 

En este entramado discursivo, el sustrato epistemológico de la educación 
física estaba compuesto por las bases biológicas, que atravesaban no solo a 
las materias del área biológica del curriculum sino también a las psicologías 
y las pedagogías; estas adquieren gran relevancia en la década al aumentar 
enormemente sus cargas horarias. El cuerpo en tanto organismo era la base de 
la ciencia experimental que se traducía en el conductismo como fundamento 
psicológico de la didáctica curricularizada. La importancia y jerarquía que 
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adquiría la herencia y el desarrollo de los biotipos, las clasificaciones de la 
inteligencia para establecer parámetros de normalidad y anormalidad, la 
importancia dada al rendimiento de marcas y a la selección según un biotipo 
y unas serie de rangos morfológicos y de validación médica, entre otros 
aspectos, también tuvieron gran importancia en esta década y delimitaron, 
esculpieron y formatearon tipos de cuerpos excluyendo los que no se ajustaban 
a ciertos parámetros de normalidad. El reglamento aprobado en la década que 
sostenía que los alumnos no podían cursar el año siguiente con más de tres 
previas, las grandes exigencias de las pruebas de ingreso y las evaluaciones 
a los tres meses de ingresar por parte de la sala docente, hacían que esta 
formación tuviera un fuerte carácter segregador y excluyente, con exigencias 
muy importantes a nivel de rendimiento conductual, de salud y de aptitud 
física.

Las discursividades de la formación del profesor de educación física entre 
los años 1948 y 1959 oscilaron entre las siguientes principales: discursividad 
normalista44 y discursividad profesionalista propia de la formación docente, y 
discursividad positivista-pragmatista45 y discursividad académica característica 
de las universidades. No presentándose como polos antinómicos y excluyentes 
sino superponiéndose, imbricándose y presentándose muchas veces como 
pares en tensión; entre los más importantes: normalismo – profesionalismo, 
vocación – trabajo, conocimientos pedagógicos – conocimientos técnicos 
de la disciplina, enseñanza – investigación, formación docente – formación 
universitaria, lo profesional – lo académico, el profesional – el investigador. 

44. Denominamos a aquella que se inaugura en la creación de un conjunto específico de 
instituciones destinadas a la formación de maestros, escindiéndose de los modelos de las 
universidades e instituciones medievales. Mientras que las universidades medievales giran 
en torno al problema del saber, el normalismo se constituye en clave de la articulación entre 
individuo y sociedad, clave de los nuevos estados-Nación en su papel específico de control 
de los individuos y regulación de la población (FOUCAULT, 1992).
45. Esta línea de productividad discursiva tiene su primer influjo en la intención de vincular 
la universidad con la formación de profesionales a partir del desarrollo del positivismo 
que sustituyó “a las concepciones liberales,humanistas y románticas de universidad por 
el ideal de universidad ‘útil’, con la producción de saber tecnológico o de salida eficiente 
al mercado profesional ubicado en su centro. […] En algunos momentos se puede hablar 
de ‘universidad taylorista’, definible como máquina de producción y mejora tecnológica” 
(BEHARES, 2011: 16).
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La importancia otorgada en esta década al profesor de educación física 
como un educador que debía ser modelo y predicar con el ejemplo, nucleado 
en torno a significantes como vocación, entrega, sacrificio, sacerdocio, sagrada 
misión que se había configurado como discursividad normalista en el proceso 
de institucionalización de los sistemas educativos modernos, continuaba 
con mucha fuerza en este período pero que comenzaba a mezclarse con los 
primeros planteos, muy tenues, que lo ubicaban como un profesional de la 
educación y un trabajador, producto de un contexto de surgimiento de las 
primeras reivindicaciones salariales y la reciente gestación de la asociación 
de profesores de educación física del Uruguay46.

Pero en la configuración del profesor de educación física se presentaban 
no solo discursividades típicas de la formación docente, sino también surgen 
por primera vez en este período el firme anhelo y propuestas de que el Curso 
y luego ISEF debía tener un carácter universitario, y en estas propuestas se 
yuxtaponían aspectos profesionalistas cercanos al ámbito de la medicina con 
algunos primeros indicios de desarrollo de la investigación mostrando en 
forma más que tenue la tensión entre lo profesional y lo académico. 

El primer planteo relativo a una institucionalidad universitaria se 
presentó por parte de las autoridades de la CNEF (su Presidente y Director 
Técnico), a inicios del año 1950, con el empuje del intercambio internacional, 
al regresar de la II Lingiada, en una propuesta un tanto indefinida entre ser 
Instituto Superior de Educación Física o Facultad de Educación Física. El 
segundo planteo se realizó por un grupo de docentes en el Seminario por 
cambio de Plan de Estudios en 1956, y según consta en actas de la CNEF en 
1956, cuando se proyectaron las obras del Centro Universitario de Educación 
Física y Deporte. El tercer planteo y primero de pasaje explícito a la Udelar, se 
dio en el contexto de la Ley Orgánica de la Udelar, en el año 1958, por parte 
de los estudiantes, a dos años de creado el AEISEFU47, cuando realizaron 
su primera huelga en ISEF por discrepancias por la aplicación del Plan de 
1956 y el reglamento vigente. 

46. Se destaca esta presencia en dos registros discursivos diferentes: por parte de las 
autoridades de la CNEF que sean equiparados los salarios de los profesores al resto del 
escalafón docente en la enseñanza básica y normal, y por parte de los estudiantes a punto 
de culminar sus estudios, en las propuestas de cambio planteadas en las tesis de graduación.
47. Asociación Estudiantes ISEF Uruguay.
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A estas propuestas un tanto aisladas, dispares y alejadas en el tiempo 
y sin un proyecto de fundamentación que las sostuviera en el tiempo, se 
agregaron a lo largo de la década una serie de acciones también un tanto 
fragmentarias que intentaban promover la investigación para el desarrollo 
profesional y académico del campo de la educación física. La primera a 
destacar fue desarrollada en octubre de 1950, cuando la CNEF aprobó un 
proyecto de nuevo edificio para el Curso de profesores de una envergadura 
impensada para la época a partir de las ideas y construcciones arquitectónicas 
traídas de la gira por varios países de Europa de regreso de la II Lingiada. En 
un terreno total de 45.000m2 se proyectaban laboratorios de investigación 
en el área de las ciencias biológicas y otros más cercanos al desarrollo de 
análisis médicos y del ámbito profesional de la medicina y sus profesiones 
auxiliares. La segunda a destacar, es la que acompañaba la propuesta de 
un nuevo edificio, en el Informe de la II Lingiada, de destinar presupuesto 
específico para la investigación en el Curso de formación de profesores. En 
forma sostenida en el tiempo en esta década se impulsó la investigación 
en el campo de la educación física a través de dos acciones principales: el 
otorgamiento de becas para estudios en el exterior, la mayoría de quienes 
accedían a su regreso formaron parte del cuerpo docente de ISEF, y la inclusión 
de una sección científica en la revista oficial de la CNEF, que tenía como 
cometido explícito el desarrollo y estímulo a la investigación, la mayoría de 
los artículos nacionales eran escritos por docentes de ISEF.

En síntesis, la formación de los profesores de educación física en el 
período seleccionado para este trabajo (1948 – 1959) se configuró entre la 
formación docente, principalmente normalista y acompañada de los primeros 
esbozos de un profesional y trabajador de la educación, y la formación 
universitaria, en donde convergieron más que nada a nivel de la propuesta 
y del deseo, los intentos de convertirse en una institución universitaria 
congregando en su interior una investigación mayoritariamente de tipo 
aplicada y articulada al desarrollo profesional del campo de la educación 
física informado e invadido fundamentalmente por las ciencias biomédicas.
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CAPÍTULO 09

Gran Bretaña, América del Norte y América de 
Sur: el transitar de la cristiandad muscular en 
Occidente y su llegada al Uruguay (primera mitad 
siglo XIX)

Paula Malan Moreira

Presentación

Durante la primera mitad del siglo XIX, el triunfo de la ética protestante 
en la Gran Bretaña victoriana produjo el acercamiento entre la cultura de 
la aristocracia y la clase media (VIGARELLO & HOLT, 2005). Los jóvenes 
de ambas culturas se encontraban en las public schools, en cuyos campos de 
juego y a partir del influjo del Socialismo Cristiano se fueron configurando 
los ideales del ethos burgués moderno, estabilizado y representado en lo que 
se conoció  – tanto por sus partidarios como por sus disidentes (PUTNEY, 
2001, p. 1) – como el principio de “Muscular Christianity” 1. Sus premisas 
básicas habrían apuntado a desarrollar y a promover una moralidad individual 
cristiana y masculina, asentada sobre el desarrollo de una condición física 

1. El término “Muscular Christianity” habría sido empleado por primera vezen 1857, para 
describir las novelas de Thomas Hughes y Charles Kingsley, cuyos personajes – héroes 
atléticos, cristianos y masculinos – encarnarían los ideales de formación del carácter del 
joven inglés (PUTNEY, 2001).
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fuerte, saludable, y virtudes tales como el culto al esfuerzo, el mérito, la 
competitividad y el coraje. 

El surgimiento del deporte moderno en consonancia con el movimiento 
de la Muscular Christianity consolidaría, en la imagen del gentleman amateur 
inglés, el ideal del ethos burgués (inglés): masculino, atlético, cristiano y 
patriótico. Un anglicanismo permeado por este ethos favorecería, para los 
promotores de este movimiento, el proceso de afianzamiento de la revolución 
industrial y de expansión del Imperio británico dentro del continente en 
primera instancia y luego en el resto del mundo. 

El movimiento de Cristiandad Muscular habría encontrado la clave 
de su expansión dentro y fuera de Inglaterra, no sólo a partir de la práctica 
del deporte moderno sino también a través del apoyo de un movimiento 
evangelizador: la Asociación Cristiana de Jóvenes.

En 1844 fue fundaba la primera Asociación Cristiana de Jóvenes (en 
adelante: ACJ), en Londres. En 1855, durante la celebración del segundo 
Congreso de la Alianza Mundial Evangélica, se estableció la base de París, 
en la que aparecen los requisitos para unirse al Movimiento Mundial de las 
Asociaciones Cristianas de Jóvenes (en adelante ACJs. En 1891, el Comité 
Internacional de las ACJs de EEUU y Canadá desarrolló un programa de 
servicio mundial con la intención de ayudar al resto de los países a instalar 
y desarrollar ACJs, comenzando así la obra en América del Sur. 

En 1893 se instala en Río de Janeiro (Brasil) la primera ACJ de América 
del Sur (YMCA, 1947, p. 18-19). En 1901 se funda una sede de la ACJ en 
Buenos Aires (Argentina).  En 1903 había, en América del Sur, quince ACJs. 
La instalación de estas asociaciones en América del Sur se hizo siguiendo 
el modelo de las asociaciones en América del Norte.

En 1909 se funda la ACJ en Montevideo (Uruguay). En 1922, se elige 
esta ciudad para crear el Instituto Técnico Sudamericano de las Asociaciones 
Cristianas de Jóvenes donde se formarían los secretarios y directores de 
Educación Física de América del Sur. Los futuros estudiantes de este instituto, 
a nivel nacional e internacional, fueron particularmente los grupos de 
jóvenes cristianos protestantes. En Uruguay el énfasis corrió por cuenta 
de la formación de líderes en los grupos de jóvenes pertenecientes a la 
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Iglesia Metodista, y en menor medida a la Iglesia Valdense, agrupados 
en Asociaciones Cristianas de Jóvenes y Uniones Cristianas de Jóvenes, 
respectivamente. 

El caso que exploraremos en esta oportunidad serán las Uniones 
Cristianas de Jóvenes valdenses del Uruguay, movimiento juvenil que se 
crea en los valles valdenses del norte de Italia a mediados del siglo XIX en 
consonancia al movimiento asociacionista pero perteneciente a la comunidad 
valdense y que llega al Uruguay a finales del siglo XIX. Nos ocupará la 
visualización del proceso discursivo2 a través del cual se consolida el fenómeno 
deportivo en la vida de las uniones. 

1-Instalación de las primeras colonias protestantes en el 
Uruguay. Alianzas politicas frente al catolicismo dominante en 
favor del proceso de secularización 

Los primeros valdenses arribados al país, en carácter de minoría religiosa 
-como los demás protestantes frente al catolicismo dominante-, necesitaron 
desde el primer momento vincularse y hacer alianza con los demás grupos 
protestantes de la región para instalarse y desarrollarse en colonias. Llegan 
a la ciudad de Florida en 1856, pero rápidamente tienen que gestionar otras 
tierras por desavenencias con el cura católico. En 1858, a través del pastor 
anglicano del templo inglés en Montevideo – capellán de la legacía británica 
en Uruguay, quien estaba vinculado a la Sociedad Colonizadora del Rosario 
Oriental- los valdenses consiguen las tierras de la cuenca del Río Rosario 
para instalarse en la zona de Rincón del Rey, en el departamento de Colonia.

 El proceso de trasplante de las iglesias reformadas a Uruguay 
tuvo diferencias marcadas según su afiliación a una obra de misión o de 
inmigración. Siguiendo a Geymonat (2004, p. 103), las iglesias de misión 
son aquellas que desarrollan una importante acción proselitista, una tarea 
de evangelización, adaptando su estructura institucional a las realidades del 
lugar y predicando en el idioma del país. Además, en sus inicios entablaban 
estrecha relación con alguna “sociedad bíblica”, y tenían una importante 

2. A partir de Pêcheux (1988) proponemos hablar de proceso discursivo, a modo de destacar 
las inherentes contradicciones ideológicas que emergen de la aparente unidad de la lengua.
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presencia urbana. Es el caso, por ejemplo, de la Iglesia Metodista. Las iglesias 
de inmigración o también llamadas iglesias étnicas son las que se conforman 
en torno a grupos migratorios. Su fin sería el de preservar la identidad del 
grupo como tal, con sus costumbres, rasgos culturales e idioma, con poco 
o nulo papel proselitista, todo lo cual determina una lenta integración con 
el medio. Dentro de estas incluimos a la Iglesia Valdense. 

El protestantismo3, según Geymonat (2004, p. 104), ingresó al Uruguay 
a través de las llamadas iglesias étnicas y durante décadas quedó reducido 
a la órbita de los grupos inmigratorios (ingleses anglicanos, valdenses y 
reformados suizos). Recién en 1860 se establece un protestantismo de tipo 
misionero con la presencia de metodistas episcopales de raíz norteamericana4. 

En 1868, el pastor metodista Juan Thomson realizó el primer sermón 
protestante en español en el país, y en 1869 se estableció el primer templo 
metodista en Montevideo. La obra de Thomson fue continuada por el 
Reverendo Thomas Wood, quien se instaló en el país a partir de 1877. Wood 
rápidamente pasó a ser, según Geymonat (2004, p. 106), la figura emblemática 
del protestantismo uruguayo, destacándose por las polémicas que llevó 
adelante en El Evangelista, el periódico que el mismo fundó en 1877. Wood 
canalizó allí sus críticas a los sectores católicos (LaTribuna primero y luego 
ElBienPúblico), pero también a los racionalistas y darwinistas5. 

3.  Si bien lo protestante se identifica con la Reforma del siglo XVI, la cual se estructura 
originalmente en torno al luteranismo y al calvinismo, puede suponerse que su identidad 
comienza a gestarse mucho antes, en aquellos movimientos de protesta que surgieron en la 
Edad Media y que sobrevivieron a la inquisición, adhiriéndose en una de estas dos vertientes, 
entre ellos los valdenses del siglo XII. Sin embargo, a partir de la primera separación con 
la Iglesia católica en el siglo XVI, se sucedieron posteriormente sucesivas fragmentaciones 
que derivaron en nuevos grupos y denominaciones, lo que dificultaría, según Geymonat 
(2004, p. 100), categorizar qué iglesias quedarían dentro y fuera de la órbita protestante.
4.  Metodistas y valdenses comparten desde la Reforma del siglo XVI la versión y la línea 
reformada, esto es sustancialmente, la centralidad de la palabra evangélica. A pesar de 
sus diferencias marcadas en cuanto a ser una iglesia de misión o de inmigración, desde el 
punto de vista confesional valdenses y metodistas guardan similitudes desde mediados 
del siglo XIX, a partir del Risveglio. Los valdenses recibieron la influencia del proceso de 
avivamiento y renovación teológica litúrgica que se sucedió en Suiza y Francia a mediados 
del siglo XIX. Este mismo proceso fue el que se vivió en Inglaterra durante el siglo XVIII, 
que habría dado lugar a la creación de la Iglesia Metodista, en un movimiento de separación 
de la Iglesia Anglicana. 
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Durante las últimas décadas del siglo XIX, mientras “se procesaba 
el enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el Estado por la ocupación 
del espacio público, los protestantes comenzaban a tener una presencia 
destacada en el país” (GEYMONAT, 2004, p. 109). Hacia finales del siglo XIX 
y comienzos del XX, hicieron alianza con aquellas corrientes de pensamiento 
que promovían el proceso de secularización y privatización de lo religioso.

La posición de los protestantes, en Uruguay, fue la de que el Estado 
debía mantenerse neutral frente a cuestiones religiosas, evitando declararse 
“sostenedor de tal o cual sistema de religión por la sencilla razón que no 
puede mandar en las conciencias de los habitantes imponiendo tales o cuales 
creencias” y concentrarse en cambio en las leyes civiles, dejando que cada 
uno resuelva para sí las cuestiones de conciencia (El Evangelista, 1885 apud 
GEYMONAT, 2004, p. 116)6.

Hacia finales del siglo, se estrechan los vínculos entre valdenses y 
metodistas para apoyar el proceso secularizador y entablar diálogos con 
los dirigentes políticos de la época. Son numerosas las publicaciones en los 
periódicos metodistas El Evangelista, El Atayala y El Estandarte Evangélico, y 
en el periódico valdense La Unión Valdense7 donde se señala la importancia 
de la creación de un Registro Civil separado de la Iglesia y se apoya la política 
del Batllismo con respecto a la Iglesia Católica (la eliminación de símbolos 
religiosos en los hospitales públicos, la ley que elimina la enseñanza del 
catolicismo en las escuelas públicas entre otros) afirmando que las funciones 
del Gobierno no son las religiosas. 

A partir de la década del 20, protestantes y católicos comenzaron a 
preocuparse por los avances de una secularización que había comenzado 
a tomar medidas antirreligiosas, rompiéndose la alianza con aquellas 
corrientes de pensamiento que ahora apoyaban este nuevo enfoque. Lograda 

6.  Cfr. El Evangelista, Tomo VIII, No 5, 31 de enero de 1885, p. 34-35 (“Separación de la 
Iglesia y del Estado”).
7. La Unión Valdense fue el primer periódico de habla hispana para los valdenses de las 
colonias rioplatenses. Se propuso ser el vínculo de comunicación y unión entre estas. Salió 
mensualmente desde el 1º de enero de 1903 hasta fines de 1904. Desde 1905 el periódico 
apareció quincenalmente hasta el año 1907. Recién volvió a retomarse su publicación en 
1912 hasta abril de 1919.
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la separación del Estado y la Iglesia, lo religioso tuvo que quedar relegado 
al ámbito de lo íntimo y lo privado. 

Para el caso de los protestantes, Geymonat (2004, p. 118) señala que la 
corriente de evangelismo social que acompañó la postura teológica de los 
grupos protestantes en las décadas anteriores adquiría en la década de 1920 
un tono más fundamentalista al plantear una separación más tajante entre 
lo sagrado y lo mundano. Esta nueva corriente estaría afectada también 
por cierto pietismo, el que priorizaría lo íntimo y lo privado por encima de 
lo social y lo público, y la conversión individual a la conversión de masas 
– posturas que finalmente coadyuvarían a relegar lo religioso al espacio de 
la intimidad.

A mediados de la década de 1950, las bases que sustentaban la estructura 
social de la comunidad valdense entraron en crisis. Entre los principales 
elementos que conducen a esta crisis, Geymonat (2008, p. 177) destaca: el 
cierre definitivo de la expansión colonizadora a tierras agrícolas, la pérdida 
de las lenguas de los antepasados – el patois, el dialecto y el francés del 
Piamonte –, la progresiva desvinculación de los Valles, la generación de 
nuevos pastores formados en la Facultad de Teología de Buenos Aires, los 
procesos de secularización y urbanización.

El proceso de secularización ya asentado en el país implicó una revisión 
profunda de las bases teológicas de la Iglesia. Los protestantes en general, 
según Geymonat (2008, p. 183), en una primera instancia, se replegaron sobre 
sí mismos en una visión del mundo que continuó teniendo a la Iglesia como 
“centro del Universo” – sobre todo en el caso de la Iglesia Valdense, que se 
había mantenido durante décadas como centro religioso, político, cultural 
y social de la comunidad. La primera reacción de la comunidad valdense, 
sobre todo la de cierto núcleo dirigente, fue la adopción de una postura 
conservadora, evitando la integración al medio como modo de salvaguardar 
la fe religiosa. En las décadas del 60 y 70, esta postura se enfrentará al sector 
renovado, representado por pastores jóvenes formados en la Facultad de 
Teología de Buenos Aires, que buscó conducir a la Iglesia a un proceso de 
naturalización. 

Las bases teológicas de tal renovación fueron introducidas en América 
Latina a fines de la década del 40, por parte de un grupo de teólogos 
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europeos y norteamericanos (BARTH, BRUNNER, TILLICH, NIEBURHR, 
BONHOEFFER), quienes plantearon una revisión del protestantismo 
latinoamericano (GEYMONAT, 2008, p. 194). En este movimiento de 
renovación del protestantismo latinoamericano surge el ISAL (Movimiento 
de Iglesia y Sociedad en América Latina), que tendrá un papel importante 
en el proceso de inserción de la Iglesia en el acontecer histórico social.

2- Las uniones cristianas de jóvenes valdenses y su relación com 
la ACJ

El 11 de junio de 1888, el pastor valdense Daniel Armand Ugón y el 
pastor metodista Thomas Wood8 fundaron el primer liceo en zona rural 
del país, el Liceo Evangélico de Colonia Valdense, que se oficializa a finales 
de la década del 20.

Simultáneamente a la creación del liceo en Colonia Valdense, surgió 
la necesidad de un espacio de encuentro de los jóvenes. Armand Ugón 
apoyó la fundación de la Unión Cristiana de Jóvenes [1891] y de la Sociedad 
de Señoritas [1895]. El lugar de reunión de la primera Unión fue el local 
del primer liceo, la Casa Griot.Esta agrupaba jóvenes solamente de sexo 
masculino y sus estatutos fueron aprobados en 1895 (año en que se formó 
la Sociedad de Señoritas).

Del mismo modo, en el resto de las colonias valdenses del departamento 
de Colonia – Cosmopolita, Artilleros, Ombúes de Lavalle, Tarariras, Riachuelo, 
San Pedro y Colonia Miguelete- se fueron fundando, de forma sucesiva, a 
partir de 1901, Uniones Cristianas de Jóvenes.

En 1903, se presentó en Asamblea un informe, redactado por los jóvenes, 
dando cuenta de los fines de la creación de la Unión Cristiana de Jóvenes 

8.  Wood fundó en Montevideo varias escuelas evangélicas en distintos barrios, de carácter 
gratuito, con la ayuda de fondos de la Iglesia Metodista de los EE.UU., la Women Foreign 
Missionary Society (W.F.M.S.). El proyecto funcionó entre 1879 y 1886. Hacia 1889 se llevó 
a cabo una reducción de locales y personal (solicitado por la W.F.M.S.) quedando redu-
cido a dos escuelas: el Liceo Evangélico para Señoritas, el cual en 1906 adoptó el nombre 
de Instituto Crandon y la Academia Norteamericana de varones -de esta última saldrán 
la mayoría de los candidatos a integrar el cuerpo de líderes de la ACJ, que intercambiarán 
con las Uniones Cristianas Valdenses en el armado de torneos deportivos y programas 
de Campamentos.Hacia 1900 se realiza la privatización de ambos institutos, y en 1920 se 
produce la disolución de la Academia Norteamericana.



176 

de Colonia Valdense (en adelante: la Unión), con el fin de proporcionar a 
la juventud “un medio útil de ocupar su tiempo con trabajos, y discusiones, 
y escudriñaciones interesantes y no en oposición a la moral” (Boletín de 
la Sociedad Sudamericana de Historia Valdense, 1943, p. 1). Dentro de los 
requisitos para formar parte de la Unión, según lo registran los primeros 
estatutos, los jóvenes debían tener un mínimo de 16 años de edad, ser 
evangélicos, tener buena conducta, no frecuentar bailes ni casas de disipación, 
no perturbar la quietud nocturna, entre otros. Si no eran miembros de Iglesia, 
debían firmar un documento por el cual se comprometían a ello. Para ser 
admitido era necesario contar con los dos tercios votos de los socios. 

Las sesiones semanales de encuentro, los sábados a la noche, consistían 
en lo siguiente:

Primera parte: apertura, canto, lectura a turno, oración, parte Bíblica, 
lectura de las listas y del Verbal de la sesión anterior; trabajos obligatorios 
y voluntarios - Recreo -  Segunda parte: canto, presentación y aceptación 
de socios, correspondencia, proposiciones y observaciones, canto y 
clausura (Boletín de la Sociedad Sudamericana de Historia Valdense, 
1943, p. 3).

Una intensa actividad de índole cultural acompañaba las sesiones, 
especialmente por parte de socios corresponsales que desde otras localidades 
compartían sus saberes. “La parte recreativa no era tampoco descuidada; 
periódicamente se celebraban reuniones de esta índole, en distintos lugares”9 
(DAVYT, 1940, p. 3). 

Muchas sesiones eran frecuentemente ocupadas para ensayar las veladas, 
en las distintas secciones de la colonia. Las veladas consistían en recitación 
de poesías, cantos, reflexiones, lecturas y presentación de trabajos, y se 
acostumbraba a compartirlas en los diferentes locales de las escuelas. 

Dentro de las actividades de la Unión se realizaban también fiestas y 
paseos a diversos puntos pintorescos de los alrededores. En varias actas de 

9.  De los relatos de socios que participaron de estas reuniones, Davyt (1940, p. 3) rescata los 
siguientes: “los juegos se animaron más todavía con nuestra llegada pues había en nuestro 
carricoche un juego de bochas”; “habiendo llegado la hora fijada para la reunión de socios 
en la escuela Centro, de un lado y de otro vemos llegar a estos en sus corceles y otros en 
carros; en uno de estos últimos iba un socio con un instrumento de música, jugando con 
él, mientras que otros socios le acompañaban cantando”.



177

la Unión se encontraron referencias a la Sociedad de Señoritas de Colonia 
Valdense, con quien compartían muchas actividades, como ser, veladas y 
fiestas (Boletín de la Sociedad Sudamericana de Historia Valdense, 1943, 
pp. 2-9). “Los aniversarios de la fundación de la Unión eran festejados con 
paseos al Paso de la Tranquera, Puerto del Inglés o, aventura inigualable de 
aquel entonces, se iba hasta el río” (DAVYT, 1940, p. 3). En 1904 la guerra 
civil irrumpió en el país y esta primera Unión fue disuelta. 

En setiembre de 1912, en el periódico para las familias de las colonias, 
la Unión Valdense, se relata las visitas a las colonias del Coronel Fermaud, 
secretario de la Alianza Mundial de ACJs y del señor Ewald, secretario 
continental de las ACJs. El pastor Armand Ugón recibió a los visitantes y 
los hizo subir al púlpito. Fermaud se presentó en nombre de un movimiento 
mundial10 en favor de la juventud, integrado por todas las asociaciones. Para 
él la ACJ era “la prueba más evidente del vigor y la fuerza del protestantismo”, 
destacando el contenido evangelizador de su misión.11 Ewald, por su parte, 
evoca las diferencias de carácter entre los jóvenes que permanecían en el 
campo y los que emigraban a la ciudad, y presentaba la creación de ACJs 
como solución para el abandono de la Iglesia por la juventud:

Deseamos poner la juventud en relación con Jesucristo, para formar su 
carácter. (…) Se ha observado en Norte América que los jóvenes del 
campo son los que ocupan hoy los puestos más encumbrados, porque 
la juventud del campo tiene más carácter y evita tentaciones (…) La 
juventud se aleja de la iglesia, la asociación los atrae. (…) Estoy pronto 
para volver y esforzarme con vuestra ayuda, para organizar algunas 

10.  “En nombre del Comité Universal de las Uniones, cuyo asiento está en Ginebra, os traigo 
el saludo de la Alianza Mundial, que comprende todas las Asociaciones Cristianas de Jóvenes 
del mundo entero, en los cinco Continentes. La Alianza Mundial cuenta con nueve mil 
Asociaciones. Las he visitado todas (…)” (Unión Valdense, 1912, p. 329).
11.  “Es un gran placer para mí encontrarme en medio de una congregación valdense. Estuve 
varias veces en los Valles, que conozco muy bien y he hablado en sus asambleas. Hace dos 
meses que estoy en Sud América (…) Represento la grandiosa obra de las Asociaciones 
Cristianas de Jóvenes, que son la prueba más evidente del vigor y la fuerza del protestan-
tismo. Seguiré viaje para Chile, por vía del estrecho de Magallanes, y el señor Ewald 
por vía de los Andes, para crear asociaciones en Valparaíso” (Unión Valdense, 1912, 
p.328-329, el destacado en cursivas es nuestro).
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asociaciones en estos parajes, lo que no dudo será un bien para todos 
(Unión Valdense, 1912, p. 331-332).

En las actas del Consistorio12 de la Iglesia de Colonia Valdense, 
comentando la propuesta del Ewald, se observa que “la obra que [él] 
representa no pide la intervención de las iglesias, a lo menos discretamente”, 
y queda manifiesto que todos los miembros del Consistorio reconocieron “la 
conveniencia que habría en poder implantar esa obra en medio de nosotros” 
(IEV, 1912). En octubre de 1912, la Unión Valdense publicó, en la sección 
denominada “Asociación Cristiana de Jóvenes”, la “lista de donaciones para 
el sostén de un secretario de la Asociación Cristiana de Jóvenes en la Colonia 
Valdense”. A su vez, en la sección “Noticias locales de Colonia Valdense”, 
aparece el anuncio de la futura ACJ que se piensa inaugurar en Colonia 
Valdense a principios del año próximo, con quien “casi todos” han contribuido 
generosamente (Unión Valdense, 1912: 341-344). Entre los objetivos de la 
futura ACJ, el desarrollo físico aparece en destaque: “¿Quién no simpatiza 
con una obra cuyo fin es el desarrollo físico, intelectual, moral y espiritual 
de la juventud?” (Unión Valdense, 1912, p. 345-346). 

En marzo de 1913 se resolvió dar concurso a la obra mencionada; sin 
embargo, este emprendimiento “interdenominacional” no está libre de 
resistencias. En referencia al Secretario enviado por la ACJ de Montevideo, 
los integrantes del Consistorio manifestaron su preocupación de que “un 
extraño” (no valdense), se ocupe de los jóvenes:

El consistorio se ocupa después de los asuntos referentes a la Sociedad 
Cristiana de Jóvenes. Es opinión unánime del Consistorio que se necesita 
para esta obra un pastor joven de nuestra Iglesia o de una Iglesia francesa 
tanto para el éxito de la obra como para evitar ciertos inconvenientes que 
podría suscitar un extraño. Mantiene pues el Consistorio su anterior 
resolución tan solo en el caso de que venga un pastor para esta obra 
(IEV, 1913).

La Iglesia Valdense siempre había manifestado cierto celo de que sus 
guías espirituales estén formados en la línea reformada francesa. 

12. Institución conformada por pastores y laicos que funciona a modo de senado eclesial.
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Entre 1914 y 1920 se sucedieron una serie de hechos que llevaron al 
establecimiento de la ACJ en Colonia Valdense, y a su rápida transformación 
en Unión Cristiana de Jóvenes, bajo égida valdense. En 1914 llegó de Italia 
el pastor Ernesto Tron, a quien le irá a caber un rol protagónico en este 
proceso. Según Davyt (1940, p. 4), luego de la llegada del pastor Tron hubo 
“un poderoso movimiento, (…) un brusco despertar entre la juventud, 
reclamando un lugar que en ese entonces no tenía”13. En comisión, los 
jóvenes se presentan frente al Consistorio reclamando la creación de una 
Unión Cristiana de Jóvenes, y que se designe al pastor Tron como referente 
y acompañante. Tron fue enviado en 1915 a Colonia Iris, Argentina.14, y en 
marzo de 1916, el periódico UniónValdense anunció que “está ya en medio de 
nosotros el Secretario de la Asociación Cristiana, Benson A. Prichard” (Unión 
Valdense, 1916, p. 41). En marzo de 1919, fueron redactados y aprobados los 
estatutos de la ACJ de Colonia Valdense15, pero luego los hechos adoptaron 
un rumbo diferente: en 1920, Prichard debió irse a Buenos Aires y Tron fue 
nombrado pastor titular de Colonia Valdense, procediendo a organizar una 
Unión Cristiana Mixta16de Jóvenes, la que existe todavía hoy.

La Iglesia Valdense en el Río de la Plata, a pesar de su vinculación con 
el movimiento asociacionista, por su característica de Iglesia de inmigración 
-no proselitista- habría tratado de conservar su identidad y mantenerse 
autónoma respecto a otras denominaciones.  El cambio de denominación 

13.  Setenta jóvenes se habrían reunido y organizado una encuesta entre las familias de la 
colonia para que aprueben la iniciativa de conformar una Unión Cristiana de Jóvenes: “sobre 
un total de 234 familias valdenses visitadas, 174 no solamente han dado su aprobación sino 
también su contribución (…) otras 24 que aún no contribuyeron también son favorables y 
tan sólo 17 se han declarado contrarias al establecimiento de un Pastor entre nosotros para 
ocuparse, en modo particular de la juventud” (DAVYT, 1940, p. 5). 
14.  El Consistorio aprobó el establecimiento de tal obra, pero consideró el inconveniente 
que se dispusiera de dos pastores para una colonia, cuando la Colonia Iris en Argentina 
estaba desprovista de éste. En 1915, Tron se instaló en la Colonia Iris. Hasta su partida, los 
jóvenes de Colonia Valdense se reúnen bajo su dirección los domingos por la tarde
15.  El día 23 de marzo de 1919, día de la aprobación, también fueron elegidas por voto femenino 
las mujeres de la Comisión Directiva provisoria de la Asociación Cristiana de Señoritas, 
dentro de las que se encuentran la Sra. de Prichard y la Sra. de Tron.
16.  La palabra “mixta” fue eliminada en el año 1924.
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-de Asociación a Unión-, así como la necesidad de resaltar que la Unión “se 
rige por estatutos especiales”, materializan este discurso:

En el transcurso del presente año la Asociación Cristiana de jóvenes se 
transformó en Unión Cristiana Mixta de Jóvenes. Dicho cambio efectuóse 
luego de un meditado estudio, hecho al respecto, en distintas Asambleas 
efectuadas entre la juventud y en las que se llegó a la conclusión de que, 
actualmente al menos sería más ventajoso para la juventud de Colonia 
Valdense, la existencia de una Unión Cristiana Mixta de Jóvenes, que la de 
una Asociación Cristiana de Jóvenes: sin que esto signifique desconocer, 
en lo más mínimo, la importantísima obra que están llevando a cabo, 
en el mundo entero, las Asociaciones Cristianas de Jóvenes. La Unión 
se rige por unos estatutos especiales (PEYRONEL & TRON, 1920). 

Nótese igualmente cómo, en relación al orden de presentación de los fines 
de la ACJ, en 1912 – “(…) una obra cuyo fin es el desarrollo físico, intelectual, 
moral y espiritual de la juventud (…)”17-, ahora, en 1920, en los estatutos de 
la Unión, los fines religiosos y espirituales aparecen en primer lugar: 

en la asamblea realizada el 30 de julio pasado han quedado definitivamente 
aprobados los estatutos y constituida una sociedad con el nombre de 
“Unión Cristiana Mixta de Jóvenes de Colonia Valdense” (Artículo 
1º de los Estatutos) “El objetivo de la Unión es propender al desarrollo 
religioso, moral, intelectual y físico de los jóvenes, mediante el estudio 
de la Biblia, de la música y del canto, lecturas, conferencias, paseos 
veladas y todo lo que contribuya al bien general de la Iglesia (Artículo 
2) (PEYRONEL & TRON, 1920).

En 1922, todas las Uniones hasta ese momento establecidas en el Uruguay 
–Tarariras, Riachuelo, San Pedro, Cosmopolita, Ombúes de Lavalle, Miguelete 
y Colonia Valdense – deciden agruparse en Asamblea y realizar el primer 
Congreso Unionista.18 A diferencia de la relación prevista entre ACJ e Iglesia, 
aquí se declara la estrecha relación con la Iglesia para la constitución de una 

17.  Unión Valdense, 1912, pp. 345-346. Ver referencia más arriba.
18.  Este congreso tuvo sus antecedentes en 1921, en la propuesta realizada por el presidente 
de la Unión de Colonia Valdense, el pastor Ernesto Tron.
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comunidad cristiana: “Nosotros, los miembros de las Uniones Cristianas, 
tenemos que ayudar a la Iglesia” (UCJ, 1922, p. 1-2)19. 

Las Uniones presentes en este congreso deciden unirse en Federación, 
la que denominan Federación Juvenil Valdense (en adelante: Federación), 
dando aprobación a sus estatutos. Esta tiene por objetivo congregar a las 
Uniones de la región rioplatense “para trabajar, de una manera más eficaz, 
para el progreso de la Iglesia y del Evangelio en general” (UCJ, 1922, p. 3). 
Se propone una reunión anual en Asamblea para estudiar todos los asuntos 
relacionados con las Uniones y con la juventud en general. De los temas 
discutidos en esta primera Asamblea, destacamos los siguientes: “la necesidad 
de intensificar la vida religiosa entre los jóvenes”, “la necesidad de crear una 
actividad en común entre las Uniones Cristianas”, “cuáles son las características 
que deben recubrir las diversiones admitidas dentro de las Uniones”, “cómo 
fomentar el amor al canto y a la Biblia en la juventud”, y “las relaciones de 
las Uniones con la Iglesia” (UCJ, 1922, p. 5-7). 

3- Deslizamiento de los sentidos dados a la evangelización. 
Entrada del fenómeno deportivo y sus derivas hacia una obra de 
misón.

La necesidad de formar y mantener a los jóvenes dentro de la comunidad 
fue el motivo o lazo fundamental de la práctica espiritual comunitaria 
valdense, en tanto “iglesia étnica”. Este rasgo ya estaba presente en los 
Valles, y se traslada a la comunidad en Uruguay. Las Uniones tendrían 
como propósito fundamental la transmisión del ethos valdense al elemento 

19.  Véase la cita por extenso: “Este Congreso nos ha hecho comprender a todos cuán 
grande e importante es la misión de las Uniones Cristianas en el seno de nuestras colonias. 
Nosotros, los miembros de las Uniones Cristianas, tenemos que ayudar a la Iglesia. Ella 
necesita miembros conscientes de su deber de cristianos; necesita padres y madres enérgicos 
en el desempeño de su noble misión de educadores; necesita buenos ancianos y diáconos 
bien preparados; necesita hombres y mujeres que colaboren con coraje y decisión con el 
pastor. Las Uniones Cristianas tienen que formar esos elementos y proporcionarlos a la 
iglesia” (UCJ, 1922, p. 1-2). 
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juvenil, a modo de dar continuidad a la comunidad. Constituirían una obra 
de evangelización juvenil.20

Es importante comprender aquí que la distinción que realiza Geymonat 
entre “iglesias de misión” e “iglesias de inmigración” se justifica a partir de 
la circunstancia de los inmigrantes valdenses,  que los caracteriza como una 
iglesia étnica o de inmigración: se trata de una comunidad que emigra, que 
deja su territorio original debido a escasez, penurias económicas, una historia 
de persecuciones; se trata de una comunidad que emigra llevando como 
referencia a los pastores, sus costumbres y la promesa de un reasentamiento; 
que se instala y comienza a reconstruir y/o consolidar sus lazos comunitarios 
en el marco de un estado todavía frágil, en proceso de consolidación, de 
una sociedad de inmigrantes que los acoge, y con la que, al mismo tiempo, 
tendrán diferencias de toda naturaleza (idioma, religión, costumbres, ethos); 
en ese sentido, la conservación de su religión, idioma, costumbres, vínculos 
familiares y comunitarios se constituyen en un factor de sobrevivencia. 

Esta circunstancia confluye con características del “ethos valdense” 
(énfasis en lo comunitario, en lo familiar etc.) y la distingue de otras 
iglesias, como la metodista, que no puede ser caracterizada como “iglesia 
de inmigración”, pues tiene como principal circunstancia no su supervivencia 
material, dictada por lo inmediato, sino su plan de evangelización misionera.

Podría decirse que las “iglesias de misión” tienen un objetivo inicial 
proselitista, con tendencias a la homogeneización (de costumbres, idioma, 
prácticas espirituales, etc.); en cambio, las iglesias de inmigración, tendrían 
como objetivo inicial la supervivencia de la comunidad de fe y de su ethos. 

20.  Según la doctrina cristiana “evangelio” significa “buena noticia”, “la buena nueva”, y 
“evangelizar” significa, dar a conocer, divulgar esa buena noticia: tanto el sustantivo como 
el verbo señalarían en el Nuevo Testamento, para los cristianos, “la encarnación de Cristo 
en la vida del mundo”. El término “evangélico” se generalizó en Inglaterra en la primera 
mitad del siglo XVIII, durante el movimiento que daría origen a la Iglesia Metodista, que 
se separa de la Iglesia Anglicana. Este movimiento estaría en el origen del movimiento del 
Risveglio (reavivamiento) que, en el siglo XIX, llega a los Valles Valdenses a través de la rama 
evangélica anglicana (LowChurch), en la cual se inscribían los teóricos de la teología de la 
encarnación y del Socialismo Cristiano. La High Church correspondía a la rama católica. 
Recordemos que el movimiento del Risveglio recupera los temas de la teología reformada 
con un énfasis romántico individual, en consonancia, grossomodo, con la doctrina de la 
Cristiandad Muscular. 
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De acuerdo a las características de los valdenses que llegan al Río de 
la Plata, podría decirse que su preocupación inicial fue la instalación de las 
familias y de la comunidad, y luego la intensificación de la vida religiosa a 
partir de la vida comunitaria. Primero llegaron las familias y después los 
maestros y los pastores. La evangelización iría dirigida, en primer lugar, a 
la consolidación interna de la comunidad, a la conservación de los rasgos 
principales de su ethos.

A partir de la circunscripción de la Iglesia Valdense en tanto “iglesia de 
inmigración”, la realización de una obra de evangelización – con la misión 
de “captación” de nuevos jóvenes fuera de la comunidad – podría anunciar 
y proyectar cierta desestabilización de un ethos “refugiado” en la vivencia 
de la “intimidad familiar y comunitaria”, en la transmisión de su idioma, su 
historia, sus rituales y costumbres. 

En el presente apartado nos interesa dar visibilidad a la tensión, en 
las Uniones Cristianas de Jóvenes, entre evangelización “hacia dentro” y 
evangelización “hacia afuera” de la comunidad. 

Agrupamos los materiales discursivos en dos grupos: uno en el cual la 
evangelización aparece asociada a una obra de intensificación espiritual hacia 
el interior de la comunidad; y un segundo grupo en el que la evangelización 
“hacia afuera” es mencionada de forma explícita y/o preponderante. 

La intensificación espiritual hacia el interior de la comunidad aparecería 
asociada a la figura del pastor y los mayores, a la búsqueda de una mayor 
participación de los jóvenes de la comunidad en las actividades unionistas, 
y a actividades tales como estudios bíblicos, reuniones de oración, ensayos 
de canto, juegos sociales, veladas, paseos y excursiones.

En 1928, se organizaron “reuniones de oración presididas por el Pastor 
Tron, todos los lunes por la noche, a las que con mucha regularidad asistieron 
algunos socios de esta Unión y otros jóvenes”21 (UCJ, 1929). Igualmente, en 
1937, el informe anual de la Unión destaca que el Departamento Religioso:

21.  Estas reuniones de oración que comenzaron en 1928, de lunes a la noche en casa del 
pastor Tron, continuaron hasta el año 1941 con regularidad y asistencia de un grupo es-
table de jóvenes. A partir de 1942, a causa de la enfermedad del pastor, esta actividad fue 
retomada por laicos y por el departamento, empezando a manifestarse una irregularidad 
en la participación por parte de los jóvenes.
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Trabajó (sic) intensamente en la organización de reuniones para jóvenes 
en las distintas escuelas de la localidad (…) Estas fueron dirigidas por el 
Presidente señor E. Tron y por miembros de ella. El programa consistió 
en estudio de un libro de la biblia y ensayos de canto y juegos sociales. 
Estas reuniones fueron siempre muy concurridas por jóvenes de distintas 
secciones. Se clausuraron a fines de octubre con una velada (GILLES, 
1938, p. 1).

En 1940, el informe anual de la Unión señala las reuniones de jóvenes 
en las diferentes secciones de la colonia – La Paz, Bonjour, Felix, Comba 
y Rincón del Rey –, como “una obra de verdadera ‘evangelización’ entre la 
juventud de la Iglesia”. Como en años anteriores, estas reuniones consistieron 
en estudio bíblico, ensayo de cantos y juegos sociales. “Un número muy elevado 
de jóvenes entusiastas asistió siempre a cada una de esas reuniones, que 
pueden considerarse como uno de los trabajos de mayor éxito de la Unión” 
(UCJ, 1941, p. 3). 

La Unión trata este año [1940] el tema “cómo interesar a los jóvenes a 
los cultos” (UCJ, 1941, p. 2), enviando a propósito la siguiente carta circular:

1- Recomendar a todos los socios de asistir con regularidad a los cultos 
públicos considerando que es un medio muy eficaz de progreso moral y 
espiritual para cada uno de nosotros y es además un testimonio elocuente 
que damos de nuestra fe y un ejemplo a los demás que se han alejado 
de la Iglesia

2- Invitar a todos los socios a participar de los ensayos de canto que se 
realizan todos los viernes por la noche en el templo del centro yunirse al 
coro en los cultos del domingo por la mañana (DAVYT & TRON, 1940).

Ahora pasemos a materiales discursivos en los cuales la extensión 
misionera gana preponderancia.

En la Asamblea de la Federación de 1927 se exhorta a las Uniones a 
“dedicar sus actividades a una obra misionera o de evangelización”, y recuerda 
que “una preparación espiritual siempre más profunda es indispensable para 
que los socios de las Uniones Cristianas puedan llenar su alta misión” (UCJ, 
1928). En 1932, la Federación envía una circular a las Uniones para ponerlas 
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en conocimiento del programa de acción de este año: “intensificar la vida 
espiritual”, realizar “círculos de oración”, y “reuniones de estudios bíblicos”, 
trabajando “para la extensión de la obra evangélica, tratando de establecer 
cultos u otras obras religiosas allí donde no se celebren regularmente” 
(ROSTAGNOL, NEGRÍN & DAVYT, 1932). 

Venturino & Galland (1932), integrantes de la ACJ, envían una carta a 
la Conferencia de las Iglesias Valdenses del Río de la Plata y a las Uniones 
de Colonia Valdense y Cosmopolita, expresando que “se hace sentir en 
forma apremiante la ausencia de una acción evangelizadora resuelta, rápida 
y eficaz” y que “la hora ha llegado en que los Valdenses de América saliendo 
resueltamente de sus círculos tradicionales trabajen más directamente en la 
propagación de su influencia”.

En 1941, la Unión propone como tema para la Asamblea anual de la 
Federación: “¿Quiénes pueden ser socios de la Unión Cristiana?” (GILLES, 
1941). En la exposición de este tema, se plantea que los socios activos son 
aquellos que se comprometen con las actividades como ser “los estudios 
bíblicos, las sesiones, y las reuniones similares”. “Esas actividades constituyen 
el fondo, pues afectan directamente la vida espiritual de la Unión y en 
consecuencia de sus integrantes: entonces, hay que intensificarlos”. Sin 
embargo, se plantea la necesidad de incluir en el programa otras actividades 
que si bien no constituyen parte del “fondo” son necesarias para atraer aquellos 
jóvenes que con el tiempo se transformarán en “hermosas conquistas”: “el 
único camino que se nos ofrece si queremos ampliar nuestra obra, será el 
de abrir cada vez más nuestras puertas sin por ello demostrar debilidad: 
mediremos nuestra fortaleza, poniéndonos a prueba” (DAVYT, 1940, p. 1-2). 
En las conclusiones del informe anual de la Unión de este año se expresa 
lo siguiente: “desgraciadamente los sembradores de cizaña no faltan”, sin 
embargo, “la Iglesia representada por su Consistorio está con nosotros (…) 
Pasaron los tiempos de la incomprensión, de las estériles oposiciones. Hoy 
todas las fuerzas vivas de la Iglesia están unidas con el fin de conquistar la 
juventud para Cristo” (UCJ, 1941, p. 7).

En la primera circular de 1957, la Federación recuerda que en la “Asamblea 
se hizo notar que las Uniones deben mirar más hacia afuera, tener algún 
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motivo por el cual trabajar, además de sus intereses particulares. El objetivo 
de este año será un comienzo de esa obra hacia afuera” (BARIDÓN & 
BERTINAT, 1957, p. 1). 

En 1959, la Federación envía una circular con un claro énfasis en la 
misión evangelizadora que deben llevar a cabo todas las Uniones. La nota 
introductoria de esta circular, en referencia al versículo Mateo (5:13): “Vosotros 
sois la sal de la tierra”22, exhorta a los jóvenes valdenses a “capacitarse para 
ser sal de la tierra juvenil” (BARIDON & BERTON, 1959, p. 1). Luego la 
Federación emite una circular donde expresa: “cada UNIONISTA es un 
siervo y es inconcebible un siervo que no sirva! (…) ¿Estáis viviendo –como 
UNIÓN- para vosotros mismos o para ganar otros jóvenes para CRISTO? 
(FJV, 1959, p. 1).23

En 1960, la primera circular de la Federación expresa: “la Iglesia Valdense 
de la que formamos parte necesita de vuestras fuerzas, de vuestra inteligencia, 
de vuestra consagración, para cumplir con su misión y para “servir a Dios 
con eficacia y consagración”. Constata: “falta de visión misionera”, “que 
hemos estado demasiados encerrados en nuestros propios círculos, que es 
tiempo de movernos”, “que nos faltan obreros para atender a los pedidos de 
adentro y fuera” (FJV, 1960, p. 1).

4- Evangelización deportiva

Según lo señala Geymonat (2008), en la década de 1930, específicamente 
a partir del año 1933, la resistencia de la Iglesia Valdense – en tanto “iglesia 
étnica”– al proceso de aculturación comenzaría a mostrar los primeros 
indicios de crisis. Este período habría coincidido con la instalación de las 
prácticas deportivas al interior de las Uniones  – en 1934 la Federación 

22. En 1963, en la revista Carácter de la ACJ se publica un artículo empleando esta misma 
metáfora para referirse a los jóvenes: “El Evangelio, cuando lo portan manos juveniles, es 
más la śal de la Tierrá , pronunciada por el Maestro; y su luz, en esas mismas manos, se 
hace promesa más rica” (DUÑACH, 1963, p. 3).
23.  SE señala, a su vez, que la Comisión de Evangelización Rioplatense de la Iglesia está 
organizando una docena de “Campañas de Evangelización” en seis congregaciones valdenses 
y una llamada de “Vocación Misionera”, y expresa que “Las UNIONES restantes deberían 
unirse intercediendo, aunque sea en una sesión determinada, ante DIOS por una amplia 
‘Cosecha’. Los unionistas deben ser un puntal en la obra de evangelización (FJV, 1959, p. 1).
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organizó el primer Torneo Atlético Oficial interunionista –, y con la presencia 
cada vez más marcada de un movimiento evangelizador de tipo misionero 
y proselitista24, cuya preocupación central sería aumentar el número de 
socios de la Unión.

El deporte ingresó a las Uniones en 1923 a través de la relación estrecha 
que mantuvo la Federación Juvenil Valdense con el Instituto Técnico de la 
ACJ. Al inicio se suma como actividad complementaria de otras actividades 
ya tradicionales (canto, juegos sociales), pero rápidamente comenzó a 
ganar espacio, tomando el lugar antes otorgado a las “fiestas campestres” y 
a las “fiestas de canto”. A partir de 1933 se habla de los torneos deportivos 
interunionistas como “fiestas de carácter deportivo” y en 1940 se le otorga 
al Torneo Atlético Anual el carácter de “Fiesta deportiva social”. Podría 
decirse que, a casi dos décadas de haber ingresado a las colonias valdenses, 
el deporte ya se había consolidado como una práctica elevada a la condición 
de “ritual del cuerpo” de la comunidad religiosa. Esta incorporación produjo 
desplazamientos y nuevas formas organizativas. Las actividades tradicionales 
dividieron su espacio con las de carácter deportivo. El tiempo dedicado 
al estudio de la biblia, ensayos de canto, organización de juegos sociales 
y veladas se vio interferido por la preparación para los torneos. El foco 
de las reuniones juveniles comenzaría lentamente a estar en los “triunfos” 
deportivos y no en las prácticas espirituales. Los unionistas pronto serían 
identificados como deportistas y atletas.

El deslizamiento de la noción de evangelización discurrió paralelamente 
a tensión entre prácticas espirituales y prácticas deportivas.  Veamos dos 
escenas que explicitan la tensión o conciliación paradojal entre lo espiritual 
y lo deportivo. En base a la lectura de Romanos 15 -donde Pablo confiesa: 
“He llenado todo del evangelio de Cristo”– una circular de la Federación de 
1941 exhorta a la juventud unionista a la misión evangelizadora. Obsérvese 
la apelación a los jóvenes, primero como cristianos, luego como unionistas 
y por último como asociados:

24. Este movimiento evangelizador de tipo misionero buscó unir la Iglesia Valdense a la 
Iglesia Metodista y demás denominaciones evangélicas, en favor de la obra de conquista 
de “jóvenes para Cristo”.
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Tenemos de nuestra parte: juventud, entusiasmo, bienestar físico, 
oportunidades de preparación, riquezas, organizaciones y tiempo propicio; 
es decir, que no nos faltan las posibilidades para cumplir con la obra 
que Pablo llevaba a feliz término. Están abiertas las puertas de nuestra 
sociedad para impregnar la vida de nuestra sociedad con el espíritu de 
Cristo. (…) sentimos la responsabilidad de obrar más y mejor. (…) 
Confesemos nuestra negligencia y nuestra falta de fidelidad a Cristo; 
confesémoslo todo, primeramente como jóvenes cristianos y luego como 
unionistas, asociados y organizados para una misión sagrada (ARTUS, 
1941, pp. 1-2).

Este mismo año, la Federación envía la siguiente circular a propósito 
de las actividades deportivas en las Uniones:

Existe el peligro de atribularnos con una multitud de cositas interesantes 
y útiles, al punto de que descuidemos y hasta olvidemos lo principal. 
(…) Nuestras “muchas cosas” son los deportes, las reuniones sociales, 
hermosas veladas, sesiones concurridas, buenas finanzas, aún obras 
de beneficencia quizá, descuidando el alimento de nuestras almas, el 
sentarnos a los pies del Maestro y oír sus palabras de vida, el oír la voz de 
Dios en su Palabra, el descuidar la oración personal. Ninguna actividad 
o diversión honesta es incompatible con la vida espiritual profunda y real: 
solamente que tengamos esta antes que nada, y por encima de todo. 
“Buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas las cosas 
os serán añadidas” (NEGRÍN, 1941, p. 1).

En 1939, se realizan algunas modificaciones a los estatutos de 1920. 
Destacamos especialmente las realizadas a los artículos 2 y 3, en los cuales 
se agregan las actividades físicas y los campamentos como medios de acción25. 
Igualmente, se reforma el programa de las sesiones, “suprimiéndose la lectura 

25.  Artículo 2. El fin de esta Unión es propender al bien común y al mejoramiento de las 
condiciones espirituales, morales, intelectuales, físicas y sociales de la juventud en general. 
Artículo 3. Los medios de acción de esta Unión Cristiana de Jóvenes son la oración, el estu-
dio de la Biblia, de la música, del canto, lecturas, conferencias, paseos, veladas, actividades 
físicas, campamentos, fundación y mantenimiento de bibliotecas y cualquier otro medio que 
contribuya al bien general y al desarrollo del valor integral de las personas (UCJ, 1939, p. 1).
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de la lista de socios y la obligatoriedad de los trabajos” (UCJ, 1940, p. 5). Por 
otro lado, se organizan “prácticas y actividades de los siguientes deportes: 
Volley-Ball, Ring-Tennis, Ping-Pong, Patinaje y Atletismo (…) [así como] 
reuniones nocturnas de juegos y campeonatos relámpagos en algunos deportes” 
(UCJ, 1940, p. 2).

En 1940 aún no hay señales de crisis en la concurrencia de los jóvenes 
a las actividades espirituales. En el programa general del Torneo Anual de 
la Federación, se afirma: 

Se contempla en él las diversas actividades de nuestras Uniones: 
(Espirituales, Sociales, Deportivas) considerando que esto tiene 
importancia para hacer sentir mejor el espíritu unionista, que no en 
una sola actividad aislada. Además de las competencias deportivas, 
la participación en conjunto en un culto y en una reunión social y el 
alojamiento en casas de familia pueden significar hechos de real valor 
constructivo para la juventud (FJV, 1940, p.1). 

A propósito, la Unión expresa que, en la realización del mismo, “el 
espectáculo de nuestro templo lleno de jóvenes era realmente impresionante” 
(UCJ, 1941, p. 5).26

A partir de 1944 se perciben indicios de esta tensión. El Departamento 
Social Recreativo propuso como lema del año: “mantener en toda la actividad 
social-recreativa un elevado espíritu cristiano”, para lo que recibió el apoyo 
del Departamento Religioso (DAVYT & TRON, 1945, p. 2). La Asamblea 
Anual de la Federación de 1952 renueva sus estatutos, señalando, como uno 
de sus objetivos:“Propender al mejoramiento espiritual, moral, cultural, 
social y físico de la juventud” (FJV, 1952). 

Traigamos ahora algunos nuevos materiales discursivos que consignan el 
destino de esta tensión. Entran en escena momentos de ironía y de “negación” 
de una crisis. En relación al torneo anual de 1962, a propósito de “la asistencia 
de los atletas al Culto” del domingo, la Federación envía la siguiente circular:

26.  Mientras que en 1923 el programa fue calificado de “modesto”, el contraste viene dado 
por la “minuciosa” organización de las actividades realizadas 20 años después. 
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El día domingo, se realiza por la mañana todos los años el Culto, al cual 
se invita a participar a todos los atletas, cosa que hacen muy pocos, 
creemos que la C.D. de las Uniones tiene la obligación de llegar al lugar 
del Torneo antes de la hora del CULTO e invitar a todos sus atletas a 
participar del mismo, ya que entre jóvenes cristianos la hora del Culto 
debería ocupar un lugar importante dentro de sus actividades. ESTAMOS 
SEGUROS que el Templo de Cosmopolita resultará chico el DOMINGO 
21 a la hora del culto, para dar gracias a Dios por la oportunidad de 
podernos reunir, para bajar RECORDS pero más que nada para pasar 
momentos de alegría, junto con hermanos de otras Uniones (RICCA 
& ROSTÁN, 1962). 

En setiembre de 1965, la Secretaría Cultural y Deportiva de la Federación 
envía una carta a Orestes Volpe, de la ACJ, solicitando “alguna idea sobre qué 
podría hacerse en el aspecto cultural y espiritualque llegue a los participantes; 
atletas y espectadores por igual, tratando de aprovechar esa reunión de jóvenes 
de manera que no solo sea un espectáculo deportivo, sino algo más” (TALMÓN, 
1965). En 1965, en el informe anual de la Secretaría Cultural y de Deportes 
de la Federación, se señala: “adelantamos que estas actividades han sido casi 
en su totalidad de carácter deportivo, sin poder, como era nuestro propósito 
en un comienzo, realizar un incremento de ellas en el orden cultural” (FJEV, 
1965, p. 1). En 1966, la Secretaría Espiritual y de Acción Social de la Federación 
expresa: “si fallan los planes que realizan las uniones, es porque fallamos en 
la base, que es la fe individual de cada uno de los socios” (FJEV, 1966). 

Consideraciones finales 

A lo largo de este trabajo fuimos visualizando de qué manera la 
doctrina de la cristiandad muscular discurre en el ámbito de una comunidad 
protestante del Uruguay. El fenómeno deportivo infiltrado en la doctrina 
cristiana conduciría a un resquebrajamiento de la estructura discursiva 
tradicional tensionando nociones claves del discurso religioso como ser “la 
evangelización”. Por otro lado, dicha infiltración permitiría la construcción de 
nuevos enunciados performativos capaces de colocar al individuo frente a una 
nueva realidad paradojal como ser “servir a Dios con eficacia y consagración” 
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o “dar gracias a Dios por la oportunidad de podernos reunir, para bajar 
RECORDS”. 

El deporte ingresa a las Uniones en la década del 20 a partir de la estrecha 
relación que valdenses y metodistas mantuvieron con el Instituto Técnico 
Sudamericano de las ACJs. En la década del 30 comenzarían los torneos 
deportivos, que se intensificarían a partir de la década del 40. 

Al inicio de la década de 1940 se habría verificado un quiebre en 
las concepciones de “evangelización”. Las reuniones de oración fueron 
concurridas entre 1928 y 1941. Durante este período, la palabra aparece 
asociada a la “intensificación espiritual”, a la presencia del pastor y de los 
mayores, al estudio de la biblia, el canto, los juegos sociales y las veladas. 
A partir de 1941 habría comenzado a decaer la participación de los jóvenes 
en los estudios bíblicos y en los cultos. La evangelización comenzó a estar 
asociada a una obra de extensión, a la figura de líderes y secretarios, al 
“entrenamiento para la obra cristiana”, a torneos de juegos sociales y a 
torneosdeportivos. Durante las décadas de 1940 y 1950 se habría producido el 
auge de los torneos deportivos, que adquirieron el carácter de fiesta deportiva 
social. Se intensificaron los contactos con la ACJ y con la Iglesia Metodista, 
y aumentaron las tensiones y la polarización entre “prácticas deportivas” 
y “prácticas espirituales” dentro de la Iglesia Valdense – a partir de 1950 
algunas circulares convocaron fuertemente a los jóvenes, principalmente a 
los “atletas”, a asistir a los cultos y a no descuidar la parte espiritual-la “que 
debe ocupar siempre un primer lugar”–, manifestando posiciones cada vez 
más enfrentadas entre Federación y Uniones. 

Consideramos que este trabajo puede echar luz sobre ciertas encrucijadas 
político-ideológicas que se vivieron en otros países de Latinoamérica -con 
su realidad religiosa particular –, y que marcaron el acontecer subjetivo de 
las distintas comunidades a partir de la llegada del fenómeno deportivo.
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CAPÍTULO 10

Diálogos sobre arquivos escolares e universitários: 
temas convergentes

Adalson de Oliveira Nascimento

Este texto tece algumas considerações sobre as quatro comunicações 
apresentadas na mesa-redonda “Diálogos sobre arquivos escolares e 
universitários: formulando políticas de acervo”, no âmbito do “X Seminário 
do Cemef/UFMG – Diálogos transnacionais na História da Educação Física”, 
realizado em setembro de 2018, contemplando conceitos e procedimentos de 
processamento técnico de documentos históricos originados de atividades 
escolares e científicas. Trata-se de relatos críticos decorrentes de três 
experiências brasileiras e uma uruguaia. Neste texto, busca-se identificar 
temas convergentes entre as diferentes experiências comunicadas e, a partir 
daí, demonstrar a recorrência de problemas enfrentados em projetos dessa 
natureza.

Este texto está organizado em três partes. Na primeira, faz-se um 
brevíssimo resumo das quatro comunicações, incluindo as comunicações 
integrais1. Na segunda, demonstra-se que os diversos acervos que foram 
objeto das comunicações podem ser denominados “arquivos”, como bem 

1.  As comunicações referenciadas neste capítulo 10 foram publicadas nos capítulos 11, 12, 
13 e 14 deste livro.
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definiu o título da mesaredonda, com amparo em leis sobre patrimônio e 
sobre arquivos de diversos países e na literatura acadêmica. Na terceira, 
apresentam-se alguns temas de convergência entre as experiências analisadas 
com vistas a subsidiar projetos voltados para a preservação e o acesso aos 
documentos históricos originados de atividades escolares e científicas.

1- As experiências comunicadas

A comunicação de Emiliano Patetta e Mónica Bottigliero, “El Centro de 
Memoria en Educación Física (CEMEF) del Instituto Superior de Educación 
Física – Udelar, una experiencia de trabajo integradora” relata a recente 
estruturação do Cemef, da Universidad de la República Uruguay – UdelaR. Os 
autores descrevem o acervo custodiado pelo CEMEF/UdelaR, cuja marca é 
a diversidade de suportes e origens: documentos de arquivos institucionais e 
pessoais, biblioteca e museu. Também, descrevem o processo de tratamento 
material: limpeza e conservação. A comunicação ressalta a participação 
integrada de profissionais de áreas do conhecimento “independientes pero 
con objetivos y funciones afines”.

A comunicação “Os arquivos do Centro de Memória da Educação Física, 
do Esporte e do Lazer (Cemef/UFMG): arranjos estabelecidos, sentidos 
produzidos”, de Thaís Nodare de Oliveira, inicia com a definição conceitual 
de centro de memória e uma análise histórica do surgimento desses centros 
no Brasil. Na sequência, a autora apresenta o acervo custodiado pelo Cemef/
UFMG e os procedimentos de tratamento lógico e material dos diversos 
suportes abrigados no Centro. A comunicação ressalta a produção de sentidos 
que orientou o processamento técnico dos documentos e contesta a pretensa 
objetividade e imparcialidade aventada pela literatura arquivística clássica.

Em “Lições de um processo de inventariação de objetos científicos 
educativos: apresentando um caminho, relatando o processo”, Katya Braghini 
comunica o processo de pesquisa que subsidiou a produção de um inventário 
eletrônico de 824 objetos oriundos do ensino de física pertencentes ao Museu 
Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. O projeto durou 
três anos e foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Escola e seus Objetos 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A autora faz uma reflexão 
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sobre a complexidade que marca a busca da funcionalidade científica dos 
objetos e o histórico das peças, adquiridas entre 1858 e 1940.

 Em “Desafios para a extroversão do patrimônio cultural universitário: 
fazer expositivo como projetos de investigação”, Verona Campos Segantini 
aborda o tema “Patrimônio universitário”. A comunicação defende a 
importância do estudo da historicidade das coleções universitárias e das 
exposições como forma de dar visibilidade a tais coleções. Para demonstrar 
o processo de ressignificação de coleções universitárias ao longo da história, 
a autora utiliza diversos exemplos. A mesma estratégia de exemplificação é 
utilizada para discutir os desafios associados à comunicação das coleções 
universitárias na atualidade.

2- Patrimônio arquivístico, uma questão de origem e função

A leitura inicial indica que as comunicações se debruçam sobre 
documentos de suportes2 diferentes e leva a crer que o denominador comum 
desses materiais seria o valor histórico. No entanto, em uma compreensão 
mais aprofundada, é possível apontar outra característica comum: quase todos 
os materiais abordados nas quatro comunicações podem ser caracterizados 
como “documentos de arquivos”.

Nas palavras de Camargo (2016), “definidos por seu caráter essencialmente 
instrumental em relação à pessoa física ou jurídica que lhes deu origem, os 
documentos de arquivo não se confundem com os de outras instituições 
de custódia” (p. 5). Portanto, o uso instrumental é a função que caracteriza 
o nascimento dos documentos de arquivo.

Rousso (1996) concorda com a tese de que os documentos de arquivo 
são criados para instrumentalizar atividades imediatas e necessárias do 
produtor. Ele avança ao explicar que tais documentos posteriormente podem 
adquirir valor de fonte para a história:

O documento escrito (carta, circular, auto etc.) proveniente de um fundo 
de arquivo foi por sua vez produzido por instituições ou indivíduos 
singulares, tendo em vista não uma utilização ulterior, e sim, na maioria 
das vezes, um objetivo imediato, espontâneo ou não, sem a consciência 

2. Suporte: Material no qual são registradas as informações (Brasil, 2005).
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da historicidade, do caráter de “fonte” que poderia vir a assumir mais 
tarde (ROUSSO, 1996, p. 87).

Do caráter instrumental dos documentos de arquivo decorre outra 
característica fundamental e singular: o valor probatório de nascença. 
Chabin (1999) apud Camargo (2009) define os documentos de arquivo como 
“documentos de nascença”, na medida em que nascem com estatuto probatório 
ao serem gerados como subprodutos no desenvolvimento das atividades de 
instituições e indivíduos. Tal estatuto probatório na nascença é garantido pelos 
padrões jurídicos sociais. De outro lado, os “documentos de batismo” são 
os que adquirem estatuto probatório somente a partir do momento em que 
são utilizados pelo investigador para responder a determinadas perguntas. 
Dessa maneira, é possível dizer que o valor probatório do documento de 
arquivo não é contingente (CAMARGO, 2009).

Depreende-se que os documentos de arquivo surgem como instrumentos 
necessários à consecução das atividades administrativas das instituições 
e pessoas. Portanto, nascem com valor de prova de tais atividades e, 
posteriormente, podem se tornar fonte para a história e para a memória. 
Os materiais que foram objeto das quatro comunicações em análise podem 
ser denominados “documentos de arquivos”.

No caso do CEMEF/UdelaR, conforme a comunicação de Patetta e 
Bottigliero, apenas o acervo bibliográfico escapa às funções próprias dos 
documentos de arquivo. O Fundo Histórico Institucional e as Coleções 
Pessoais foram gerados pelas atividades do Instituto Superior de Educación 
Fisica (ISEF/UDELAR) e por professores que ali atuaram. Também os 
denominados “objetos de museo” podem ser considerados documentos de 
arquivo, pois têm origem nas “actividades corrientes de la época”. Ressalta-
se, portanto, que mesmo os documentos não escritos, como as “fotografías” 
e as “películas” presentes no Fundo Histórico Institucional e os “objetos 
tridimensionales”, incluem-se entre os documentos de arquivo.

A situação do Cemef/UFMG é semelhante. A comunicação relata a 
existência de seis diferentes categorias de materiais: Arquivos institucionais, 
Arquivos pessoais, Arquivo do Cemef/UFMG, Coleção História Oral; 
Biblioteca e Coleção de documentos avulsos. As três primeiras categorias 
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têm como origem as atividades da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG) e aquelas de ex-professores. Apesar 
da diversidade dos suportes gerados nas atividades rotineiras da instituição, 
o Cemef/UFMG compreendeu que seria fundamental reunir os documentos 
a partir de sua origem e de sua função arquivística. Thais Oliveira expõe 
assim tal entendimento:

Os documentos audiovisuais (películas e filmes didáticos, fitas em 
áudio e os iconográfico – fotografias, slides, plantas e cartazes) e os 
objetos tridimensionais teriam que integrar os inventários dos Arquivos 
Institucionais, visto que, apesar do suporte, tratava-se de comprovações 
de atividades realizadas pela instituição.

A comunicação de Katya Braghini versa sobre os objetos utilizados no 
ensino no Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, hoje abrigados 
no Museu Escolar. A autora esclarece que eles eram usados nas atividades 
rotineiras da escola e que “foram comprados para as aulas de Física”. Podem 
ser entendidos, portanto, como documentos de arquivo, em virtude de sua 
origem e função original.

A comunicação de Verona Segantini problematiza as chamadas “coleções”, 
ou “conjunto de objetos”, que compõem o patrimônio cultural universitário. 
A autora reconhece a heterogeneidade desse patrimônio, mas considera 
que as funções prioritárias dos materiais eram a pesquisa e o ensino nas 
universidades. Os exemplos apresentados por Verona Segantini caracterizam 
coleções de diversas naturezas formadas nas universidades desde o século 
XVII. Apesar de tal diversidade, o uso nas atividades rotineiras universitárias 
é a marca original dessas coleções. Assim, com base no entendimento aqui 
proposto, os itens dessas coleções podem ser denominados “documentos 
de arquivo”.

Em nosso entendimento, a maior parte dos materiais que foram objeto 
das quatro comunicações pode ser denominada “documentos de arquivo”. Essa 
compreensão decorre das funções instrumentais que os materiais possuíam 
para o ISEF/UDELAR (PATETTA; BOTTIGLIERO, 2019), a EEFFTO/UFMG, 
o Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo  e as Universidades, no 
caso da comunicação de Verona Segantini. Parece que, muitas vezes, de 
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maneira errônea, o suporte e o gênero documental3 definem o material 
como documento de arquivo, de biblioteca ou de museu.

Nos arquivos e nas bibliotecas, predominam os documentos de gênero 
textual, marcados por formatos e suportes associados à palavra escrita. Nos 
museus, predominam os documentos desprovidos de linguagem e que são 
alçados à condição de documentos após a atribuição de sentido contingente 
(CAMARGO; GOULART, 2015). Apesar dessas predominâncias, não se pode 
dizer que o que caracteriza o acervo de arquivos, bibliotecas e museus seja 
o gênero ou o suporte.

No caso dos arquivos, é consensual na literatura acadêmica e jurídica 
a ideia de que a origem e a função são fundamentais para a caracterização 
do documento em detrimento do gênero documental e do suporte. Um dos 
significados para o termo arquivo no Dicionário Brasileiro de Terminologia 
Arquivística é “conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma 
entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de 
suas atividades, independentemente da natureza do suporte” (Dicionário, 
2005, p. ??). No âmbito da legislação, o conceito de arquivos é similar. A 
chamada “Lei de Arquivos no Brasil”, por exemplo, considera arquivos como:

[...] conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos 
públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em 
decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa 
física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 
documentos (BRASIL, 1991).

Os conceitos oriundos dessas fontes são categóricos. A origem e a 
função definem o documento de arquivo, independentemente da natureza 
ou suporte. 

Camargo (2011) assevera que o tratamento não arquivístico dos 
documentos de arquivo não textuais constitui um problema:

3.  Gênero documental: reunião de espécies documentais que se assemelham por seus 
caracteres essenciais, particularmente o suporte e o formato, e que exigem processamento 
técnico específico e, por vezes, mediação técnica para acesso, como documentos audio-
visuais, documentos bibliográficos, documentos cartográficos, documentos eletrônicos, 
documentos filmográficos, documentos iconográficos, documentos micrográficos, docu-
mentos textuais (BRASIL, 2005).
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O processo de viabilizar e comprovar atividades por meio de gêneros não 
textuais sempre constituiu um problema para as entidades encarregadas 
da custódia de arquivos. Por mais que se afirme que abrangem eles 
documentos de espécie, tipo, suporte, forma, formato, técnica de 
registro, meio de transmissão e gênero diversos, o que se observa é a 
diferença de tratamento dispensado aos que escapam aos convencionais 
registros escritos sobre papel. Sob a alegação de que exigem microclimas 
e ambientes de armazenamento especiais, acabam ficando apartados 
de seus contextos de produção, e não apenas fisicamente (CAMARGO, 
2011, p. 158).

O valor probatório dos documentos de arquivo, garantido pela sua 
origem e função, faz com que os Estados nacionais considerem os arquivos 
como patrimônio. 

Apresenta-se, a seguir, um breve estudo embasado no ordenamento 
legal de algumas nações, o qual demonstra o entendimento dos arquivos 
como patrimônio e aponta outra característica comum dos materiais objeto 
das quatro comunicações: são patrimônio. Em primeiro lugar, abordam-se 
casos uruguaio e brasileiro, tendo em vista que as comunicações estudadas 
narram experiências situadas nestes países. Na sequência, apresentam-
se os casos espanhol e português. A escolha desses dois países visou dar 
maior consistência à demonstração de que os sistemas jurídicos nacionais 
consideram arquivos como patrimônio. Optou-se pela Espanha e Portugal 
em virtude dos laços culturais que mantêm com o Uruguai e o Brasil em 
virtude da origem colonial.

No Uruguai, a Lei n. 18.220, de 2007, criou o “Sistema Nacional de 
Archivos”, estabelecendo, já no art. 1º: “Es deber del Estado la conservación y 
organización del Patrimonio Documental de la Nación y de los documentos 
de gestión como instrumentos de apoyo a la administración, a la cultura, al 
desarrollo científico y como elementos de prueba, garantía e información” 
(URUGUAI, 2007). A lei estabelece o conceito de Patrimônio Documental 
da Nação, formado pelos arquivos.

No caso brasileiro, a denominação dos arquivos como patrimônio 
tangencia a legislação. O art. 216 da Constituição 1988 incluiu os “documentos” 
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como patrimônio cultural brasileiro, dentre outros itens. O mesmo artigo 
estabelece que “cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 
quantos dela necessitem” (Brasil, 1988). Daí, pode-se deduzir que os arquivos 
formam o patrimônio cultural brasileiro, tendo em vista que “documentos” e 
“documentação governamental” constituem tal patrimônio. A Lei de Arquivos 
brasileira, de 1991, não usa o termo patrimônio para denominar os arquivos 
e os documentos de arquivo. O Decreto 4.073, que regulamenta a Lei de 
Arquivos, apresenta as expressões “patrimônio arquivístico nacional” e 
“patrimônio documental acumulado”. No entanto, o decreto não define 
esses conceitos.

A legislação espanhola inclui o “Patrimonio Documental” como parte 
do “Patrimonio Histórico Español” e detalha os documentos arquivísticos 
que compõem tal “Patrimonio Documental” (España, 1985). O decreto que 
estabelece o sistema espanhol de arquivos possui uma seção específica para 
tratar dos arquivos históricos e do patrimônio documental.

Em Portugal, os arquivos também são considerados patrimônio. Em 
1993, o Decreto Lei 16/93 definiu o “regime geral dos arquivos e do património 
arquivístico”. A lei que “estabelece as bases da política e do regime de protecção 
e valorização do património cultural”, publicada em 2001, possui um capítulo 
específico sobre “património arquivístico”, assim definido: “todos os arquivos 
produzidos por entidades de nacionalidade portuguesa que se revistam de 
interesse cultural relevante”.

Com base na legislação acima elencada, é possível afirmar que as quatro 
comunicações têm, por objeto, materiais que podem ser considerados 
patrimônio documental ou patrimônio arquivístico. Katya Braghini utiliza sete 
vezes a palavra patrimônio e outras variações, como, patrimônio científico-
educativo, patrimônio educativo e patrimônio escolar brasileiro, para designar 
os objetos do Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. 
Verona Campos Segantini utiliza, já no título da comunicação, a expressão 
patrimônio cultural universitário. Ao longo da comunicação, usa dezesseis 
vezes a palavra patrimônio e as expressões patrimônio cultural universitário, 
patrimônio universitário, patrimônio cultural das universidades, patrimônio 
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científico e patrimônio cultural de ciência e tecnologia para denominar as 
coleções universitárias.

As comunicações de Emiliano Patetta e Mónica Bottigliero e de Thaís 
Oliveira não usam a palavra patrimônio em nenhum momento, apesar de 
estarem tratando de arquivos que são Patrimônio Documental, no caso 
uruguaio, e Patrimônio Cultural Brasileiro, no caso brasileiro. É possível 
que o fato de os materiais tratados nessas duas comunicações não serem 
predominantemente objetos tridimensionais tenha levado os/as autores/
as a não utilizarem a palavra patrimônio, uma vez que tal designação é 
mais corrente para denominar os objetos tridimensionais. De outro lado as 
comunicações de Katya Braghini e Verona Segantini tratam exclusivamente 
de objetos tridimensionais, por isso é provável que tenha surgido daí a opção 
de denominá-los patrimônio. De qualquer maneira, arquivos são patrimônio, 
e assim podem ser denominados, conforme a legislação citada. No Brasil, a 
denominação de arquivos como patrimônio não é muito difundida.

3- Temas convergentes 

Reconstituir o uso original dos documentos é um objetivo apresentado 
nas quatro comunicações. Essa tarefa é primordial no processamento técnico 
de arquivos. Por isso, é fartamente abordada na literatura arquivística.

No CEMEF/UdelaR, foi necessário “estudiar a fondo la historia 
institucional y entrevistar a personas idôneas em el tema”. Os estudos e as 
entrevistas visaram subsidiar a classificação dos documentos de acordo com 
os usos originais No Cemef/UFMG, também ocorreu o estudo da “história 
institucional”, em busca do “contexto de produção documental”. Também 
no Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo houve 
estudos para reconstituir o uso original dos objetos. 

Katya Braghini, explica assim a importância da funcionalidade original 
das peças:

Incluir a precisa funcionalidade científica da peça, mostrando a sua 
especificidade no ensino da ciência, de modo que não seja percebido de 
maneira generalizada como “instrumento científico”, proporciona maior 
segurança em relação às práticas de ensino relacionadas ao instrumento.
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Verona Campos Segantini também advoga o “estudo da historicidade 
das coleções” universitárias e a importância de conciliar essa historicidade 
com a construção de narrativas expositivas.

Camargo (2009) apresenta a reconstituição do uso original dos 
documentos como um dos fundamentos do trabalho dos profissionais da 
área de arquivos:

Quando se trata de arquivo permanente, cabe-lhe [ao profissional da 
área de arquivos] manter ou recuperar a configuração original dos 
documentos, perfeitamente ajustada à funcionalidade de sua fase ativa. 
Com tais dispositivos, preserva-se o sentido unívoco dos documentos 
de arquivo, isto é, garante-se a estabilidade de seu caráter probatório 
ao longo do tempo (CAMARGO, 209. p. 430).

Outro tema recorrente em todas as comunicações foi 
“Multidisciplinaridade das equipes envolvidas nos projetos”. A multidisci-
plinaridade foi apresentada como elemento fundamental e indispensável. 
No CEMEF/UdelaR, a “experiencia de trabajo integradora” foi o mote da 
comunicação, expresso no título do trabalho. De maneira semelhante, a cola-
boração entre os profissionais das áreas da Educação Física e da Arquivologia 
foi considerada necessária para as ações de preservação dos documentos do 
Cemef/UFMG. No caso do Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano 
de São Paulo, a comunicação não desenvolve o tema da multidisciplinaridade 
da equipe de trabalho, no entanto registra que o Núcleo de Estudos Escola e 
seus Objetos (NEO), responsável pelo projeto, é um grupo interdisciplinar 
e interinstitucional. No caso do patrimônio cultural universitário, Verona 
Segantini defende que somente os estudos transdisciplinares são capazes de 
garantir o tratamento adequado das coleções.

Certamente, a participação de pessoas de diferentes áreas nos projetos 
relatados nas quatro comunicações foi viabilizada pela estrutura universi-
tária à qual elas estavam submetidas. A interdisciplinaridade é uma marca 
das universidades hoje. Parcerias entre diferentes campos são desejáveis e 
necessárias.

Importante notar, também, que comunicações abordam projetos ideali-
zados e realizados por pesquisadores interessados na investigação histórica. 
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Nos casos do CEMEF/Udelar, do Cemef/UFMG e do Museu Escolar do 
Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, as iniciativas de preservação 
dos arquivos visam à preservação dos documentos de arquivo e, paralela-
mente, à pesquisa histórica. Ou seja, as ações de preservação não se encerram 
em si mesmas, pois objetivam permitir a investigação histórica, e os próprios 
idealizadores dos projetos são interessados na investigação.

Outra característica comum dos projetos comunicados é o fato de eles 
terem se iniciado em um contexto em que os documentos encontravam-se 
em estado de precariedade. São, portanto, projetos voltados para o resgate 
de documentos sobrisco de perda e que visam à preservação e ao acesso. 
No CEMEF/UdelaR, os documentos se encontravam em “grave estado de 
deterioro y suciedad”. No Cemef/UFMG, as condições eram “extremamente 
delicadas, correndo o risco de degradação ou perda”. No Museu Escolar do 
Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, a situação não era diferente: 
os objetos estavam abandonados. Em relação às coleções universitárias, 
Verona Campos Segantini faz referência a vários conjuntos, mas não aborda 
a situação material de nenhum em particular. Ainda assim, cita o incêndio do 
Museu Nacional, ocorrido em setembro de 2018, para defender da necessidade 
de investimento voltado para a “salvaguarda do patrimônio universitário”.

Esse último tema comum das comunicações – a situação precária dos 
documentos – nos faz lembrar que o descuido com os arquivos é uma 
realidade na América Latina. O investimento no patrimônio documental 
arquivístico é indicador do desenvolvimento da democracia nas diversas 
sociedades, na medida em que os arquivos são instrumentos de prestação de 
contas, transparência e valorização da história e da memória. Certamente, 
a precariedade dos arquivos na América Latina é um termômetro da qua-
lidade das democracias aqui instaladas. As comunicações apresentadas são 
bons exemplos de iniciativas que objetivam alterar o lamentável quadro de 
abandono de nossos arquivos para, por meio deles, realizar a pesquisa e a 
construção do conhecimento.
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CAPÍTULO 11

El Centro de Memoria en Educación Física 
(CEMEF) del Instituto Superior de  Educación 
Física - UDELAR: una experiencia de trabajo 
integradora

Emiliano Patetta 
Mónica Bottigliero

El Proyecto de implementación del Centro de Memoria de Educación 
Física (CEMEF) en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF - Udelar) 
surge con el propósito de recuperar, salvaguardar y difundir la documentación 
institucional con valor histórico que estaba dispersa, en serias condiciones 
de deterioro y sin tratamiento técnico archivístico.

En ese entonces, no existía un Archivo propiamente dicho sino un 
depósito de documentos desorganizado, almacenados en un recinto que 
no cumplía con las mínimas condiciones de higiene y preservación como 
para garantizar su integridad física y facilitar su accesibilidad por parte de 
los investigadores especializados en el área de Educación Física, Deportes 
y Recreación.
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Paralelamente, en biblioteca contábamos con una de las colecciones 
personales más importantes recibidas en donación, perteneciente al Prof. 
Alberto Langlade, un referente en la historia institucional de ISEF, que estaba 
sin procesamiento técnico, en condiciones de almacenamiento inadecuadas, 
en estado de suciedad y deterioro importantes e inaccesible desde hacía ya 
varios años. Asimismo, la biblioteca iniciaba un proceso de transformación 
interna, redimensionando sus objetivos y sus servicios y fortaleciendo el 
desarrollo de sus colecciones para adaptarlas a los procesos de cambio 
académico de ese momento.

Este contexto fue el fundamento para darle al proyecto inicial un 
enfoque más integrador que permitiera articular dos áreas, técnicamente 
independientes pero con objetivos y funciones afines, como eran el Archivo 
y la Biblioteca, y crear una Unidad de Información y Documentación que 
garantizara la integridad de los acervos y el acceso que los investigadores 
y usuarios especializados necesitaban para el desarrollo historiográfico del 
campo y la consolidación de la memoria documental institucional en el área 
de Educación Física, Deporte y Recreación.

Antecedentes en países como Brasil y Argentina alentaban a seguir en 
esa dirección. De hecho, recibimos desde el inicio, el apoyo de la Dra. Meily 
Assbu Linhales de la UFMG y la Dra. Evelise Quitzau de la Universidad 
Estadual de Campinas.

Para acompañar este proceso y apoyar el desarrollo futuro del CEMEF, 
se formó un Comité Académico integrado por la Directora de ISEF de 
ese momento, Mag. Paola Dogliotti, docentes, egresados, investigadores 
nacionales y extranjeros, un representante del Archivo General de la 
Universidad y los técnicos responsables en materia de archivo y biblioteca 
que fue asesorando al equipo técnico en las decisiones institucionales y 
académicas.

1- Objetivos del CEMEF

– organizar, conservar y difundir el acervo archivístico, bibliográfico 
y museístico.

– conformar y preservar la memoria colectiva de la Educación Física 
en el país.
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– promover y estimular la investigación historiográfica en el campo de 
la Educación Física a nivel local, regional y mundial.

– apoyar las actividades académicas del ISEF articulando acciones con 
los actores vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

– conservar piezas de museo referentes a la Educación Física.
– servir de apoyo para la formación y desarrollo de estudiantes interesadas 

en investigar en áreas vinculadas a la Educación Física.

1.1- Etapas del proceso de implementación

El proceso de implementación del CEMEF requirió de vastas reuniones 
del equipo técnico para elaborar un Plan de trabajo a corto y mediano plazo. 
Por un lado, se trabajó con el área de gestión edilicia del ISEF para la reforma y 
reestructura de los espacios físicos, especialmente del archivo, que era el lugar 
más deteriorado e inadecuado para la preservación del acervo documental. 
Por otro, se trabajó en la planificación de las etapas de procesamiento y 
accesibilidad de los documentos archivísticos y bibliográficos.

a) Identificación del fondo documental

El CEMEF cuenta con: Fondo Histórico Institucional
Colección Langlade
Colección J.J Rodriguez
Acervo bibliográfico

El fondo archivístico abarca seis décadas a partir del año 1939 y refleja 
la vida institucional de ISEF. Integran dicho fondo las actas de exámenes, 
informes varios que entre otros asuntos detallan pasantías en otros países, 
actuaciones de alumnos y profesores, notas varias de comunicación interna 
y externa relativa a gestiones administrativas, citaciones o comunicaciones 
institucionales, expedientes administrativos, planes de estudio, certificados, 
invitaciones, fotografías y películas. También incluye objetos tridimensionales, 
esto es, artefactos que, por su singularidad y longevidad dentro de la 
institución, fueron de gran utilidad en las actividades corrientes de la época.
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El acervo bibliográfico se compone de aproximadamente 3500 volúmenes 
de obras monográficas, más de 50 títulos de publicaciones periódicas 
nacionales y extranjeras, tesinas y trabajos finales de grado, material 
multimedia, diccionarios y enciclopedias del área. El núcleo temático principal 
refiere al área de Educación Física y Deporte aunque también abarca las áreas 
de Salud, Medicina del Ejercicio, Educación, Humanidades, etc.

La colección personal del Prof. A. Langlade destaca por el valor 
documental de los informes, borradores y libros de su autoría y por la 
variada cobertura temática e idiomática del material que la integra.

b) Limpieza mecánica y conservación preventiva

El grave estado de deterioro y suciedad de los materiales implicó pensar 
un plan de limpieza mecánica y conservación preventiva de los mismos 
a fin de preservar, en primer lugar, nuestra salud y la de los usuarios y 
segundo, para detener el deterioro y evitar infectar al material ya existente. 
Como no se disponía de la logística ni de los recursos humanos para 
llevar a cabo tal tarea, se gestionó un Convenio académico entre ISEF y 
la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de Udelar ya que es la 
que forma a los bibliotecólogos y archivólogos de nuestro país y cuenta 
con los recursos humanos, equipamiento y espacios físicos adecuados 
para llevar a cabo actividades de este tipo. La propuesta se enmarcó enla 
visión integradora del trabajo de archivo y biblioteca, proponiendo a los 
estudiantes la participación en un proyecto inclusivo de actividades técnicas 
de ambos campos disciplinares. El Convenio también incluyó actividades 
de procesamiento técnico que aún no se han iniciado.

Actualmente, las colecciones del CEMEF están siendo objeto de un 
proceso de limpieza, restauración y en algunos casos de digitalización, por 
parte de los estudiantes de la FIC en el marco de una asignatura “Conservación 
Preventiva y Gestión de Riesgos”.

A los documentos de archivo se les realizo limpieza mecánica para 
detener el deterioro de los mismos, así como para prevenir consecuencias 
insalubres en quienes manipulen los documentos. La mayoría de las unidades 
documentales tenían hongos, o daños por microorganismos, por esta razón 
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fue imprescindible implementar un tratamiento de desinfección documental 
y restauración (en caso de ser necesario). Cada unidad documental fue 
resguardada en bolsas de polipropileno libre de ácido para asegurar su 
conservación y perdurabilidad. Además se llevo a cabo un proceso de 
digitalización de los mismos, para que paulatinamente se vaya incrementando 
el fondo digital, fomentando la accesibilidad, y la perdurabilidad del 
documento en soporte papel, sin perder de vista y siempre teniendo presente 
la normativa que rigen en nuestro país sobre la Ley 18381 de Acceso a la 
Información Publica y la Ley 18331 de Protección de Datos Personales.

En el caso de los libros, y siguiendo la lógica de preservación de los 
documentos, el equipo de docentes de la FIC nos asesoró en cuanto al marcaje 
con sellos, inscripciones y etiquetas de identificación, ya que por el valor de 
las colecciones era necesario garantizar la integridad estética y física de las 
mismas e intervenirlas lo menos posible. Por esta razón, se utilizó cartulina 
libre de ácido para confeccionar las Tarjetas de identificación bibliográfica en 
las cuales se incluyó el sello, la ubicación física y el inventario. Se adhirieron 
con metilcelulosa en la contratapa, dejando parte de ella fuera del corte 
superior del libro.

Por otro lado y de manera paulatina, se comenzó a trabajar con 
los usuarios en concienciar respecto al uso adecuado y responsable de 
los documentos, esto es, la necesidad del uso de guantes y tapabocas, la 
imposibilidad de fotocopiar el material y/o solicitarlo en préstamo a domicilio.

c) Organización del Fondo Documental

Desde el punto de vista archivístico, el primer paso consistió en el 
diagnóstico del estado de situación del Archivo: cantidad de documentación, 
estado de conservación e inventario somero, para conocer las procedencias 
y los tipos documentales.

Posteriormente, se elaboró un cuadro de clasificación, lo cual requirió 
estudiar a fondo la historia institucional y entrevistar a personas idóneas en el 
tema. Si bien la estructura orgánica cambió con el paso del tiempo, el cuadro 
de clasificación se elaboró de acuerdo con las funciones. Una vez identificadas 
las series documentales, se procedió a clasificar y ordenar, así como a cambiar 
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la guarda de los paquetes, bolsas, cajas de cartón y biblioratos corroídos por 
cajas plásticas. La organización del fondo histórico institucional sigue en 
proceso, y se ha dado prioridad a las colecciones personales (fondos privados) 
ya que son los más consultados y con la documentación que se comenzó a 
trabajar en el convenio con la Facultad de Información y Comunicación.

La descripción documental se lleva a cabo siguiendo los lineamientos 
establecidos por la Norma Uruguaya de Descripción Archivística (NUDA). 
Se realizó un inventario descriptivo para cada Serie. Provisoriamente, la 
descripción se está registrando en una planilla de cálculo electrónica, pero 
está planificado migrarla al Sistema de gestión Aleph.

También debemos mencionar que contamos con películas 16mm, que si 
bien no tenemos las herramientas para su tratamiento estamos gestionando 
con el Archivo de la Universidad para reconvertir su formato y conformar 
un acervo multimendia.

d) Procesamiento Técnico del acervo bibliográfico

En cuanto a lo bibliográfico, el procesamiento técnico se llevó 
a cabo en conformidad con el procedimiento habitual para el resto 
delasmaterialesbibliográficos, ya que la biblioteca forma parte del Sistema 
de Bibliotecas de la Universidad de la República, quien define normativa 
y lineamientos técnicos comunes a todas las bibliotecas que lo integran.

En este sentido, cuenta con una Base de Datos Unificada (Biur) que 
brinda acceso a las colecciones de todas las bibliotecas universitarias de 
la Udelar y utiliza el software de gestión integral Aleph, gestionado por 
bibliotecólogos y técnicos informáticos del Servicio Central Universitario 
(Seciu), quienes brindan el apoyo técnico logístico a todos los servicios 
bibliotecarios.

Se entendió oportuno, pues, utilizar las herramientas y el soporte técnico 
con los que ya cuenta la Udelar para reunir el acervo documental archivistico 
y bibliográfico en una única base bibliográfica, con lo cual no habría que 
invertir en software, tendríamos garantizado el asesoramiento técnico y los 
usuarios accederían al material de archivo utilizando el mismo recurso que 
ya utilizan para acceder al material bibliográfico.
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Esto que parecía tan simple, implicó una reconceptualización de la base 
bibliográfica Biur, originalmente pensada para colecciones bibliográficas. 
El proceso llevó un tiempo de planificación y de investigación hasta poder 
incluir la documentación de archivo siguiendo la normativa archivística 
vigente y garantizando la integridad, rigurosidad técnica y calidad de la base 
bibliográfica. Actualmente, ya se puede acceder a los documentos procesados 
del CEMEF desde la Base bibliográfica de la Udelar.

Cabe destacar, que para el procesamiento, contamos con la colaboración 
de investigadores especializados en el área a fin de que los registros 
documentales contaran con la la información pertinente para los fines de 
investigación.

e) Objetos de Museo

Cuando se redimensionó el Proyecto inicial del CEMF integrando a 
la Biblioteca, también se pensó incluir un área de Museo. Actualmente, 
se cuenta con piezas museísticas que relatan la historia de la Institución y 
están estrechamente vinculados a la Educación Física y la Recreación de 
nuestro país.

Este acervo se nutre de una variedad de objetos, tales como plintos, 
testimonios utilizados en pruebas de relevos en pruebas de atletismo, tacos 
utilizados en pruebas de velocidad, trofeos, patines, un piano que fuera 
utilizado en las clases de gimnasia y otros instrumentos utilizados en las 
plazas de deporte.

Es esperable, que a futuro, el CEMEF reciba material museístico donado 
por investigadores referentes en el campo disciplinar específico.

No existe aún un trabajo específicamente técnico de procesamiento 
llevado a cabo con las piezas museísticas ya que no contamos con formación 
en este sentido ni con museólogo para realizar dichas actividades.

f) Identidad gráfica del CEMEF

En vistas de la inauguración del CEMEF, el 26 de febrero del corriente 
año, y la puesta en funcionamiento de un nuevo servicio documental, se 
planteó la necesidad de trabajar en la identidad gráfica del mismo. En 
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colaboración con la Unidad de Comunicación, se diseñó un logo, un banner, 
folletería y señalética para facilitar el acceso dentro del ISEF.

Actualmente, se está trabajando en la actualización de la página de la 
biblioteca y esperamos continuar con la página del CEMEF en breve.

A modo de síntesis, podemos decir que la creación del CEMEF es una 
experiencia inédita en la Universidad de la República ya que la mayoría de 
los servicios universitarios cuentan con archivos y bibliotecas como servicios 
independientes, o archivos que incluyen en su acervo material bibliográfico 
y/o viceversa. ISEF fue pionero en este proceso de integración que implicó 
sortear obstáculos y vencer las resistencias propias de los procesos de cambio.

Estamos convencidos que un Centro de estas características aporta 
al ISEF un posicionamiento destacado en materia de implementación de 
políticas de preservación, organización y accesibilidad a documentación de 
interés para la investigación y la conformación de la memoria institucional, 
teniendo en cuenta que es un servicio universitario que se ha incorporado 
al ámbito universitario hace relativamente poco tiempo y dentro del cual, 
apuesta a un mejor posicionamiento de su campo profesional.
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CAPÍTULO 12

Os arquivos do Centro de Memória da Educação 
Física, do Esporte e do Lazer (CEMEF/UFMG): 
arranjos estabelecidos, sentidos produzidos

Thaís Nodare de Oliveira

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre os arranjos 
estabelecidos nos processos de organização do acervo do Centro de Memória 
da Educação Física, do Esporte e do Lazer (Cemef/UFMG), ao mesmo tempo 
procura compreender os sentidos produzidos nos exercícios organizativos. 

Para isso é importante entender que, segundo Camargo; Goulart (2015) 
é a partir dos anos de 1980 que começam a surgir no Brasil os centros de 
memória, ligados tanto a iniciativa pública como a privada. Nesse sentido, 
os centros de memória configuram uma experiência razoavelmente recente 
na história das organizações brasileiras. 

Às vezes denominados “memoriais”, “centros de documentação” e em 
outros casos “museus”, gradativamente ao longo dos últimos 30 anos, as 
iniciativas de preservação da memória foram se concretizando em locais 
para recolhimento, guarda, preservação e, eventualmente, divulgação, de 
parte do acervo das instituições, considerados históricos.
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Importa ressaltar que apesar de existir a legislação brasileira de arquivos, 
a Lei 8.159 de janeiro de 1991, mais conhecida como Lei de Arquivos, que 
dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, formulando 
a Política Nacional de Arquivos, bem como criando o Conselho Nacional de 
Arquivos (CONARQ) e o Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), poucas são 
as iniciativas que consideram conjuntos de fontes relevantes para a história 
e desenvolvimento científico nacional. 

Um bom exemplo desse descaso ocorreu com a Ferrovia Paulista S.A 
(Fepasa), empresa estatal que unificava as estradas de ferro de São Paulo, 
cujo acervo se perdeu quando foi incorporada à Rede Ferroviária Federal S. 
A (RFFSA) em 1988. [...] Apesar dos casos de negligência do poder público 
em relação a fontes de grande importância para o conhecimento do passado 
nacional, há hoje uma nítida consciência da necessidade de preservar a 
memória das organizações como parte significativa da própria memória da 
sociedade. Tal preocupação é visível [...] também na iniciativa de contratar 
profissionais [...] para realizar a tarefa de reabilitar a história institucional 
(CAMARGO; GOULART, 2015, p. 64).

Nesse contexto, embora exista legalmente a política arquivística, nota-
se que a sua não efetivação manteve a existências dos centros de memória 
e documentação. Tornou-se comum encontrar estes espaços dedicados à 
preservação ou divulgação da memória nas instituições. Grande parte dessas 
iniciativas, no entanto, está longe de corresponder ao que é determinado pela 
legislação ou tecnicamente orientado pela gestão documental. Os mencionados 
locais trabalham quase sempre com a formação de coleções de documentos 
(muitas vezes através de critérios não explicitados), desconsiderando ou não 
conhecendo a noção de “fundo” arquivístico, cujos acervos são produtos da 
dinâmica interna das instituições. “Os arquivos nacionais não suprem essa 
deficiência, cabendo sublinhar que [...], centros de documentação e centros 
de memória têm progressivamente assumido essa função” (VENANCIO, 
2016, p. 12).

Viviane Tessitore (2003, p.14) define centro de documentação como 
uma entidade híbrida, que, por vezes, “representa uma mescla das entidades 
de arquivo, biblioteca e museu [...]”. Contudo, Célia Camargo (1999), por 
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exemplo, utiliza nomenclatura em seu trabalho que se refere aos “centros de 
documentação e memória” como uma entidade única. Segundo a autora, esses 
são “um tipo específico de unidade institucional, voltada para a geração de 
informações e para a organização de fontes para a pesquisa” (CAMARGO, 
1999, p. 49).

Totini e Gagete (2004) entendem que os centros de memória constituem-
se como setores responsáveis pela definição e aplicação de acervos e, 
principalmente, pelos serviços de disseminação do conhecimento acumulado 
pela empresa e de fontes de interesse histórico [...] [que garantem] a 
manutenção racional e sucessiva de conhecimento produzido cotidianamente, 
sem acúmulo desnecessário, perda ou dispersão de documentos que expressam 
a evolução da empresa e fundamentam a formação da sua altura, seus valores 
e seu capital intelectual (TOTINI; GAGETE, 2004, p. 124).

Célia Camargo chama a atenção para o fato de que os centros de memória 
e de documentação aparecem em diversas instituições: “foram numerosos 
em setores como empresas, indústrias, grupos financeiros [...]; enfim, nos 
chamados setores produtivos [...], que lhes fornecia base informativa no 
terreno da administração e, sobretudo, nas esferas de decisão” (CAMARGO, 
1999, p. 55).

Fontanelli (2005) ressalta que a missão dos centros de memória, bem 
como suas responsabilidades, não são fáceis de serem compreendidas, já 
que “quase nada há a esse respeito, especificamente” e não possui “uma 
metodologia de trabalho definida nem uma conceituação apropriada” 
(FONTANELLI, p. 83 e 96). 

A autora lembra também que os documentos do centro de memória são 
relativos, especificamente, à história da instituição, por meio dos quais será 
possível reconstituir sua memória. O trabalho com a memória, neste caso, 
tem como objetivo propiciar um novo olhar, internamente, sobre a trajetória 
da instituição e sobre sua relação com o entorno, com o bairro, com a cidade. 
E, a partir desse novo olhar, sensibilizar sua comunidade interna e mostrar 
que ela também é responsável pela instituição, e não apenas personagem 
coadjuvante de alguns capítulos de sua história.  
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Dessa forma, alguns documentos, principalmente aqueles relacionados às 
atividades fim da instituição, devem compor o acervo do centro de memória, 
pois testemunham sua evolução histórica. Logo, não se trata da totalidade do 
arquivo, já que geralmente os conjuntos documentais financeiros e contábeis, 
jurídicos, pessoal e etc. não são cogitados de compor a “memória”, o que é 
confirmado na afirmação a seguir:

Porque os documentos gerados por essas áreas são objeto de legislação, 
ou seja, sua produção e temporalidade são normalizadas: eles têm valor 
probatório, são alvo de cobranças de impostos e tributos e o descaso por eles 
podem gerar multas e punições [...] Não há interesse em divulgar interna e 
externamente dados financeiros, contábeis, jurídicos ou de pessoal, pois não 
é comum no Brasil uma postura de transparência de gestão (GOULART, 
2002, p.25).

Na observação perspicaz de Tessitore (2011, p. 171) o centro de memória 
aproxima-se

[...] do perfil dos arquivos, na medida em que recolhem originais ou 
reproduções de conjuntos arquivísticos. [...] Os centros tornaram-se 
depositários de documentos únicos por natureza, os quais, em po-
der de seus detentores originais, eram, normalmente, pouco ou nada 
acessíveis, e não contavam com outro local que os reunisse e tratasse 
adequadamente (TESSITORE, 2011, p.171).

Por isso, os centros de memória e documentação acabam sendo 
instituições que apresentam estreito laço com a informação. Nesse sentido, 
é possível afirmar que os acervos são compostos por veículos de informação, 
que em muitos casos transformados em fontes para as pesquisas, gerando 
novos conhecimentos e aprendizados (FEREZ, 1994).

Célia Camargo chama a atenção para o fato de que os centros de memória 
e de documentação aparecem em diversas instituições, como pode ser visto 
em sua declaração:

Ao contrário, foram numerosos em setores como empresas, 
indústrias, grupos financeiros, bolsas de mercadorias, grupos de produção 
e comercialização agrícola; enfim, nos chamados setores produtivos, em 
agências governamentais e grupos políticos, apenas para lembrar os exemplos 
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mais clássicos de demanda desse tipo de trabalho, que lhes fornecia base 
informativa no terreno da administração e, sobretudo, nas esferas de decisão 
(CAMARGO, 1999, p.55).

À luz dessa reflexão nota-se que, em algumas instituições, centros de 
memória e arquivo permanente  são confundidos, ou considerados a mesma 
coisa. Tessitore (2003), explica que

Devemos, porém, chamar a atenção para o fato de que muitos órgãos que 
recebem a denominação de centros de documentação ou de memória são, na 
verdade, exclusivamente o arquivo permanente da entidade. Constituídos por 
parcelas do arquivo permanente - mais raramente por seu todo (TESSITORE, 
2003, p.174).

Nesse contexto, a autora Tessitore (2011) salienta, porém, que arquivos 
e centros de documentação possuem finalidades bem distintas.

A principal missão de um centro de documentação é o apoio à 
pesquisa institucional, acadêmica ou individual, e não a gestão de sistemas 
arquivísticos, os quais estabelecem uma complexa rede de relações entre 
arquivo permanente e arquivos correntes, com finalidades, sobretudo, 
administrativas e probatórias (TESSITORE, 2011, p. 174). 

Logo, é importante enfatizar que, embora um centro de memória seja 
uma instituição híbrida, que possui característica de arquivo, biblioteca e 
museu, não é bom que se utilize um desses conceitos isoladamente para 
definir centros de memória.

O trabalho mais recente de Camargo e Goulart (2015) propõe uma leitura 
cujo objetivo principal da obra é argumentar e explorar a diversidade de 
características atribuídas aos centros de memória, mapear as circunstâncias 
sob as quais foram concebidas, discutir seu alinhamento com os órgãos 
que os criaram e apresentar os elementos que poderiam compor o perfil 
institucional.

Infere-se que a discussão perpassa pela ideia de tornar os centros de 
memória não em entidades supérfluas, onerosas e condenadas à vida efêmera, 
mas sim torná-los viáveis e importantes. Nesse contexto, as autoras procuram 
identificar um breve diagnóstico dos centros de memória através dos seguintes 
tópicos: motivações, objetivos, tipos de profissionais que integram suas 
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equipes, acervos e respectivas políticas de incorporação de documentos, 
produtos desenvolvidos e ferramentas de acesso e uso.

Observa-se que a intenção no referido trabalho busca menos elencar os 
documentos comumente presentes no acervo dos centros e reflete muito mais 
sobre o potencial e o alcance de atuação dos centros de memória que têm 
sido avaliados muito mais por suas potencialidades do que pelos produtos 
das ações (rotineiras ou não) que, de fato, desenvolvem. Isso talvez explique 
o questionamento de sua relevância que costuma aflorar em momentos de 
crise institucional, fazendo que muito deles, inclusive os que tiveram trajetória 
de sucesso na área, deixem de existir (CAMARGO; GOULART, 2015). 

As autoras são enfáticas ao concluir que o primordial para existência 
duradoura dos centros de memória seria a construção da linha de atuação 
e consequentemente sua institucionalização dentro das instituições. 

Os centros de memória enfrentam dificuldades para criar uma política 
sistemática de recolhimentos de informações e documentos sobre as 
atividades de organização. É unânime a queixa dos gestores de que as normas 
e procedimentos não têm sido formalmente estabelecidos, ou seja, não há 
rotinas a serem seguidas (CAMARGO; GOULART, 2015, p.72). 

Nota-se que essa dificuldade é também enfrentada pelas diversas 
iniciativas cujo objetivo é a preservação e custódia de acervos históricos, 
inclusive as instituições de memória presentes na Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). 

Os acervos dos centros de memória e documentação da UFMG são 
diversificados,  tendo como composição principal do acervo: recolhimentos, 
doações ou compra. Apesar de cada centro assumir uma vocação, eles 
reconhecem como suas atividades as de museu, arquivo, biblioteca e espaço 
de pesquisa.

Distintos são os tratamentos definidos e executados pelos centros de 
memória e documentação da UFMG. Isso ocorre, principalmente, devido à 
ausência de uma política de acervo para os referidos centros. Esta é necessária, 
uma vez que, ajuda a delinear as diretrizes e a missão dos espaços e os ajuda 
a compreender a dimensão do acervo, bem como a realização do processo de 
tratamento. Para além disso, é uma estratégia de tornar público as atividades 
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ali desenvolvidas ao mesmo tempo revelar a importância desses espaços 
para os gestores em níveis superiores.

A ausência da proposta de uma política de acervos para os centros 
de memória e documentação na UFMG e, por consequência, a falta de 
padronização, bem como a presença dos diferentes modelos de centros, levou 
a ações isoladas de criação de regras, estatutos, regimentos e/ou políticas 
específicas para cada um, como é o caso do Centro de Memória da Educação 
Física, do Esporte e do Lazer (Cemef/UFMG)  . 

O percurso do CEMEF merece devida atenção, já que, foi através dos 
processos de organização do acervo que atentou-se para a necessidade do 
estabelecimento da linha de acervos que junto com as normas e procedimentos 
para ações de recolhimento, preservação e difusão compõem a Política de 
Acervo do Cemef/UFMG. 

 As condições iniciais do acervo sob custódia do Centro eram 
extremamente delicadas, correndo o risco de degradação ou perda. As 
primeiras ações organizativas foram orientadas pelos interesses de pesquisa: 
objetos e fontes. Nesse momento os processos de organização de acervos 
eram orientados por tipos documentais ou temáticos. Nota-se que, alguns 
descuidos e procedimentos pouco fundamentados foram estabelecidos. 
Atentou-se superficialmente para os princípios que hoje regem o processo 
de organização de documentos arquivísticos: “princípio da proveniência ” 
e ao “princípio da ordem original ”. 

O acervo naquele período, devido a sua diversidade documental, era 
entendido como: 

→ Acervo institucional: 
Audiovisual - películas e filmes didáticos, fitas em áudio; 
Iconográfico - fotografias, slides, plantas e cartazes; 
Textual- relatórios, livros de atas, correspondências, planos de curso, 

diários de classe, diplomas, provas, pastas funcionais, etc. 
Biblioteca - livros, periódicos, apostilas e manuais; 
Objetos tridimensionais - medalhas, troféus, cronômetros, instrumentos 

científicos, bandeiras, etc. 
→ Doações de professores e alunos;
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→ História Oral: Entrevistas gravadas em áudio e vídeo com professores, 
ex-alunos e ex-atletas (Memórias de Esportes e Ruas de Recreio).

A sensibilidade dos coordenadores do Cemef ao se demonstrarem 
preocupados com os acervos e a escolha de procurar a ciência que estuda 
os arquivos para findar parcerias, tornou-se uma ação assertiva para que 
novos percursos fossem tomados nos processos organizativos. 

Ações interdisciplinares entre os profissionais da Educação Física e 
os da Arquivologia levou a redefinição das prioridades e optou-se por um 
estudo qualificado da História Institucional da Escola, pois grande parte do 
acervo diz respeito aos documentos produzidos pela Escola no fluxo das 
suas atividades e funções. Para além disso, definiu-se as primeiras ações de 
identificação de tipo documental e conteúdo presentes na documentação 
textual. 

Estudar a história institucional, antes de qualquer ação de organização 
documental é sempre o caminho mais prudente em casos de acúmulo 
desordenados de documentos. É somente através dessa história administrativa, 
bem como a compreensão de suas funções e atividades que entende-se o 
contexto de produção documental. Torna-se necessário ainda compreender 
a estrutura organizacional e assim identificar as tipologias documentais, 
passos fundamentais para elaboração do quadro de arranjo.

O empenho do grupo interdisciplinar e a elaboração dos quadros de 
arranjo foram fundamentais para o entendimento da complexidade do 
acervo institucional, ao mesmo tempo em que suscitou o trabalho minucioso 
de classificação e descrição dos documentos, tendo como objetivo final a 
construção dos instrumentos de pesquisa, os inventários. 

Os inventários, como instrumentos de pesquisa minuciosos, sem dúvidas 
foram o elo para que o CEMEF entregasse à sociedade e não apenas aos 
pesquisadores, a importância dos documentos para representar o passado 
e compreender o significado da memória dessas instituições, as relações 
que aí foram estabelecidas.

Contudo algumas inquietações permaneciam, pois o recolhimento 
“romântico” e “amador” gerou uma acumulação desordenada. Ao mesmo 
tempo ocorreu uma dispersão de acervos e interesses imediatos de pesquisa 
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que acabaram por “remexer” consideravelmente nos diferentes conjuntos, 
comprometendo, em alguns casos, a “ordem natural”. Chegou-se à conclusão 
da necessidade de estabelecimento da Linha de Acervo do CEMEF. 

Em meio aos avanços e retrocessos próprios aos processos de tratamento 
documental, a elaboração da Política de Acervos do Cemef/UFMG ocorreu em 
2014 e priorizou atentar para as peculiaridades da documentação custodiada 
no Centro, que instituiu as Orientações para difusão, recolhimento e descarte 
(comissão de acervo, termos de recolhimento e doação, fichas de usuários, 
etc.). Nesses termos, foi estabelecida também a sua Linha de Acervo, que, 
atualmente, é composta por seis eixos: Arquivos Institucionais, Arquivos 
pessoais; Coleção História Oral; Biblioteca; Arquivo do CEMEF; Coleção 
de documentos avulsos. 

Os arquivos e as coleções do Centro respeitam não somente a forma como 
chegaram para a custódia (ordem original), mas também as circunstâncias 
e as condições contextuais nas quais foram produzidos, por isso cada um 
desses conjuntos têm características próprias, quer pela natureza dos acervos 
que reúne, quer pelo modo como foram recolhidos ao Centro.

O Acervo Institucional passou a ser denominado como Arquivos 
Institucionais, uma vez que são documentos arquivísticos produzidos 
no decorrer das atividades desenvolvidas pela instituição e estão assim 
organizados: Fundo 1 - Fundo “Escola de Educação Física de Minas Gerais” 
(1952-1969) e Fundo 2 - Fundo “Escola de Educação Física da Universidade 
Federal de Minas Gerais (1969-1980). 

A peculiaridade dos documentos estarem organizados em dois 
fundos está relacionada aos marcos temporais da história institucional. 
Resumidamente o Fundo 1 é marcado pelo seguintes acontecimentos:  1º 
semestre 1952 é criada a Escola de Educação Física do Estado de Minas 
Gerais, já no 2º semestre de 1952 tem origem a Escola de Educação Física 
das Faculdades Católicas, em 30 de setembro de 1953 ocorre a fusão das duas 
escolas em acordo firmado entre Juscelino Kubitschek e Dom Cabral: Escola 
de Educação Física de Minas Gerais. Década de 1960 devido à crise financeira 
e institucional, havia risco de fechamento. É em 1969 por meio decreto do 
governo militar, incorporação da Escola de Educação Física de Minas Gerais 
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à Universidade Federal de Minas Gerais. Em consequência disso, o Fundo 2 é 
estabelecido do momento da inserção da Escola à Universidade até 1978, ano 
de incorporação dos curso de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, alterando 
os fins e a dinâmica institucional da Unidade, agora Escola de Educação 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

Logo, nota-se que a organização do Arquivo Institucional baseou-se no 
estabelecimento do fundo, função, subfunção, séries e itens documentais que 
refletem a possível organização da Escola no momento em que os documentos 
foram constituídos. 

Naquele momento entendia-se que os documentos audiovisuais 
(películas e filmes didáticos, fitas em áudio e os iconográfico - fotografias, 
slides, plantas e cartazes) e os objetos tridimensionais teriam que integrar 
os inventários dos Arquivos Institucionais, visto que, apesar do suporte, 
tratavam-se de comprovações de atividades realizadas pela instituição no 
período compreendido entre os anos de 1952 a 1980 (ou seja, Fundo 1 e 
Fundo 2). 

No entanto, todos os primeiros movimentos de organização do acervo 
causaram um “remexer”, tornando-se inviável o experimento de reconstrução 
da ordem original, tendo em vista o volume e a diversidade de um conjunto 
de aproximadamente 2.330 fotografias, 5.018 diapositivos (slides), 520 filmes 
em película e fitas magnéticas de áudio e imagem e 46 peças do acervo 
tridimensional. A alternativa ponderada pela equipe interdisciplinar apontou 
a solução possível de mantê-los como três coleções: coleção de fotografias, 
coleção de filmes e coleção de objetos tridimensionais.

As referidas coleções estão sendo devidamente organizadas e irão compor 
instrumentos de pesquisas específicos. Embora sejam coleções, todo cuidado 
envolve os procedimentos para que os conjuntos originalmente estabelecidos 
sejam mantidos reunidos. Ao mesmo tempo, a fim de não perder o vínculo 
existente entre as três coleções e os Fundos, notas remissivas serão utilizadas 
nos Inventários do Fundo 1 e 2 para indicar a existências dessas e como 
consultá-las. 

Com o estabelecimento da Linha de Acervos do CEMEF merece 
chamar a atenção que o entendimento do conjunto denominado Coleções 
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de ex-professores também foi repensado, ainda que diferentes tentativas de 
arranjos tenham sido estabelecidas. Em 2004 eram entendidas como coleções 
personalizadas (doações de Ex-professores), em 2007 no primeiro Guia de 
Fontes do CEMEF, as ênfases estavam em séries tipológicas. É no período 
compreendido entre 2014-2016 que se estabeleceram novos procedimentos 
de pesquisa e organização e ficou claro as ambiguidades entre os conceitos 
de arquivos e coleções. 

Isto posto, após qualificado o processo de reflexão conclui-se que na 
verdade a terminologia adequada seria Arquivos Pessoais de Professores 
(APP). Arquivos Pessoais podem ser compreendidos como conjuntos 
documentais, de origem privada, acumulados por pessoas físicas e que se 
relacionam de alguma forma às atividades desenvolvidas e aos interesses 
cultivados por essas pessoas, ao longo de suas vidas. 

No caso dos Arquivos Pessoais de Professores do CEMEF tratam-se dos 
documentos acumulados por dez docentes no Curso de Educação Física, desde 
1952, ano da fundação do primeiro curso superior na capital mineira, são 
eles: Herbert de Almeida Dutra, Odilon Ferraz Barbosa, Fernando Campos 
Furtado, Edson Pisani Martini, Nella Testa Taranto, Ivani e Terezinha Bonfim, 
Eustáquia Salvadora de Sousa, Dietmar Martin Samulski, Emerson Silami 
Garcia e Isabel Montandon.

Embora com características distintas, optou-se por considerar todos 
eles como Arquivos Pessoais. Tratando-os em uma perspectiva etnográfica, 
atentou-se para os sentidos conferidos à acumulação documental pelo 
indivíduo e as contingências que marcam a constituição de cada arquivo 
(HEYMANN, 2013). Ao mesmo tempo foi preciso atenção, pois

O arquivo NÃO é a pessoa [...]. Assim no trabalho com os Arquivos 
Pessoais, cada acervo precisava ser reconhecido como um conjunto 
portador de uma identidade própria. Tal organicidade reinventa perma-
nentemente as funções que estruturam os quadros de arranjo, em estreita 
relação contextual com as múltiplas atividades do titular do arquivo. [...] 
Os arquivos pessoais desafiam algumas normas arquivísticas, exigem 
reestruturações constantes. Na organização desses documentos, somos 
permanentemente convocados a duvidar das premissas da objetivida-
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de e da imparcialidade que, por muito tempo, orientaram o trabalho 
com os arquivos. Deparamos com uma dimensão ativa e interessada 
da prática arquivística, pois nos reconhecemos como produtores de 
sentidos (pelas escolhas feitas, pelos arranjos estabelecidos). Por certo, 
tais operações não implicam um desprezo ao debate metodológico 
(LINHALES, 2014, p. 12).

As ponderações supracitadas, a independência e variedade das situações 
em que são gerados e acumulados os diversos documentos, somando ainda 
as múltiplas interferências que os sujeitos sofrem também foram levadas em 
consideração e decisivas na escolha de estabelecer um inventário para cada 
um dos dez Arquivos Pessoais de Professores.

Como um conjunto de procedimentos orientadores, cada arquivo passou 
por ações de higienização e identificação dos documentos. Em um segundo 
momento, fez-se a análise tipológica e temática que resulta na organização 
das séries que compõem cada quadro de arranjo e por fim realizou-se a 
descrição documental item a item. Além de seguir os campos e estruturas 
estabelecidas pela Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE) 
procurou-se explicitar os princípios e procedimentos adotados na organização 
desses documentos, segundo Heymann 

Nesse sentido, a explicitação dos princípios e dos procedimentos 
adotados na organização dos documentos – do caminho sinuoso, mas 
nem por isso arbitrário, percorrido pelo arquivista – é a maneira mais 
transparente de apresentar o arquivo, funcionando como meio de acesso à 
própria natureza da documentação, ela mesma sugestiva, [...], dos rumos 
tomados ao longo de seu tratamento técnico. Esse procedimento contribui 
para conferir historicidade – ou contextualidade, se preferirem – ao arquivo 
entendido na perspectiva de produto sociocultural (HEYMANN, 2007, p.8).

A conclusão de cada inventário permite-nos afirmar que dois movimentos 
complementares foram importantíssimos. Por um lado o trabalho de pesquisa 
realizado nos Arquivos Pessoais de Professores resultou na elaboração de 
inventários que permitirá aos consulentes conhecer a organização determinada 
para os conjuntos documentais doados ao Cemef/UFMG. Por outro lado, a 
organização de cada arquivo propiciou – com os vários exercícios de fazer e 
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refazer os quadros de arranjo, como um traço próprio à trajetória do Centro 
e de seus pesquisadores – aprender sobre o ‘‘como fazer’’ com os acervos 
institucionais e pessoais (LINHALES; et al., 2017). 

Logo, o trabalho desempenhado pelo CEMEF reafirma que a política 
do acervo deve ser um dos primeiros pontos a serem definidos no caso 
dos centros de memória, tendo em mente que não se pode guardar tudo 
(FONTANELLI, 2005).

Assim, embora muitos centros de memória procurem seguir um caminho 
um pouco diferente do simples recolhimento e acervo, ainda há dificuldades 
nos processos de organização dos acervos. E por isso, a importância de se 
ter uma política de acervo que inclua a linha de acervo estabelecida. 

Entender as instituições memória é também refletir sobre como a 
memória institucional tem sido preservada e suas relações com a sociedade.
No caso do CEMEF, compreender as relações que aí foram estabelecidas 
e os processos de organização é também reafirmar que o resultado hoje 
alcançado faz parte das reflexões estabelecidas e as escolhas realizadas. 
Portanto, parece-nos possível constatar que a composição e a especificidade 
de cada acervo por cada centro de memória é o balizador para a construção 
da política de acervo. 
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CAPÍTULO 13

Lições de um processo de inventariação de objetos 
científicos educativos: apresentando um caminho , 
relatando o processo

Katya Braghini

O Núcleo de Estudos Escola e seus Objetos (NEO) foi instituído ofi-
cialmente no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no ano de 2015 como 
grupo interdisciplinar e interinstitucional, para estudos e pesquisas sobre a 
cultura material escolar, compreendendo as suas diferentes configurações a 
partir das perspectivas política, social, educacional, histórica e cultural, no 
entendimento da constituição dos saberes por sujeitos associados e represen-
tadospor ela. O grupo trabalha com a cultura material entendendo as práticas 
estando condensadas e registradas na materialidade. Estudamos, portanto, 
as relações sociais de cujos objetos são produtos e testemunhas, pensando 
os diferentes significados dos mecanismos gerais de funcionamento da so-
ciedade, enquanto objetos são fabricados, idealizados e objetivados como 
materiais sendo a expressão tangível do que entendemos por “humanidade”. 

Entende que o termo “cultura material escolar” diz respeito ao universo 
das práticas educacionais escolarizadas, mas antes disso,entende a mate-
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rialidade dos objetos como elemento importante para a compreensão das 
dimensões do tempo, do espaço e das diferenças entre grupos sociais, pois 
é antes de tudo uma “cultura”.  Portanto, não se trata de um conhecimento 
da cultura material, circunscrita ao universo da escola tão somente, pensan-
do-a na limitação de um lugar específico. Também, não se pode qualificar 
o que é histórico, sem pensar na condição do adjetivo interposto, sendo 
“material”, que neste caso, diz respeito aos objetos concretos, às coisas, que 
sempre estiveram presentes na regência de sociedades, como fenômenos 
coletivos, recorrentes, marcadores de distinções, representações mentais e 
sociais, atribuições simbólicas e às técnicas do corpo. 

Diz-se que a pesquisa sobre cultura material escolar é uma espécie de 
cartografia dos atos e práticas acontecidas na escola, na dialética entre a 
concretização da cultura e sua própria constituição. Mas, o projeto estava 
advertido pela complexidade de tal noção, refletindo de que há materiais 
pensados exclusivamente para o uso escolar e outros que são para ela 
adaptados (Souza, 2007).

O projeto pensa o termo na sua relação com o conceito de “forma escolar”, 
ou seja, na compreensão da posição dos objetos no universo escriturário e 
transgeracional que educa populações, considerando os aspectos de mu-
dança e permanência que permeiam tal ideia na sua relação com a cultura. 

Por três anos o NEO inventariou peças voltadas ao ensino de Física, 
no Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo.1 Esse texto tem por ob-
jetivo fazer um relato problematizado dessa história, tendo por norte a 
ideia de formulação de uma política acervo, o que significou, neste caso, 
apresentar a história de transformação de peças em relativo estado de aban-
dono em um acervo organizado, catalogado, divulgado como patrimônio 
científicoeducativo. 

Ao longo da pesquisa fomos guiados pela correlação imediata dos obje-
tos com sistemas de pensamento e sistemas simbólicos de tempos passados. 
A ideia sempre foi a de registrar o maior número de informações sobre o 

1. Trata-se do projeto “Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo (fase 
1): planejamento e organização do inventário dos materiais científicos” sediado na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo entre os anos de 2015 a 2018, sob financiamento do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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histórico dessas peças, buscando repassar confiabilidade aos pesquisadores 
em relação ao rigor pela busca de um conhecimento específico retirado de 
cada uma delas. 

Mas, inicialmente, na ordem prática, o não reconhecimento dos códigos 
históricos impressos naquela materialidade, foi persistente. Pois uma coisa 
é ter o entusiasmo de investigação diante de uma quantidade grande de 
objetos interessantes, guardados de maneira desorganizada. Sentir-se diante 
de um acervo com potencial de patrimônio educativo e sonhar com todas 
as pesquisas que deles possam resultar.  Outra, é ter que encarar a realidade 
de não se ter acesso irrestrito à história desses objetos, precisamente, porque 
com o tempo, suas histórias e significados de uso foram sendo suprimidos 
por seu histórico de abandono. 

Este texto apresenta um breve histórico desse patrimônio para, na 
sequência, abordarmos os trabalhos com o inventário, aqui pensado como 
ferramenta de gestão, difusão e peça chave para a produção de novos co-
nhecimentos, sejam eles acadêmicos ou não. Apresentamos o modelo da 
ficha de inventário utilizada para o tratamento das informações inseridas 
no banco de dados criado no sistema Pergamum, sistema este inicialmente 
concebido para o gerenciamento do acervo de bibliotecas. No caso, a ficha 
de catalogação para a inserção de dados foi denominada objetos científicos 
e foi construída dentro de uma interface denominada Pergamum Museu2. 
A apresentação da ficha em base de dados informatizada e as devidas ex-
plicações sobre a sua construção, a escolha dos itens de registro e o seu 
funcionamento são os elementos centrais no presente texto3.

Não sendo um relato frio, busca-se paralelamente, apresentar algumas 
problematizações, hipóteses, pensamentos, polêmicas e dúvidas que per-
passam todo o projeto pensando uma lista maior de lições. Ao final, o texto 
procura ser didático, ou talvez, se apresentar na forma de convite para que 
mais pesquisadores sintam-se confiantes ao tratar dos objetos históricos da 

2.  O Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas é um sistema informatizado de geren-
ciamento de dados, direcionado aos diversos tipos de Centros de Informação.
3.  Este texto foi originalmente apresentado no IV Simpósio Iberoamericano: História, 
Educação, Patrimônio Educativo realizado no Centro Paula Souza entre os dias 02 a 04 
setembro de 2015.
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escola no desafio de passá-los à condição de semióforos, ou daqueles objetos 
que perderam a sua função de uso, mas que são capazes de transportar o 
“invisível”, um significado implícito (POMIAN, 1984, p. 71).  Por essa ideia, 
pensar no processo que os retira do circuito das atividades econômicas; que 
passa ao estado de proteção, por conta de guarda adequada, que são postos 
à exposição às vistas do olhar público. 

1- Sobre a coleção de ciências do do Colégio Marista 
Arquidiocesano de São Paulo

O Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo é 
um patrimônio científico educativo de uma instituição católica, confessional, 
fundada em 1858. Guarda uma coleção iniciada há 157 anos, composta por 
diversos objetos vinculados ao ensino das ciências (Física, Química e História 
Natural). Este Museu Escolar, ao longo de sua existência, primeiro como 
espaço didático, planejado e organizado para as aulas, depois, como ambiente 
de salvaguarda de artefatos, não deixou de receber acréscimos ao longo de 
sua história. Fosse por compra de novos objetos, ou por doação feita por 
professores e ex-alunos, hoje a coleção abriga peças de diversos períodos 
do século XIX e XX. 

Esse Museu nasce junto a um gabinete completo de ciências, fundado 
no Seminário Episcopal (1856) que tinha anexo o Colégio Diocesano (1858), 
escola secundária destinada a receber os alunos não aspirantes ao sacerdócio.  
Tanto o seminário quanto o colégio ficaram sob a responsabilidade dos freis 
Capuchinhos de Sabóia, ficando o gabinete sob ordens de Frei Germano 
D’Annecy, professor de Astronomia, Física, Química e História Natural, 
sendo ele botânico, matemático, metereologista.  

Foi somente em 1908 que a guarda do colégio foi concedida aos Irmãos 
Maristas. A Diocese de São Paulo foi elevada a Arquidiocese e, portanto, a 
escola passou a se chamar Colégio Arquidiocesano de São Paulo e ofereciam-
se os cursos primário e secundário em regime de internato ou semi-internato.  
Quando assumiram o Colégio, os Irmãos Maristas herdaram também o 
Gabinete de Ciências. 
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O Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo foi 
sendo ampliado por motivos variados em que estão entrelaçados os seguintes 
sentidos: a história de uma instituição católica na cidade de São Paulo que 
desejava se destacar em meio às discussões sobre o estabelecimento de um 
ensino laico e republicano na passagem do século XIX para o século XX; 
o apelo à modernização da educação por meio do ensino das ciências que 
passa a ser compreendido como uma expressão da humanidade civilizada 
e urbana; a circulação de objetos científicos, principalmente de ensino, 
apresentados em catálogos de vendas, e que nos mostra um amplo mercado 
de ciências que, por um lado, fomentou novos significados sobre como 
ensinar ciências, por outro, transformou tais materiais em símbolos de 
prestígio, dando visibilidade às escolas que os comprassem. Esses objetos 
foram comprados para as aulas de Física, mas também foram usados para 
atrair e fidelizar alunos.

No caso do projeto de inventariação tratamos das peças adquiridas entre 
os anos de 1858 até aproximadamente os anos 1940. Essa parcela da coleção 
passou por uma fase de abandono, entre o final dos anos 1950 e meados 
dos 1960. Especialmente, os instrumentos para ensino de Física e Química 
sofreram o desgaste natural do tempo, agravados pelo acondicionamento 
inadequado4. Até o ano de 2008, muitas das informações relativas aos 
instrumentos para o ensino de Física, e outras também, haviam se perdido.  
As peças também estavam aglomeradas nos armários, sem identificação e 
mantidas fechadas, apenas recebendo cuidados de higienização5.

4.  Por meio dos relatos de professores, hoje aposentados, descobriu-se que o espaço de 
guarda dos instrumentos era um depósito caótico de coisas: lentes perdidas, lâmpadas 
quebradas, peças soltas, vidros rachados, peças de bronze oxidadas, cobertas com zinabre, 
infestadas por cupins, correias de couro partidas, etc. A solução para tais problemas teria 
sido o descarte de peças ou a guarda de partes da coleção e houve a sugestão de elimina-
ção do acervo. Uma defesa pela guarda dos objetos foi feita pelo professor Luiz Hermínio 
Marcarini, que lecionou, entre os anos de 1967 a 1999, a disciplina de Física, como em outras 
situações já detectadas em trabalhos sobre patrimônio escolar. Para maiores explicações 
sobre o estado geral da coleção, ver Braghini et al. (2016). 
5.  No caso do Colégio Arquidiocesano, houve um impulso nas ações de preservação dos 
acervos históricos institucionais com as comemorações de centenário e sesquicentenário e 
com a abertura de seu Memorial em 2008.  Isso é, a história deste acervo passou pelo uso, 
abandono, quase descarte, interesse e estudo de um professor, recuperação de informações 
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Por serem, ao mesmo tempo, recursos didáticos e tecnocientíficos, 
esses objetos passaram por processo de abandono e até descarte, quando 
deixaram de ser reconhecidos como “inovações”. Parte dos instrumentos são 
materiais escolares, concebidos para o uso didático; outros são instrumentos 
de precisão que foram adaptados para a ação escolarizada6.

1.1- Passos iniciais do trabalho de organização das peças de 
física

Segundo o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia o inventário 
é um instrumento de pesquisa, que oferece a descrição, superficial ou 
minuciosa, de uma coleção ou itens que compõe um acervo. A elaboração 
de um inventário necessita de uma série de ações e organização dos objetos, 
registro e investigação de uma determinada coleção ou conjunto documental. 

O conceito de inventário se modificou ao longo do tempo no contexto 
museológico e houve um constante processo de alargamento de sua definição, 
de modo que hoje torna a própria existência de um museu associada à sua 
capacidade de bem fazê-lo. As inventariações são formas de localização 
e reconhecimento do artefato, ferramentas de gestão, de segurança, de 
investigação, pesquisa e divulgação. 

A constituição desses instrumentos de pesquisa é antecedida por uma 
etapa de trabalho relacionada à conservação do suporte, visto que essas 
coleções são comumente localizadas nas instituições à beira da destruição, 
devido às décadas de descaso e intervenções mal sucedidas. Houve o processo 

para uma efeméride, processo de valorização de seu patrimônio e divulgação de sua existência 
junto à comunidade escolar. 
6. Cabe dizer que tal coleção faz parte de um acervo mais amplo. Existem mais 142 peças, 
usadas em variadas disciplinas científicas, provenientes da coleção de instrumentos científicos 
do Colégio Marista de Santos, desativado em 2009, e que agora está sob guarda do Memorial 
do Arquidiocesano de São Paulo. É desconhecida a quantidade de peças voltadas ao ensino 
da História Natural e de suas subcategorias (Mineralogia, Botânica, Zoologia), mas existem 
milhares delas. Há diferentes tipos de modelos anatômicos (Zoologia e Botânica) adquiridos 
entre o final do século XIX até os anos 1990. A coleção contém modelos anatômicos, animais 
taxidermizados (109 espécies), modelos diversos, coleções de mineralogia, exemplares 
arqueológicos etc.. MadiFilho (2013), na dissertação de mestrado intitulada “Animais 
taxidermizados como materiais didáticos em fins do século XIX e início do século XX” 
aponta que a coleção é composta majoritariamente por espécies de biomas brasileiros.
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de higienização feita a partir de normas técnicas indicadas à salvaguarda 
de objetos científicos de composições variadas (principalmente madeira e 
metais)7.

A primeira ação para a organização desta coleção foi a elaboração de uma 
lista dos instrumentos referentes ao ensino de Física, seguindo a necessidade 
da identificação em 2008. Para a apresentação desta primeira listagem básica, 
foi feita a consulta em catálogos de vendas de empresas especializadas que 
comercializavam as peças, e edições antigas de livros didáticos de Física 
da Editora F.T.D., elaborados por Irmãos Maristas, também presentes no 
acervo da escola8. Por meio dessa listagem inicial, foram identificadas 685 
peças pertencentes aos diferentes ramos de estudos da Física. 

Da parte dos pesquisadores do NEO foram estudados e analisados outros 
procedimentos similares feitos em coleções nacionais e estrangeiras, primeiro, 
visando o reconhecimento visual das peças; depois, para acompanhar os 
passos relacionados aos procedimentos de trabalho em relação às melhores 
teorias e metodologias a escolher como orientadores desses primeiros passos.  

No caso dos estudos feitos no exterior, privilegiamos os seguintes 
trabalhos: Na França os trabalhos feitos pelo Institut National de Recherche 
Pédagogique (INRP) e do Service d’histoire de l’éducation (SHE) e a Association 
de Sauvegarde et d’Étude des Instruments Scientifiques et Techniques de 
l’Enseignement  (ASEISTE); em Portugal pelo Projeto: Educação e Património 
Cultural: Escolas, Objetos e Práticas; na Espanha pela Sociedade Espanhola 
para o Estudo do Patrimônio Histórico-Educativo (SEPHE), e o Centro de 
Estudios sobre la Memoria Educativa (CEME)9.

7.  Deve-se registrar que em todos os anos o colégio faz a higienização das peças seguindo um 
treinamento adequado feito a partir da bibliografia apontada por este projeto. Entretanto, é 
claro, as oscilações de atendimento a respeito do próprio patrimônio, já que toda a coleção 
de Física está disposta em armários pelos corredores do terceiro andar do colégio. Ainda 
que as peças não estejam ao abandono, também não se encontram no local mais adequado.  
Faz sete anos que há uma discussão sobre a construção de uma reserva técnica para a guarda 
do patrimônio científico educativo, mas nada de concreto foi ainda estabelecido. 
8.  Os trabalhos de identificação das peças e a descrição básica sobre a utilização do aparelho 
foram realizados também pelo professor Marcarini, em conjunto com a técnica documen-
talista a Profa. Raquel Quirino Piñas.
9. Os projetos são respectivamente coordenados por: Bruno Belhoste e Henry Chamoux que 
inventariaram os objetos de ciências das escolas secundárias francesas no Institut National 
de Recherche Pédagogique (INRP) e do Service d’histoire de l’éducation (SHE). A ASEISTE 
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Sobre a montagem de um inventário, a guarda e as melhores formas 
de conservação foram acompanhados os seguintes trabalhos nacionais: 1) 
Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST - RJ) com a pesquisa sobre 
o Laboratório de Física do Colégio Pedro II (RJ), no qual desde 2007, foram 
desenvolvidos trabalhos de pesquisa, preservação e tratamento técnico de 
aproximadamente 738 objetos datados do início do século XX; 2) “Saberes em 
Ciências Naturais: o ensino de Física e Química no Colégio Culto à Ciência 
de Campinas – 1873/1910” trabalho de Doutorado em Educação defendido na 
Unicamp pelo Prof. Dr. Reginaldo Meloni, apontando a inventariação e os 
usos históricos da coleção científica do Colégio Culto à Ciência de Campinas; 
3) “Os instrumentos antigos do Laboratório de Física da escola estadual 
Bento de Abreu de Araraquara”, apresentado pela Profa.Dra. Maria Cristina 
Zancul, mostrando a inventariação dos objetos científicos da Escola Bento 
de Abreu, em Araraquara, antes, Araraquara College e Ginásio Municipal 
Mackenzie; 4) Os trabalhos do Prof. Dr. Marcus Granato, Tecnologista Sênior 
do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), como por exemplo, a 
tese “Restauração de Instrumentos Científicos Históricos”; a “Cartilha de 
orientações gerais para preservação do patrimônio cultural de ciência e 
tecnologia” (2013);  e as “Reflexões sobre o Patrimônio Cultural da Ciência 
e Tecnologia na Atualidade” (2010). 

A necessidade de ampliar o espectro de fontes para novas abordagens, 
novas perguntas e novos objetos de pesquisa, aponta para uma mudança 
teórica e metodológica dos processos de pesquisa. Todavia, esbarra nos limites 
impostos à investigação pelo descaso com as fontes históricas, seja por conta 
dos descartes aleatórios ou pela ausência de políticas de gestão de patrimônio. 
Sabe-se que falta de instrumentos de acesso à informação, como listagens, 
guias e inventários, impõem limites aos interesses de pesquisa o que acaba por 

se propõe a colaborar com as escolas com os processos de preservação de museus escolares 
científicos. Possui um inventário virtual com 4.000 objetos, com origem em mais de 40 
escolas secundárias. O SEPHE é uma rede nacional da Espanha que trata do patrimônio 
histórico escolar; e o CEME, lotado na Universidade de Murcia à época era dirigido pelo 
Prof. Dr. Pedro Luis Moreno Martinez. Em Portugal, vemos essa preocupação nas pesquisas 
da Profa. Dra. Maria João Mogarro que se dedicou às pesquisas do patrimônio educacional 
por uma perspectiva histórica, por meio dos estudos da escola por meio da materialidade, 
fazendo a articulação entre os objetos e as atividades pedagógicas.
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estabelecer a necessidade de um trabalho envolto na precariedade. Portanto, 
muitas vezes o pesquisador é obrigado a estabelecer uma ordem particular à 
documentação disponível que estando em condições de abandono, amplia 
as possibilidades de criação de lacunas na investigação. 

Essa questão da carência de documentos e instrumentos de pesquisas 
confiáveis que tenham sido elaborados para a organização de um acervo 
escolar científico foi pensada por um ano inteiro. O resultado dessa discussão 
resultou em um instrumento de pesquisa que tivesse, ao mesmo tempo, os 
dados que tradicionalmente são aceitos como obrigatórios em um inventário 
de objetos científicos; e as informações que fossem pertinentes à história 
da educação, no sentido de pensar as práticas de ensino, ou seja, para que 
fossem incluídos subsídios que auxiliassem as problematizações relativas à 
cultura escolar.  

No caso dos museus, o inventário é uma fonte de produção de 
conhecimento que permite uma visão integrada sobre os objetos de uma 
ou mais coleções. O sentido de inventariar deve estar integrado em um 
conjunto de linhas de orientação e regras museológicas que reflitam a missão 
e os objetivos institucionais e que definam estratégias para a gestão das suas 
coleções. Instituições responsáveis pela salvaguarda e administração de 
objetos culturais são, ao mesmo tempo, entidades que criam a informação 
(documental) relacionada às coleções. 

Por isso, o inventário não está dissociado dos trabalhos ligados aos 
Sistemas de Informação. O inventário deve ser ainda um instrumento de 
gestão integrada. Isso significa que ele deve ser compreendido, também, 
como um conjunto ordenado de procedimentos que permitem a gestão dos 
objetos e seus fundos documentais e a exploração metódica da informação 
mediante as tecnologias adequadas (SIDRA..., 2005, p. 13). O cumprimento da 
recuperação da informação de qualquer inventário só é possível se utilizarmos 
instrumentos, métodos, práticas e linguagens normalizadas. 

A relação entre os interesses do grupo com a organização das informações 
também esbarra na questão técnica de como criar uma ferramenta de 
recuperação de informações que ao mesmo tempo cumprisse as designações 
técnicas; os critérios de seleção de informações que examinassem a peça, 
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mas que ao final apresentasse um bom resultado no sentido de recolhimento 
das informações por pesquisadores remotos.

A ausência destes procedimentos comprometeria a qualidade e eficiência 
da recuperação da informação, bem como a consistência dos registros que 
são dependentes da homogeneização de classificações, uniformização de 
termos, controle dos procedimentos, ações que visam à organização das 
designações dos objetos e à definição de categorias de localização, descrição 
e identificação. 

Esses aspectos relacionacionados à normalização do inventário são 
complexos e estão presentes em debates nacionais e internacionais e, por si 
só, merecem um texto. No entanto, o termo inventário, para nós, significou 
esse registro, formado por um conjunto normalizado de ações, conceitos, 
nomenclaturas e procedimentos. Tratamos abaixo de apresentar as nossas 
próprias escolhas a partir de todo esse material previamente lido, pensando, 
discutido. 

1.2- Pergamum Museu: organização da ficha do inventário e 
campos de informação

O instrumento para recolhimento de dados e informações foi construído 
como uma planilha para banco de dados e que no caso deste colégio, foi 
inserido no software Pergamum Museu. As bibliotecas escolares da Rede 
Marista de Colégios utilizam esse sistema desde 2003 para o gerenciamento 
da coleção bibliográfica institucional, recentemente o Pergamum disponibiliza 
também a plataforma museu10.

A planilha para a interface “museu” foi concebida pelo NEO e se constitui 
como um protótipo para uso de banco de dados enquanto ferramenta para 
a descrição das peças que compõem museus escolares. Trata-se de uma 
produção intelectual, de caráter técnico, de licenciamento com propriedade 

10.  Para a escolha desse sistema a Rede Marista avaliou a capacidade de armazenamento de 
dados, suas funcionalidades – que abarcam praticamente todas as rotinas administrativas 
necessárias para o funcionamento de uma biblioteca – e a sua receptividade no mercado de 
softwares para o gerenciamento de Bibliotecas. Tem sido apontado como um dos melhores 
do gênero em território nacional e utilizado por mais 230 instituições (bibliotecas, centros 
de memória, tribunais de justiça, ONGs, conselhos regionais, empresas, etc.).
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intelectual concebida para a catalogação de objetos históricos usados para 
o ensino das ciências em escolas. Este projeto teve como foco os itens 
relacionados ao ensino de Física e eventualmente Química, mas a ferramenta 
tecnológica utilizada permite a inserção de campos descritivos referentes às 
áreas de História Natural (entomologia, modelos anatômicos, peles, acervo 
úmido), Taxidermia e Mineralogia, caso seja necessário.

A primeira ação relacionada ao cadastro de um objeto do acervo consiste 
na seleção da planilha desenvolvida para os trabalhos com a coleção de 
Física do Museu Escolar, e essa é feita por meio do item Informações iniciais. 
Assim que essa primeira parte é preenchida e gravada, o sistema abre os 
demais campos permitindo a inserção e a descrição dos dados retirados da 
peça que está sob análise. 

Pensando na utilização desse mesmo recurso tecnológico para as outras 
coleções do Museu Escolar (História Natural, Mineralogia, etc. como o 
dito acima), optou-se pela criação de um campo Coleção/Série, por isso no 
caso da coleção de Física esse campo é preenchido sempre com o termo 
“Objetos científicos”.

Sobre os campos descritivos da ficha foram observadas as sugestões feitas 
por Granato et al. (2013, p. 5). Esses autores indicam que uma ficha de registro 
para a descrição de objetos científicos deve ser composta pelos seguintes 
campos: foto representativa do objeto, localização, estado de conservação, 
documentos associados (notas fiscais, etc.), compilador/data (dados do 
responsável pela descrição), descrição e função do objeto, denominação, 
nome vulgar, número, materiais, dimensão, fabricante, marcas/inscrições/
legendas e ano de fabricação.

 Além dos campos indicados acima, optou-se pela inclusão de outros 
relacionados às necessidades locais, tais como: sigla da instituição catalogadora, 
coleção/série, palavras -chave, número do armário e legenda da peça.

O dado Denominação (“nome oficial”) ampara-se no trabalho 
desenvolvido por uma rede de museus de ciências11, sob a coordenação do 

11.  Instituições componentes - Portugal: MCUL: Museu de Ciência da Universidade de 
Lisboa (Instituição Coordenadora), MCUP: Museu de Ciência da Universidade do Porto, 
MCUC: Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, MFEUP: Serviço de Documentação 
e Informação - Museu da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, MISEP: Museu 
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Museu Nacional de História Natural e da Ciência (Universidade de Lisboa) 
e pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro (MAST - 
RJ), que juntos organizaram o Thesaurus de Acervos Científicos em Língua 
Portuguesa. Esse material constituiu-se como uma das principais fontes de 
consulta para as atividades realizadas neste inventário. Tal escolha justifica-
se pelas informações apresentadas por Meloni e Granato (2014, p. 55-56), 
que falam sobre a inexistência de uma uniformidade terminológica em 
relação aos nomes dos aparelhos científicos, que variam de acordo com o 
uso, fabricante ou cientista descobridor do fenômeno. 

Apesar da padronização trazida pelo Thesaurus, foi garantido que a ficha 
possuísse um campo no qual fosse possível destacar outras nomenclaturas, 
chamada porNome vulgar, pois se levou em consideração, como descoberta 
da pesquisa, que os registros feitos em inventários escolares ao longo da 
história, apresentam muitas variações de nomes. Há inclusive peças que são 
chamadas por “apelidos”, denotando que os responsáveis pelas listagens feitas 
no passado, nem sempre possuíam conhecimento sobre o nome dos objetos 
ou faziam chistes sobre a peça. Tal flexibilidade possibilitou o registro das 
denominações singulares trazidas pelo histórico escolar dos objetos e aponta 
para a preocupação já referenciada sobre a cultura escolar.  

Visando facilitar a compreensão sobre o acervo e ampliar as opções de 
busca, decidiu-se pela utilização do campo Palavra-chave para vincular termos 
específicos aos itens catalogados. Tal alternativa possibilitou identificar quais 
ramos da Física foram contemplados ao longo do processo de constituição 
da coleção do Museu Escolar, sendo possível a qualificação das peças por 
sua funcionalidade. Alguns dos termos utilizados foram apropriados do 
Thesaurus, em especial aqueles relacionados ao uso da peça pela ciência 
como, por exemplo, “instrumento de demonstração e estudo-operativo”; 

do Instituto Superior de Engenharia do Porto, ISEL: Museu de Física do Instituto Superior 
de Engenharia de Lisboa, MNCT: Museu Nacional da Ciência e da Técnica / Brasil: MAST: 
Museu de Astronomia e Ciências Afins, Rio de Janeiro (Instituição Coordenadora), UFOP: 
Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto, MDCT-UFJF: Museu 
Dinâmico de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, MEP-UFRJ: 
Museu da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, IBICT: Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Ministério de Ciência e Tecnologia. 
Disponível em:  http://chcul.fc.ul.pt/thesaurus/. Acessoem: 12/03/2019.
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“instrumento científico de preparação e montagem”; “instrumento científico 
de registro”, etc.

Esse procedimento de incluir a precisa funcionalidade científica da 
peça,mostrando a sua especificidade no ensino da ciência, de modo que 
não seja percebido de maneira generalizada como “instrumento científico”, 
proporciona maior segurança em relação às práticas de ensino relacionadas 
ao instrumento. Estando em seu local de uso, laboratório, gabinete ou sala 
de demonstração, a sua funcionalidade é clara no sentido de se apresentar 
como, por exemplo, “instrumento de demonstração e estudo-operativo”. 
Ainda que o seu uso para o ensino de ciências possa eventualmente ser 
questionado, é importante ressaltar que tais objetos no que concerne a esse 
ramo do conhecimento, servem precisamente ao que é apresentado pelo 
termo de sua qualificação.  

Para explorar melhor o “histórico das peças” foram indicados o nome do 
Fabricante, um Ano de Fabricação aproximado, pois em geral essa informação 
não aparece no corpo do objeto descrito. Há um campo denominado Descrição 
caso haja a necessidade de uma referência genérica (conjunto, coleção, 
etc.) e as dimensões físicas do objeto. Em muitos casos do inventário foi 
necessário buscar documentação subsidiária para o registro, mesmo que 
aproximado, da aquisição da(s) peça(s), e muitas das datas foram indicadas 
em comparação com documentações paralelas (listagens de professores, 
listagem de materiais escolares nos dois processos de equiparação da escola, 
referências nos periódicos institucionais etc.).  

No campo Marcas/inscrições/legendas foram incluídas todas as 
particularidadesavistadas no objeto como, por exemplo, etiquetas de 
inventários anteriores, marcações feitas pelos fabricantes, se apresenta algum 
tipo de adaptação técnica (“canibalismo tecnológico”, ou seja, a utilização 
de peças estranhas ao original), se a peça foi construída localmente, um 
histórico sobre a criação do instrumento, dentre outras informações.

Em Descrição e função é possível encontrar especificações relacionadas ao 
uso do aparelho, por isso foram utilizadas pesquisas acadêmicas desenvolvidas 
sobre o tema, catálogos de venda de materiais, sites de projetos envolvendo 
objetos científicos, a própria listagem inicial dos objetos, etc.
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Nos campos Número do armário e Legenda da peça estão as informações 
que indicam o local de guarda do objeto e seu nome “oficial”, itens esses 
utilizados para a geração de uma etiqueta de reserva técnica com código 
de barras que fica associada à peça correspondente em seu local de guarda. 

Por fim, o conjunto de dados relacionados aos Vínculos do objeto 
foi utilizado para a inclusão das imagens dos objetos, a apresentação de 
algum documento usado como fonte de informação (inventários de outras 
instituições, catálogos, por exemplo) e links para materiais audiovisuais que, 
por exemplo, trazem demonstrações sobre o uso do objeto ou conteúdos 
científicos que possam agregar conhecimentos à catalogação. 

É importante destacar que após o preenchimento dos campos da planilha 
com as informações obtidas a partir do objeto foi realizado registro fotográfico 
de cada item, sendo essas imagens associadas aos seus respectivos cadastros. 
Uma das intencionalidades do uso das imagens foi fornecer elementos visuais 
que possibilitem a identificação de acervos de mesma natureza presentes em 
outras instituições e também, proporcionar uma navegação mais amigável 
na base de dados. 

Cada objeto da coleção recebe um número de tombo que o individualiza 
no contexto da coleção sendo que esse é gerado e sequencialmente controlado 
pelo sistema12 .

1.3- Plano de Salvaguarda, Conservação e Restauro

A respeito do plano de conservação, preservação e restauro, no caso do 
Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, iniciou-se o processo pela 
higienização; guarda adequada do objeto; avaliação do estado de conservação; 
e se há necessidade de intervenções emergenciais para a preservação do 
artefato. Foram adquiridos 47 novos armários, antes até do início do projeto, 

12. O código utilizado para representar a Fonte catalogadora (BR-SpCMA) foi fornecido 
pela Library of Congress e disponibilizada na MARC Code List for Organizations, esse dado 
permite atribuir autoria e identificar a instituição que realizou um determinado cadastro, 
tal informação foi definida como default e por isso é colocada automaticamente sempre que 
se cria um novo registro no sistema. Maiores informações podem ser obtidas em Library 
of Congress. MARC Code List for Organization http://www.loc.gov/marc/organizations/
orgshome.html.
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para a guarda dos objetos que continuam expostos nos corredores e átrios de 
três pisos do edifício escolar. Os armários destinados aos aparelhos para o 
ensino de Física foram revestidos de insulfilm padrão museu, com o intuito 
de minimizar efeitos da fotodegradação. 

Ainda não é o local mais adequado para esses materiais, mas não se 
pode dizer que as coleções estão abandonadas.  Cabe à direção do colégio 
a escolha de que tipo de dignidade será dada, no futuro ao seu patrimônio, 
que além de ser de ciência, tecnologia e educacional, é privado.

Em relação à conservação das peças a equipe do NEO observa os 
seguintes protocolos que valem como atividades da escola: a) Atendimento 
as solicitações dos pesquisadores, acadêmicos ou não, garantindo o acesso às 
coleções, com breve treinamento técnico; b) Treinamento e acompanhamento 
das equipes de limpeza responsáveis pelas peças; c) Revisão frequente das 
peças, dos armários, etiquetas e placas de identificação; higienização com 
padrões de segurança; d) Avaliação e encaminhamento para restauro das 
peças em estado crítico de deteriorização.

Dentro do banco de dados há outro segmento que permite a inclusão 
de informações dos materiais que constituem fisicamente o objeto (madeira, 
aço, ferro, cobre, plástico etc.), uma qualificação em relação ao seu estado de 
conservação e um relato sobre os problemas identificados a olho nu. Durante 
o processo de inventariação, para a identificação dos diferentes elementos 
de composição física dos objetos foram dispostos, a mão do pesquisador, 
amostras dos materiais para efeito de comparação (zinco, alumínio, cobre, 
bronze), facilitando a identificação e a diferenciação, bem como um imã, 
para a percepção imediata do ferro. 

Especificamente em relação ao estado de conservação foram adotados 
os critérios bom, regular e ruim que utilizam o recurso combo box para a 
inserção da informação, algo que agiliza o cadastro.

No que se refere ao estado de conservação foi elaborada uma categorização 
dividida em três classificações. Bom: a peça apresenta marcas de tempo, 
pequenas rachaduras, pontos de oxidação e escurecimento do metal, que 
não interferem na sua integridade.  Regular: a peça apresenta rachaduras 
estruturais, ausências de partes e comprometimento dos materiais do artefato, 
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que apontam a necessidade de uma intervenção, sem que a existência da peça 
esteja em risco. Ruim: os problemas colocam o uso e a existência da peça em 
risco e o objeto se torna um perigo para pesquisadores e até à própria coleção 
(infestação com cupins, traças, mofo, contaminação por substância tóxica). 

A ferramenta Pergamum permite a identificação de cada uma das peças 
ou lote de peças por seu estado de conservação. O relatório gerado pelo banco 
de dados (Tabela 1) permite a quantificação do estado atual dos objetos, 
descrito na tabela abaixo. 

Tabela 1: Acervo Museu Escolar - Coleção de Física

Assunto Quantidade

Bom 721
Regular 81
Ruim 22

Fonte: Pergamum Museu – Colégio Marista Arquidiocesano (jan. 2019)

Como se pode perceber, o estado de conservação da maioria das peças 
de Física do colégio é considerado bom. Isto é, parte delas ainda funciona, 
estão com toda a integridade física; possuem marcações de uso, mas são 
apresentadas como equipamento completo. É a partir desse mecanismo que 
se pode fazer apresentar a proposição do plano de conservação, preservação 
e restauro. No caso, a opção é sempre manter a peça no estado em que ela foi 
encontrada e higienizada, mas cabe à Rede Marista o interesse em mandar 
restaurar peça isolada ou de agrupamentos de peças.

Considereações finais

O relatório de contabilização de objetos retirado em 22 de janeiro de 
2019 mostra o total de peças 824 estudadas, listadas e incluídas no banco de 
dados no momento de finalização das atividades do inventário. 

Na coleção de Física encontramos, por exemplo: lentes, prismas, 
balanças, sonômetros, barômetros, estereoscópios, amperímetros, motores, 
máquinas a vapor, areômetros, microscópios, garrafas de Leyden, frascos de 
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Mariotte, dinamômetros, válvulas, telégrafos,  projetores, bobinas de indução, 
hemisférios de Magdeburgo, aparatos para o estudo da mecânica, bússolas, 
bombas pneumáticas, diapasão, entre outros.  Há muitos objetos voltados ao 
ensino de Mecânica, Astronomia, Hidrostática, Pneumática, Calorimetria, 
Ótica, Eletricidade, Magnetismo, Acústica, grande parte, adquirida antes 
dos anos 1940. 

Observando as peças que estão em exposição, percebe-se o registro dos 
seguintes fabricantes de casas estrangeiras: Maison Deyrolle (França), Les 
Fils d’Emilie Deyrolle (França), Ducretet (França), Machlet, Rodriguet & 
Massiot (França), Max Kohl (Alemanha), Winkel Zeiss (Alemanha), Carl 
Zeiss (Alemanha), Welch Scientific Company (Estados Unidos), Hartmann 
and Brown (Alemanha), Ebata (Japão), entre outros. Há também empresas 
brasileiras, tais como: Otto Bender, Franz Sturn Cia Ltda, Techné São Paulo, 
Meister Irmãos etc.. 

Vemos que a maior parte da coleção científica do Arquidiocesano é 
constituída de modelos e de objetos pedagógicos, ou seja, aqueles usados com 
o propósito de se ensinar as ciências principalmente por meio da observação 
pela demonstração. A coleção também dispõe de instrumentos científicos de 
precisão, o que nos faz questionar os limites entre a ciência produzida nos 
locais de saber (laboratórios, centros de pesquisa, universidades) e aquilo 
que pode e deve ser difundido como apelo científico e histórico nas escolas. 

Com o término do inventário, o banco de dados foi aberto, público e 
de acesso irrestrito a todos os pesquisadores. Por meio dele, será possível 
obter informações gerais sobre as peças do acervo; os ramos os sub-ramos 
da ciência aos quais ela está relacionada (Ótica, Mecânica, Eletricidade etc.); 
funções e ações possíveis; estado de conservação; fabricantes; período de 
fabricação (exato ou aproximado)13. 

13.  O acesso ao banco de dados será realizado por meio do linkhttps://biblioteca.grupomarista.
org.br/pergamum/biblioteca/index.php?id=memorial, esse endereço permite a realização de 
buscas nas informações sobre o acervo do Museu Escolar. Além desse acesso haverá no site 
do Colégio Marista Arquidiocesano um banner dando destaque aos trabalhos do inventário 
e às formas de acesso ao banco de dados. Definiu-se que o formato de citação oficial da base 
de dados será: BRAGHINI, Katya M. Z., TOMASIELLO, Ricardo P., PIÑAS, Raquel Q. Base 
de dados de objetos científicos. Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São 
Paulo, Pergamum Museu. São Paulo, 2019, nº do exemplar. Disponível em [...]. Acessado 
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A versão on line do sistema permite a realização de buscas por títulos, 
assunto, autor e livre. Esta última opção possibilita a localização de qualquer 
termo digitado na base de dados, sendo possível localizar qualquer tipo 
de informação presente no registro. O resultado das buscas é exibido 
em forma de listagem organizada alfabeticamente pelo nome do objeto 
(instrumentos, máquina, acessório), sendo exibida a imagem do objeto. Na 
primeira listagem há o nome oficial, conforme definido pelo Thesaurus e 
as variantes encontradas. Após essa seleção, abre-se o registro completo de 
todas as informações relacionadas ao instrumento. 

A opção por um sistema informatizado para o tratamento e descrição 
do acervo possibilitou o uso de palavras-chave associadas aos objetos, algo 
que facilitou a identificação das áreas da Física presentes no acervo. Por 
conta dessa escolha foi possível elencar temáticas recorrentes ou áreas 
privilegiadas ao longo da constituição da coleção e que estão, a título de 
exemplo, apresentadas da Tabela 2. Como mais de um termo pode ter sido 
utilizado no cadastro do objeto o total extrapolará a quantidade dos itens 
presentes no acervo.

Tabela 2: Áreas temáticas do Museu Escolar para possíveis pesquisas 
 Coleção de Física

Assunto Quantidade

Física 730
Eletricidade 267
Eletromagnetismo 236
Óptica 113
Mecânica dos fluidos 103
Mecânica 73
Eletrostática 44
Acústica 38
Química 37
Termodinâmica 32
Metrologia 25
Metrologia 25
Física atômica e nuclear 14
Magnetismo 14
Engenharia mecânica 8
Astronomia 7
Pneumática 6
Engenharia 6
Calorimetria 5
Hidrostática 4
Engenharia de transporte 3
Física moderna 3
Engenharia de minas 1

Instrumento de demonstração e estudo 175
Instrumento de demonstração e estudo-operativo 100
Instrumento de demonstração e estudo-contemplativo 53
Instrumento científico de observação 50
Instrumento científico de preparação e montagem 25
Instrumento científico 17
Instrumento didático 13
Instrumento científico de registro 7
Instrumento científico de desenho 3
Instrumento científico de medida 3

Máquina 8
Motor 6
Brinquedo 3
Motor elétrico 2
Utensílio 5

Canibalismo tecnológico ¹⁴ 9

Por matéria ou sub-ramo da disciplina

Por função do objeto e atividade didática

Por tipologia de objeto

Outros

em [...]. Disponível em: https://biblioteca.grupomarista.org.br/pergamum/biblioteca/index.
php?id=memorial. Acesso em: 12 agos. 2019.
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Fonte: Pergamum Museu – Colégio Marista Arquidiocesano (jan. 2019)

No decorrer dos trabalhos em relação ao Museu Escolar do Colégio 
Arquidiocesano, pesquisas de pós-graduação feitas pelos participantes do 
projeto, impulsionou a descrição das coleções. Essa posição vai ao encontro 
de se evitar o que os especialistas chamam de “fetichismo pelo objeto”, ou 
seja, a prática de se colecionar utensílios, artefatos, cuidar deles, sem que haja 
crítica historiográfica, sem que eles sejam questionados em investigações. 

Entre os historiadores da educação, percebe-se, há mais de 30 anos, o 
reconhecimento de pesquisas historiográficas que compreendam os aspectos 
internos da escola por meio da análise da cultura escolar. Viñao Frago (2012, 
2011) explica esse compartilhamento de ações regulares que são sedimentadas 
ao longo do tempo em teorias, ideias, normas, pautas, rituais, inercias e 
práticas que constituem a cultura escolar. 

O artefato possibilita também a investigação sobre o método, uma vez que 
oferece indícios sobre os objetivos pedagógicos, as relações de aprendizado e 
o comportamento perante o conhecimento (MELONI, GRANATO, 2014, p. 
47-48). Enquanto fontes possibilitam compreensão das práticas pedagógicas 
do passado e colaboram para o aprimoramento da educação no presente 
(MELONI, GRANATO, 2014, p. 9). 

Vemos o aumento do interesse pela materialidade guardado em diferentes 
instituições, porque objetos possuem uma escritura das ideias, dos modelos 
pedagógicos e de uma ideologia científica congelada no tempo. A “cultura 
material escolar” engloba os itens produzidos e utilizados em uma instituição 
escolar, em diferentes suportes informacionais, fragmentos do passado que 
possibilitam a construção de uma narrativa histórica.  

Esse apelo sobre a ampliação de documentações foi motivador no 
início dos trabalhos: pensar que uma grande quantidade de peças, objetos 
tridimensionais, pudesse sair do ostracismo dos armários abandonados, do 
privatismo de uma escola particular, para se tornar um bem de interesse 
público com abertura para pesquisa.

Olhando para o processo finalizado tem-se a impressão que o caminho 
parece ter sido tranquilo. De certo modo, é a intenção do texto mostrar quais 

14. Canibalismo tecnológico é a prática de trocar peças entre diferentes instrumentos para 
fazê-lo funcionar. Prática comum feita em laboratórios quando não se tem dinheiro para 
substituir a peça ou quando a modificação não altera a função do objeto.
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foram as nossas escolhas para conseguir inventariar e organizar um acervo 
bastante amplo, de maneira a passar segurança e dar incentivo para que 
mais profissionais se ocupem com o patrimônio escolar brasileiro. Trata-se 
de um tipo de pesquisa que no início parece muito hermética, mas talvez 
essa experiência possa iluminar os primeiros passos daqueles que estejam 
dispostos a encarar tal desafio. 

 Mas a verdade é que não foi nada fácil fazer tudo isso.  Todas as 
dificuldades, medos, erros, ignorâncias, atrasos são motivos de sobra para 
que outro tipo de narrativa se apresente.  Em outra oportunidade, falaremos 
dos descaminhos de quem inventaria coleções. 
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CAPÍTULO 14

Desafios para a extroversão do patrimônio cultural 
universitário: fazer expositivo como projetos de 
investigação

Verona Campos Segantini 

Nos últimos anos observa-se uma crescente preocupação em relação 
ao Patrimônio Universitário cuja envergadura anuncia uma complexa e 
multifacetada composição. Há que se destacar que embora aconteça um 
movimento muitas vezes atomizado em relação às dinâmicas institucionais 
que se desdobram na salvaguarda desse patrimônio, são notáveis os esforços 
confluentes que vêm sendo feitos. Tal situação pode ser avaliada na UFMG 
que, embora atue como uma das pioneiras na articulação de uma Rede de 
Museus e Espaços de Ciência e Cultura desde os anos 2000, ainda busca 
fomentar condições mais homogêneas para a salvaguarda da diversidade 
do patrimônio que está sob sua custódia1.

1.  Sobre a constituição da Rede de Museus e Espaços de Ciência e Cultura da UFMG, que 
atualmente integra 24 espaços, ver: Marques e Segantini (2015). 
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Diferentes formas de integração e confluência de esforços daqueles que se 
dedicam à salvaguarda do patrimônio universitário podem ser vislumbradas 
em fóruns de discussões e mobilização, com destaque para o Fórum 
Permanente de Museus Universitários, criado em 1992 e o International 
Council of Museums Committee for University Museums and Collections 
ICOM-UMAC. Resultam também pesquisas, cartilhas, e documentos 
norteadores como a Carta do Rio de Janeiro sobre o Patrimônio Cultural 
de Ciência e Tecnologia (2017), que “apontam para algumas das estratégias 
que vêm sendo construídas para o reconhecimento e legitimação das ações 
de preservação de documentos, coleções, acervos que estão sob o abrigo das 
universidades” (RIBEIRO et.al,  2019). Alguns projetos vêm se dedicando 
à realização de mapeamentos de coleções ou conjunto de objetos2 que se 
encontram na fronteira ou no percurso entre o uso nas atividades de ensino e 
pesquisa e o descarte/desfazimento. Uma dessas experiências e que nos serve 
de inspiração, é apresentada por Lourenço (2016) que adverte ao se referir ao 
patrimônio cultural das universidades: “apenas uma porcentagem reduzida 
se encontra ‘patrimonializada’ ou ‘institucionalizados’”(p.19).  Muitas dessas 
proto-coleções, como ressalta a autora, estariam “fora do radar”, esquecidas 
ou invisíveis. Também foram desenvolvidos diagnósticos que buscam 
compreender a diversidade de acervos e coleções, formas de organização, 
vinculação institucional e vocações que os museus universitários assumem em 
cada universidade (JULIÃO, et.al, 2017).  Tais pesquisas e projetos, ainda em 
andamento, apontam para a heterogeneidade desse patrimônio que, embora 
acumulado sob diferentes perspectivas – incluindo coleções “externas” às 
universidades, incorporadas através de doações, aquisições e incorporações 
– guardam relação ou vinculam-se às atividades que decorrem do ensino, 
pesquisa e extensão (RIBEIRO, et.al,  2019).

Certamente, a preocupação em relação à salvaguarda do patrimônio 
universitário ganhou outra dimensão desde setembro de 2018, quando um 

2.  Na UFMG o projeto “Reconhecimento do patrimônio científico na UFMG, mapeamento, 
registro e salvaguarda”, desenvolvido desde 2017, vem se dedicando a este trabalho, tendo 
priorizado, inicialmente, a Escolade Engenharia e o Instituto de Ciências Exatas. A meto-
dologia utilizada para mapeamento é inspirada em projetos semelhantes desenvolvidos no 
MAST e na UFPE. Ver: Araújo e Ribeiro (2017).
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incêndio acometeu o Museu Nacional, primeira instituição museológica 
criada no Brasil fundamental para a institucionalização das ciências no país, 
justamente no ano em que comemorava seu bicentenário. Deste contexto 
que se configura a ruína de um prédio simbólico e as incertezas que cercam a 
perda do patrimônio que estava, sobretudo, nos espaços expositivos do Museu, 
reverbera a necessidade de luta e de um reconhecimento mais ampliado da 
importância das coleções para a produção do conhecimento. 

Se é necessário reconhecer que há um conjunto de fatores a serem 
fomentados que cercam a salvaguarda do patrimônio universitário gostaria 
de propor dois elementos que me parecem concorrer para este fim. Seriam 
questões e propostas que pendulam entre  o estudo da historicidade das 
coleções, dos museus e espaços de colecionamento e  as formas de dar 
visibilidade a tais coleções, recorrendo sobretudo à linguagem das exposições. 
Nosso interesse é refletir como esses dois aspectos embora pareçam 
movimentos distintos se potencializam ao serem aproximados e alimentados 
mutuamente. A partir desses interesses vislumbro agora a possibilidade 
de confluências a partir do desafio que a mesa “Diálogos sobre Arquivos 
Escolares e Universitários: Formulando Políticas de Acervo” integrada à 
programação do X Seminário do Cemef/UFMG, nos convida a fazer. 

1-Propostas de reflexão e ressignificação das coleções a partir da 
história 

O primeiro movimento que apresento delineia-se a partir de um 
repertório de questões acumulado em diálogo com a história das ciências, 
das coleções e dos museus e também  com a história da educação3. Nessa 
direção nosso interesse é compreender a historicidade de determinados 
espaços ou estruturas universitárias que comportam, mais explicitamente, 
a dimensão do colecionismo. Mais especificamente, busca-se reconhecer a 
interdependência que se estabelece entre a constituição de coleções, o ensino 

3.  Esta proposta foi desenvolvida na pesquisa “Maneira decente e digna de expor aos olhos 
do público” modos de exibição da história natural (séc. XVIII e XIX) (2015). Nesse interesse 
buscamos compreender os regimes de visualidade da história natural e a conformação de 
um espaço de exibição no Museu Nacional do Rio de Janeiro nas primeiras décadas após 
sua inauguração em 1818.



261

e a formação em determinadas áreas do conhecimento e a produção do 
conhecimento. Nesse sentido, busco reconhecer a relevância das coleções 
para o desenvolvimento de diferentes disciplinas, mais particularmente da 
história natural.  

Neste movimento tenho estudado, mais particularmente, os projetos 
de universidade que se delinearam em meados do século XVIII e como 
estes resvalam na constituição de determinados espaços ou estruturas, 
como gabinetes, museus, hortos botânicos e sugerem a consolidação de 
um paradigma de ciência experimental4. Reconhecemos neste período certo 
deslocamento da perspectiva colecionista.  Geralmente, tais coleções eram de 
caráter privado sendo os próprios professores responsáveis pela aquisição e 
manutenção de equipamentos e pelo recolhimento ou compra de amostras 
(WEBER, 2009). Essa prática muda a partir da segunda metade do século 
XVIII, quando se instalam, em várias universidades, os primeiros gabinetes 
e museus que fornecerão instrumentos essenciais para o desenvolvimento 
do ensino e da pesquisa perspectivados pela ciência experimental. Muitos 
gabinetes ou museus se constituem nessa transição, como é o caso da coleção 
constituída por Antonio Vallisneri (1661-1730), doada ao Studio Patavino, após 
a sua morte, pelo seu filho Vallisneri Antonio Junior (1708-1777), primeiro 
docente da cátedra de História Natural instituída pelos Reformadores, em 
1759 (NEGRO, 2015). Essa coleção, instalada no Palazzo del Bò, atualmente 
reitoria da Universidade de Pádua, transforma-se em laboratório para o 
ensino de história natural, e provavelmente o primeiro museu anexo a uma 
universidade (TURCHETTO, 2008).

O recolhimento de espécimes deixa de ser uma iniciativa particular 
e assume, a partir de meados do século XVIII, um caráter institucional, 
passando-se a adquirir sistematicamente coleções nas universidades. A 
formação de naturalistas e o financiamento de viagens filosóficas, no bojo 
das Reforma Universitária de Coimbra (1772) é um exemplo importante 
da participação do Estado nessa agenda. Nesse momento, instituiu-se os 

4.  Temos investigado, mais especificamente esse tema no âmbito das pesquisas “Ilustração 
e produção de documentos científicos e administrativos na Capitania de Minas Gerais”  e 
“Ilustração e escrita científica: dissertações, instruções, memórias e manuais de história natu-
ral em circulação nos séculos XVIII e XIX”, com apoio da Fapemig e CNPq respectivamente.
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“Cursos das Ciências Naturais e Filosóficas”, que incluíam as Faculdades de 
Medicina,Matemática e Filosofia (BRIGOLA, 2003; BOTO, 2011). O gabinete 
de história natural, um dos espaços idealizados nesse momento, inicia-se com 
uma coleção de Domingos Vandelli (1735-1816), naturalista paduano, fixado 
em Portugal, que contribuiu com a constituição desses primeiros espaços de 
colecionamento e formação de naturalistas. As coleções privadas e aquelas 
reunidas deliberadamente, comporiam o Gabinete da Universidade que 
no projeto de universidade traçado nos Estatutos deveria ser o “Thesouro 
Público da História Natural” servindo para a “instrução da Mocidade.” Essa 
coleção seria conformada a partir de remessas sistemáticas feitas a partir 
das colônias, seja através de agentes da administração portuguesa ou por 
naturalistas que tinham por objetivo o estudo, registro e remessa de amostras 
dos três reinos da natureza. É importante ressaltar que fragmentos dessa 
produção intelectual e científica materializadas nos mais diferentes tipos 
de suporte, encontram-se sob a guarda das Universidades de Coimbra e 
Lisboa, acessível a pesquisadores e também a um público mais alargado 
nos museus universitários. 

Uma das preocupações que se delineia contemporaneamente e que se 
desdobra do mapeamento e reconhecimento do patrimônio integrado às 
universidades refere-se às estratégias que são mobilizadas para a ressignificação 
de coleções e espaços que se integravam, em outro tempo,às atividades de 
ensino e pesquisa. Nesse exercício traça-se como desafio transpor questões 
que partem da historicidade desses vestígios materiais das práticas e formas de 
produção do conhecimento.  Dando relevo a tal perspectiva, vislumbram-se 
ações que reinserem tais coleções em uma dinâmica virtuosa, somando-se 
uma perspectiva extensionista comprometida com a democratização do 
conhecimento. Essa transposição que pode acontecer a partir de diferentes 
estratégias ganha potência a partir da aproximação com a temática da 
comunicação museológica e particularmente, com as exposições. 

Um dos aspectos fundamentais para a ressignificação desse patrimônio 
e que embasam processos de musealização e definição de políticas voltadas 
para a salvaguarda está na necessidade de serem realizadas análises histórias 
e epistemológicas dessas coleções (WEBER, 2009). O reconhecimento 



263

desse aspecto reverbera na compreensão sobre as formas de acumulação, 
transformações nos usos, deslocamentos, perdas de função e desfazimentos, 
e sobretudo, como vinculam-se à definição de campos de conhecimento ou 
disciplinas. Essa perspectiva de análise, como adverte Weber (2009), permite 
perceber como coleções, embora tenham se constituído, muitas vezes, para 
atender a fins particulares como, por exemplo, uma demanda de ensino ou 
a partir de um interesse específico de pesquisa, se conectam ou estabelecem 
relações com outras coleções e outros campos de conhecimento. 

Grande parte dos estudos que se dedicam à história das coleções e 
dos colecionadores, verticalizam as análises a partir de preocupações de 
uma disciplina específica. Contudo, é preciso reconhecer que estudos 
transdisciplinares permitem abrir diferentes possibilidades de análise sobre as 
formas de produção do conhecimento e sobre as universidades.  Para isso, é 
fundamental a criação de bancos de dados que permitam reunir informações 
de forma integrada das coleções universitárias e, sobretudo, tornar acessível 
e ampliar as possibilidades de pesquisa transdisciplinares e transnacionais. 

Alguns enquadramentos foram propostos por Weber (2009) para o 
estudo histórico das coleções de ensino e pesquisa e os diferentes papéis que 
estas desempenham no desenvolvimento de campos do conhecimento ou 
disciplinas. A classificação apresentada pela autora, que se propõe a realizar 
uma análise história e epistemológica das coleções, permite vislumbrar 
algumas possibilidades de investigações comparadas e são fundamentais para 
o reconhecimento e ressignificação do patrimônio universitário. Partimos, 
portanto, do desafio lançado por Weber (2009), propondo alguns breves 
exercícios.

1.1-Primeiro exercício: coleções como material base para a pesquisa 
e para o ensino. Um dos exemplos apresentado por Weber (2009) é 
decorrente das demonstrações, preparações e ilustrações anatômicas 
feitas por Andrea Versalio (1514-1564) e sinalizam para uma mudança 
de perspectiva do ensino de medicina, que rompia com uma tradição 
que dispunha como método a leitura de tratados anatômicos pelos 
professores e dissecações realizadas por outros artífices. Ao se colocar 
sob os olhos dos estudantes de medicina, realizando dissecações a partir 
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de um corpo, Versalio contribuiu com o deslocamento de um saber 
prioritariamente teórico para uma ciência experimental. O primeiro 
Teatro Anatômico da Universidade de Pádua, finalizado em 1595, é um 
importante exemplo de uma estrutura permanente fundamental para o 
desenvolvimento da medicina que permitia ao professor colocar-se sob 
o olhar de estudantes, configurando-se como vestígio material de uma 
mudança de perspectiva de ensino. A formação de coleções anatômicas, 
possíveis a partir do desenvolvimento de técnicas de preparação e 
conservação, sobretudo em meio úmido, foi essencial e fornecem base 
para atividades de pesquisa e ensino em disciplinas médicas como a 
veterinária, patologia, antropologia médica, cirurgia e também para as 
ciências naturais como botânica e zoologia (WEBER, 2009). A formação 
de coleções dessa natureza utilizadas, sobretudo, para o ensino será 
uma prática constante nas universidades e atravessam o século XX. O 
Museu de Ciências Morfológicas da UFMG, aberto ao público em 1997, 
é um exemplo da produção e fabricação de peças anatômicas como 
estratégia de divulgação das ciências (RIBEIRO, 2005). 

1.2- Segundo exercício: as coleções se confundem com o próprio 
laboratório. Como consequências das especializações das disciplinas 
acadêmicas alguns gabinetes e museus fragmentaram seus núcleos de 
coleções originais e pouco a pouco, tais coleções foram sendo acrescidas 
por espécimes e amostras  recolhidas por professores e pesquisadores. 
Como anuncia Weber (2009), as coleções deixam de ter uso exclusivo 
como suporte para o ensino e passam a fazer parte do estudo e das 
pesquisas, assumindo-se como “laboratórios”. Essas constituem 
grande parte do volume de coleções sob a guarda das universidades e 
possuem importância expressiva, por exemplo, ao abrigar espécime-tipo, 
exemplares utilizados para a descrição. Sobretudo coleções zoológicas, 
botânicas, microbiológicas e mineralógicas acompanham a trajetória 
das instituições.  Embora estejam menos sujeitas ao descarte, tendo em 
vista a própria dinâmica das disciplinas que orienta sua conservação, 
muitas vezes, estão restritas aos pesquisadores e pouco refletidas 
como pertencentes a um patrimônio científico em uma acepção mais 
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alargada. Podemos destacar, como um dos exemplos importantes o 
Museu Nacional do Rio de Janeiro e Centro de Coleções taxonômicas 
da UFMG. 

1.3- Terceiro exercício: coleções de ensino permanente. Como adverte 
Weber (2009) algumas disciplinas, sobretudo aquelas ligadas às 
humanidades e artes, dependem da constituição de coleções ou de 
museus para atividades de ensino. Para o ensino as artes, arqueologia 
e arquitetura foram adquiridas em alguns casos, objetos da antiguidade 
clássica. O Museo di Scienze Archeologiche e d`Arte dell`Università di 
Padova é um exemplo desse movimento de formação de coleções com 
uma finalidade didática. Adquirindo autonomia no início do séc. XIX, 
o museu reúne coleções, muitas das quais provenientes de doações ou 
compras de colecionadores, das antigas civilizações do mediterrâneo, 
incluindo coleções egípcias e romanas. 

1.4-Quarto exercício: coleções temporárias para o ensino. Desdobram-
se dessa função de coleções didáticas, sobretudo de modelos e réplicas. 
Sob a guarda do Museo di Scienze Archeologiche e d`Arte dell`Università 
di Padova, encontra-se também, uma gipsoteca, adquirida no início 
do século XX por um professor de arqueologia, com reproduções de 
esculturas clássicas. As réplicas em gesso estão presentes em outras 
instituições de ensino como na Galleria dell`Accademia di Firenze 
que recebeu, no século XIX, a aquisição realizada pelo estado de uma 
coleção de modelos feita por Lorenzo Bartolini (1777-1850). Nesta mesma 
direção encontramos no Museu da Escola de Arquitetura da UFMG, 
criado em 1966, modelos em gesso de obras europeias adquiridas pelo 
então diretor da Aníbal Matos e também réplicas de obras brasileiras 
produzidos pelo professor Aristocher Benjamin Meschessi responsável 
pela disciplina de modelagem. 

Outras áreas do conhecimento, principalmente as áreas técnicas, também 
dispõem de coleções de modelos. As engenharias se valeram, por exemplo, 
de maquetes de construções ou equipamentos como aquelas que estão 
preservadas no Museu de Ciência e Técnica da UFOP.Os modelos estão 
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também presentes nas áreas médicas, como aquelas desenvolvidas, geralmente 
em cera e comercializadas largamente. Tais coleção demonstram como se 
recorre, a partir do século XVIII, a uma outra estratégia didática-científica 
que não dependia de observação direta sobre um corpo para o ensino da 
anatomia. Sob a guarda do Museo di Storia Naturale, la Specola da Univesità 
Degli Studi Firenze encontramos uma importante coleção dessa natureza.

Essa classificação proposta por Weber (2009), exemplificada a partir 
das coleções integradas às universidades na Alemanha, pode nos servir 
de inspiração para refletir sobre a história das coleções. A autora também 
propõe como mais uma categoria as “coleções históricas”, compreendendo-
se neste caso, aquelas que perderam suas funções originais, mas que são 
importantes como materialidade das transformações da cultura científica. 
Seria, por exemplo, a coleção de instrumentos de física que integram o 
Gabinete de Física Experimental da Universidade de Coimbra, criado no 
século XVIII. Contudo, há que considerar que são tênues as fronteiras para 
as classificações propostas. 

Ao atribuir significados epistemológicos a essas coleções vislumbram-
se possibilidades interpretativas que ressignificam contemporaneamente 
conjuntos de objetos que, em muitos casos, perderam suas funções primárias 
de ensino e pesquisa. Certamente, outras possibilidades de arranjos e 
acomodações são possíveis, contudo parece-nos potente uma proposta 
que não se restrinja a classificações calcadas em diferenciações entre campos 
específicos de conhecimento. Torna-se, portanto, mais visível a historicidade 
das próprias instituições e compara-se estratégias e práticas de ensino e 
pesquisa que são semelhantes em diferentes campos do conhecimento. 
Podemos, com isso, pensar como sugere Weber (2009) que uma das 
distinções entre os museus regulares e os universitários está justamente nessa 
possibilidade de se pensar nas transformações nas formas de produção do 
conhecimento científico e na definição de disciplinas a partir das coleções 
ou mais enfaticamente, a partir da história das coleções. 

Se a salvaguarda e a gestão dessas coleções, como aponta Weber (2009)  
dependem do estudo da história dessas coleções, buscando-se compreender 
as funções que essas ocuparam nas universidades, cabe-nos perguntar e 
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propor caminhos para uma “atualização” desses valores. Quando muitas 
dessas coleções não são mais consideradas relevantes para as atividades 
regulares de ensino e pesquisa um dos caminhos que se pode assumir é 
considerar a importância dessas coleções, para a história de disciplinas ou 
campos do conhecimento. Nessa direção, podemos sugerir a conformação 
de um programa de investigação que contraste ou combine uma história das 
coleções e uma história a partir das coleções. Nessa perspectiva são acrescidas 
outras formas de abordagem que acomodam possibilidades de pesquisa para 
a história das ciências, história da educação e os mais diversos campos que 
se preocupam e ocupam com sua historicidade. Este não será um aspecto de 
discussão aprofundada neste texto, mas certamente, encontram-se exemplos 
que se desdobram das pesquisas que vêm sendo feitas a partir do acervo 
sob a guarda dos Centros de Memória, em particular do Cemef/UFMG. 
Embora se apresente possibilidades dos usos das coleções para os mais 
diversos objetos e metodologias, ainda é preciso nos colocar como questão 
também inspirada em Weber (2009): como perspectivar o reconhecimento 
acadêmico e público de nossas coleções?

2- Desafios para a comunicação do patrimônio universário 

Muitas dessas coleções ao perderem suas funções prioritárias de pesquisa 
e ensino, deslocam-se para a extensão, reconhecendo-se sob essa chancela as 
ações de preservação, documentação e extroversão desses acervos. Contudo, 
ainda são pouco exploradas as potencialidades que se desdobram a partir 
dessa mudança. Primeiramente, é fundamental reconhecer a necessidade da 
criação de bancos de dados que permitam reunir informações sobre os objetos 
de forma integrada. Como propõe Weber (2009) o registro e a documentação 
sistemática das coleções acadêmicas, tornando-as acessíveis globalmente, 
podem ser considerados uma contribuição aos estudos interessados na 
cultura material científica. 

Se a história nos oferece caminhos para ampliar os sentidos e papeis 
das coleções universitárias temos que nos atentar para outras possibilidades 
de ressignificação dessas coleções. A tragédia que acometeu o Museu 
Nacional e as tentativas de desqualificação de suas funções e papéis, ou certo 
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aplainamento de sua importância, são indícios que o reconhecimento das 
coleções universitárias não está mesmo garantido. Foram imediatas as falas 
dos agentes governamentais que prometiam a reconstrução do prédio, como 
se este correspondesse ao próprio museu. Mas é fundamental considerar que 
as perdas ultrapassam a edificação e resvalam nos registros sobre formas 
de produção do conhecimento cujas coleções representam.  A partir desse 
quadro, mais que nunca, é fundamental identificar novas tarefas para os 
museus e coleções universitárias e desenvolver estratégias para garantir 
sua continuidade.

Partimos da orientação de Rico (2015) que propõe tomar as exposições 
como programas ou projetos de investigação. Essa proposta traz complexidade 
às atividades que envolvem o fazer expositivo. Ao anunciar essa direção, 
conseguimos romper com certa lógica linear que, muitas vezes, apresenta-
se nas instituições de salvaguarda. As exposições, em muitos casos, são 
interpretadas como uma consequência finalística da atividade de pesquisa 
que se operou sobre um acervo ou tema. Nessa perspectiva, seria um 
desenrolar de soluções técnicas para um conjunto de informações e conceitos 
já estabelecidos. É preciso reconhecer que algumas curadorias vêm sendo 
mobilizadas como uma linguagem privilegiada para as efemérides que 
marcam o cotidiano das universidades, vinculando-as às comemorações 
institucionais. Com isso, pouco se reconhece as especificidades desse fazer 
como uma atividade que envolve dimensões do ensino, da pesquisa e da 
extensão. 

Pouco se tem problematizado como as exposições têm permitido aderir 
outras significâncias às coleções, principalmente aquelas relacionadas ao 
patrimônio cultural de ciência e tecnologia e, mais especificamente, sob a 
guarda das universidades. Reconhecemos que a concepção de exposições 
envolve a atenção a três componentes interdependentes: espaço, obra/objetos/
coleções e técnicas expositivas, tendo como pergunta norteadora o público 
que esta narrativa visual pretende envolver. 

A partir de experiências curatoriais, muitas delas desenvolvidas a partir 
de atividades didáticas nas disciplinas do Curso de Museologia da UFMG, 
reconhecemos algumas possibilidades que se desdobram da concepção de 
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exposições tendo as coleções universitárias como eixo narrativo. Muitas 
vezes, as exposições chamam atenção para acervos em risco ou pouco visíveis 
à comunidade acadêmica. Um exemplo foi a exposição “UniverCidade 
Coleciona” (2016) que reuniu projetos, fotografias e maquetes, sob a guarda 
do Departamento de Projetos (PRA/UFMG), que são registros importantes 
dos projetos de campus universitário que se sucederam desde a inauguração 
da UFMG, em 1928. Embora se reconheça que tal conjunto documental seja 
ainda relevante para o setor que o produziu e acumulou é preciso considerar 
que sua salvaguarda deve ser também garantida e potencializada a partir do 
reconhecimento de sua importância no contexto patrimônio edificado. As 
exposições também permitem criar conexões entre a cidade e a universidade 
a partir de narrativas que contemplem questões comuns ou acervos que estão 
sob a tutela das universidades e outros espaços museais ou institucionais. 
Essa foi uma experiência possível na exposição “Follia: a loucura que sua 
normalidade não viu” (2017) que teve como proposta apresentar caminhos 
da luta antimanicomial aproximando acervos da UFMG e dos Centros de 
Convivência que integram a política de saúde mental da Prefeitura de Belo 
Horizonte. Outro aspecto a ser considerado é que as exposições tornam 
visível o trabalho sobre os acervos. Particularmente, o Cemef/UFMG tem 
tido cuidado em apresentar em suas exposições suas políticas de acervo e 
protocolos que vem adotando.

Os projetos expositivos também podem se transformar em espaços 
para experimentações de conexões, como aquelas que foram desdobradas 
na exposição “A formação de professores de Educação Física em imagens 
– Uruguai e Brasil (1920-1970)”. Essa experiência e outras apontam como 
as narrativas expositivas expõem resultantes de temas de pesquisas, mas 
também sugerem outras investigações ao aproximar coleções e campos de 
saberes e permitir diálogos transdisciplinares e transnacionais.

Essa perspectiva que repõe às exposições um caráter investigativo, ajuda-
nos a elaborar e refletir sobre as possibilidades de conciliação entre duas 
direções que parecem, muitas vezes, fissuradas: a historicidade das coleções 
e pesquisas que irão desencadear na construção de narrativas expositivas. 
Considerando-se, portanto, que muitas dessas coleções e o trabalho sobre 
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elas permanecem invisíveis, torna-se urgente buscar formas mais alargadas de 
comunicação científica, que envolva outras linguagens e formas de extroversão 
que culminem em estratégias de diálogo com um público mais alargado, 
contribuindo com democratização de saberes.  
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PARTE 05
MÉTODOS GINÁSTICOS NA HISTÓRIA:
RECEPÇÃO, CIRCULAÇÃO, TRADUÇÃO
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CAPÍTULO 15

Entre traduções e apropriaçpões: reflexões sobre 
a circulação e recepção dos métodos ginásticos na 
Alemanha e no Brasil 

Evelise Amgarten Quitzau
Andrea Moreno
Anderson da Cunha Baía

Apresentação

Este texto busca sintetizar a apresentação realizada na mesa intitulada 
Métodos Ginásticos na história: recepção, circulação, tradução, no X Seminário 
do CEMEF, denominado Diálogos transnacionais na História da Educação 
Física. Pensado como espaço de formação e divulgação dos resultados de 
pesquisa no campo da História da Educação Física dos integrantes do Centro 
de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer, da Escola de Educação 
Física da Universidade Federal de Minas Gerais (Cemef/UFMG), o Seminário 
foi organizado em mesas-redondas, suscitando diálogos entre pesquisadores 
nacionais e estrangeiros. 
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A mesa discutiu a circulação dos métodos ginásticos, desde a Europa. 
Apontou modos como, viajando desde seus países de origem, os diferentes 
métodos, atravessando fronteiras, aportam e são recepcionados em outros 
lugares. Mostrou evidências de que ao encontrar com culturas distintas, 
os sistemas ginásticos vão sendo hibridizados, alterados, traduzidos, 
reinventados - processo que envolveu diversos sujeitos e deixou seus vestígios 
em diferentes tipos de impressos, como os manuais escolares. 

Avelar (2018), na sua dissertação de mestrado intitulada Uma ginástica 
que também se lê: a produção do Compendio de Gymnastica Escolar de Arthur 
Higgins (1896-1934), apresenta um levantamento que mostra um interesse 
crescente dos estudos que tematizam os manuais e sua circulação na História 
da Educação. Especificamente no campo da História da Educação Física, em 
escala reduzida quando se compara com a História da Educação, tem sido 
também crescente as pesquisas que teêm se debruçado a estudar os métodos 
ginásticos, nas suas mais diversas abordagens. Em consequência desse 
movimento e do contato de diferentes pesquisadores que têm se dedicado 
ao tema, foi criado o Grupo de Estudos e Pesquisa em História da Ginástica 
(GEPHGI), que conta com pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e 
do exterior, dentre os quais as professoras Andrea Moreno e Evelise Quitzau. 

Nesse seminário, Andrea Moreno apresentou o trabalho intitulado A 
Ginástica Sueca no Brasil: presença nos manuais escolares e no pensamento 
pedagógico entre fins do século XIX e início do XX.  Apresentou as pesquisas 
desenvolvidas pelo grupo que coordena - doutorandos, mestrandos e 
graduandos - os quais, mobilizando diferentes autores, fontes, com recortes 
e periodizações específicas, vêm se dedicando a estudar a história do método 
sueco de ginástica. Apontou como as investigações desenvolvidas a partir 
dos preceitos da pesquisa histórica, têm operado com fontes diversas: os 
tratados de ginástica sueca, jornais, periódicos, livros e manuais de ginástica. 
Apresentou os sujeitos que estiveram envolvidos com a criação e divulgação 
do sistema sueco de ginástica, bem como os modos que circulou a partir 
de Estocolmo. A circulação do método desde Estocolmo até o Brasil e 
sua presença nos manuais escolares recebeu um foco mais específico na 
apresentação. 
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Evelise Quitzau apresentou o trabalho intitulado Entre traduções e 
apropriações: reflexões sobre a circulação e recepção dos métodos ginásticos 
na Alemanha e no Brasil. Na sua abordagem a ginástica aparece como uma 
das principais racionalizações dos exercícios físicos criadas na Europa ao 
longo do século XIX, especialmente na Alemanha, França e Suécia. Desde os 
primeiros intentos de sistematização dessas práticas por meio dos manuais, a 
ginástica se apresentou como um fenômeno tipicamente urbano e de grande 
circulação, fosse por meio de traduções destes manuais, fosse por meio da 
formação de indivíduos capacitados para disseminação dos distintos métodos. 

As duas autoras, junto com Anderson da Cunha Baía – coordenador da 
mesa - instigados por essa “zona de contato” (PRATT, 1999), pelos debates 
que tomaram forma no Seminário, pelo espaço de trocas e de ideias e também 
pela motivação em novos desafios, se envolveram na construção de um 
texto único que reunisse os principais pontos da exposição e dos debates. 

Esse texto nos instiga a pensar nas “ginásticas” em sua multiplicidade. É 
recorrente encontrarmos na literatura referência a uma ginástica alemã, uma 
ginástica sueca, uma ginástica francesa. Aqui, cada uma das “escolas ginásticas” 
— a alemã, a francesa e a sueca — é composta por diferentes métodos que, ao 
mesmo tempo em que compartem determinadas características, apresentam 
também particularidades. Considerar as diferenças, as particularidades 
empreendidas por cada sujeito que se dedicou a constituir e/ disseminar 
um método ginástico é uma orientação fundamental se deseja estudar a 
circulação e a apropriação dessas propostas, seja no âmbito desses três países, 
seja em território brasileiro.

Os investimentos de Jahn, no desenvolvimento e divulgação do seu 
método Turnen, a constituição de estabelecimentos específicos para o ensino 
da ginástica e a construção e difusão dos manuais de ginástica caracterizam, 
nesse estudo, formas de circulação dos métodos ginásticos. Esses manuais, 
ao materializar as concepções de seus autores, são importantes agentes 
mediadores que permitiram estabelecer as bases teórico-metodológicas dos 
métodos ginásticos e possibilitar uma ampla circulação do que se pensava 
sobre ginástica em diferentes países ao longo dos séculos XIX e XX. 
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Traduzido em diferentes línguas, circularam com as mais diferentes 
propostas de métodos ginásticos. Recebido, foi interpretado e apropriado das 
mais diferentes formas. O escrito referente à defesa da ginástica sueca para a 
escola em detrimento da ginástica alemã, na obra clássica Da Educação Física 
de Fernando de Azevedo, é apresentado como um exemplo das releituras sobre 
a circulação dos métodos ginásticos, indicando a necessidade de investigar 
como os diferentes métodos ginásticos foram recebidos, apropriados e 
circularam na literatura nacional.

Estudar os métodos ginásticos, portanto, abre possibilidades para 
que, a partir de diversas abordagens teóricas e metodológicas, se construa 
diferentes narrativas acerca dessa forma de educar o corpo no século XIX e 
XX no mundo ocidental. Pensar nos manuais de ginástica como instrumento 
importante na circulação, tradução e recepção da ginástica em diferentes 
lugares e países, nos permite trazer o estudo de Galvão e Batista (2009), no 
texto intitulado O Estudo dos Manuais Escolares e a pesquisa em História, 
que ao se debruçar no campo da história dos impressos, constata-se que os 
estudos que tomam os manuais e livros escolares como fonte, em grande 
parte ainda se concentram na análise do conteúdo de suas obras. Importa, 
nesse caso, o que esses suportes apresentam de informações. Os autores 
indicam a necessidade de abordar os manuais e livros escolares também 
como objetos, não somente como fonte. Fazer isso, significa analisar questões 
relativas à sua produção, sua circulação, sua recepção, sua materialidade, 
sua autoria, sua editoria, aos leitores visados e aos usos que se fez, ou não, 
desses impressos. O que intentamos realizar nesse capítulo vai nessa direção: 
extrapolar as informações dos manuais, apresentando os sujeitos, suas 
relações, suas intenções, tratando também da tradução, da recepção e das 
formas de apropriação.

 A ideia foi também apresentar outras possibilidades de investigação 
dos métodos ginásticos, percebendo como determinado método circulou 
e foi disseminado em meio a um grupo específico. Também é relevante 
compreender como representantes de grupos – médicos, educadores, 
intelectuais – se apropriaram dos métodos ginásticos e os disseminaram 
ou até os utilizaram como instrumentos de legitimação de determinadas 
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práticas. Ainda nos instiga a refletir sobre os indivíduos que tomaram para 
si a tarefa de disseminar determinado método em outros países, das mais 
diferentes formas.  

1- Ponto de partida: um modo de ver a s escolas ginásticas

A ginástica, como sabemos, é uma das expressões da modernidade. 
Esta forma específica de educação do corpo1 que surge na Europa já em 
fins do século XVIII e ganha força ao longo de todo o século XIX é uma 
das materializações do pensamento científico, de uma sociedade que busca 
compreender o mundo a partir da racionalidade científica, controlando-o 
em todos os seus aspectos, detalhadamente. Nessa sociedade em que a 
quantificação e o controle dos comportamentos vão se estabelecendo como 
forma de compreender a realidade, a ginástica, pouco a pouco, vai se constituir 
como a grande expressão dessa metrificação do mundo, configurando-se 
em uma “geometrização dos gestos” (SOARES, 2009, p.115), cuja finalidade 
seria a eficácia dos movimentos.

Conforme Vigarello e Holt, a ginástica

[...] cria, em particular, hierarquias novas de movimentos: do mais 
simples ao mais complexo, do mais mecânico ao mais construído, [...] 
explora o “movimento parcial”, aquele cuja mobilidade se limita a uma 
só articulação óssea: extensão da perna ou do braço, circundução dos 
ombros ou dos quadris, inclinação da cabeça ou do tronco. O que os 
novos manuais traduzem em séries numeradas de exercícios localizados. 
(VIGARELLO; HOLT, 2012, p.411-412)

Este fenômeno, tipicamente urbano, que se constitui ao longo do 
século XIX representa uma forma de educação dos sentidos, dos gestos e 
dos comportamentos, que entende o indivíduo como um agente ativo nos 
processos de educação e formação de seu próprio corpo. Numa sociedade 
em que a retidão do corpo passa a ser sinônimo de retidão das virtudes, a 

1.  Ao nos referirmos à educação do corpo ao longo deste texto, o fazemos tomando 
como referência as ideias que vêm sendo desenvolvidas por Soares, sistematizadas espe-
cialmente em verbete publicado pela autora na edição revista e ampliada do Dicionário 
Crítico de Educação Física, em 2014.
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ginástica, aos poucos, torna-se um elemento fundamental da educação. De 
acordo com Soares (2009, p.135)

Em seus momentos de glória, a velha ginástica, em suas diferentes 
e múltiplas expressões, de fato, foi considerada técnica capaz de 
educar, reformar, melhorar, aprimorar os corpos e intervir no que está 
escondido e não se revela, mas que é parte do indivíduo, de seu caráter. 
Como pedagogia, ela soube bem alinhar corpos e ensinar distâncias 
necessárias à precisão do movimento, estabelecer ritmos comuns e 
ordens coletivas, adequar o corpo em relação aos objetos e seus usos. 
Soube, mesmo, ensinar as técnicas de autogerir-se, fazendo do corpo 
expressão de civilização. Para além de uma prática, de uma técnica, de 
uma pedagogia, a ginástica foi uma instituição que alimentou ideias e 
ideais de educação republicana. 

Ao apropriar-se de movimentos e jogos da cultura popular e substituir o 
espetáculo livre e “espontâneo” por espetáculos milimetricamente calculados, 
a ginástica estabelece um “programa de aprendizagens sequenciais que 
impõem uma nova disciplina no universo pedagógico” (VIGARELLO; HOLT, 
2012, p.412). Esta nova disciplina também criará seus próprios espetáculos, 
em que a retidão e a sincronia dos corpos constituirão uma materialização 
dos ideais de construção de Estados-nação consolidado. A ginástica é, em 
parte, expressão dessas ideias de nação e dessas identidades nacionais em 
construção, e é por isso que ela dialoga tão intensamente com as fronteiras. 
Se podemos chamar as diferentes sistematizações de exercícios físicos de 
ginástica, no singular, é porque compartilham uma série de elementos, tanto 
em termos de repertório de exercícios, como em termos de finalidades e 
motivações: as diferentes escolas ginásticas, das quais as mais expressivas 
foram a alemã, a francesa e a sueca, compartem entre si alguns aspectos 
como a identificação de uma “degenerescência física” da população;  a ideia 
de que há um vínculo entre corpo e mente; a preparação para a defesa da 
pátria; os usos dos exercícios físicos como instrumentos de uma educação 
moral (SOARES, 1994; 2006). 

Pensar a noção de que haveria uma escola alemã, uma escola francesa e 
uma escola sueca de ginástica nos permite agrupar determinadas ideias que, 
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de fato, foram marcadas pelo contexto nacional em que foram elaboradas. 
Por outro lado, pensar essa noção de escolas pode gerar certa linearidade 
na compreensão dos diferentes autores que propuseram sistematizações 
dos exercícios físicos em cada um desses países, como se configurassem 
uma continuidade de um único pensamento, como se entre eles não 
houvesse diferenças, especificidades, debates. Isso não significa que devemos 
simplesmente negligenciar os pontos em comum que os diferentesmétodos 
escritos pelos diferentes autores apresentam. É apenas um lembrete para que 
tenhamos algumas cautelas ao tratar das ginásticas que emergiram em cada 
um desses contextos. Afinal, ainda que compartam exercícios e algumas 
finalidades, cada um destes autores se debruçou sobre o estudo do gesto 
humano a partir de uma perspectiva diferente, e isso, em diferentes níveis, 
se reflete em seus escritos e suas ideias, nas formas como selecionam o que 
seria ou não apropriado a seus métodos, nos argumentos que utilizam para 
justificar essa forma específica de educação do corpo nos contextos em que 
estavam inseridos2. 

Se tomarmos como exemplo os métodos desenvolvidos na Alemanha, 
o fato de Jahn se aproximar dos exercícios físicos com objetivos muito mais 
políticos do que pedagógicos (PILZ, 2007, p.74) influencia os critérios para 
seleção de exercícios e jogos considerados adequados para a praça de ginástica, 
bem como a ênfase em questões vinculadas ao nacionalismo e à construção 
de um espaço coletivo em que não importavam as divisões estamentais, 
mas sim a formulação de um grupo capaz de doar-se em prol de um ideal 
comum. Ainda que elementos referentes à saúde e à higiene apareçam em 
seus escritos, a maneira como estabelece o papel da ginástica na sociedade 
é muito distinta daquela como Guts Muths o fizera vinte anos antes.

Ainda falando em especificidades, um outro exemplo é a ginástica sueca 
feminina. Ao estudar a trajetória de mulheres que se formaram no Instituto 
de Ginástica de Estocolmo, Cristiane Martini Pisani mostra que, somente a 
partir da segunda metade do século XIX, o método incluiu a importância 
da ginástica na educação de mulheres, em resposta às demandas de um 

2. Talvez o único caso em que a noção de uma escola ginástica de fato seja representativa 
seja o da Suécia, em que a maioria dos autores foram formados pelo mesmo instituto, o 
Real Instituto de Ginástica de Estocolmo. 
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projeto de nação que deveria corresponder aos anseios de maior liberdade 
de ação feminina, tanto na esfera pública quanto nas instituições privadas 
(BOLLING & YTTERGREN, 2015; WESTBERG, 2017). Muitas mulheres 
formadas nesse contexto dedicaram suas vidas à divulgação e propagação 
do método em diferentes países do mundo. Obviamente que esse contexto 
traz questões muito específicas ao método sueco, que durante muito tempo, 
tinha como meta a formação do corpo masculino.

Compreender que em cada um dos países considerados expoentes 
da conformação da ginástica no século XIX houve diferenças, houve 
particularidades, é um processo importante se queremos compreender a 
circulação e a apropriação dessas propostas, seja no âmbito desses três países, 
seja em território brasileiro. Não significa simplesmente esquecer que os 
métodos compartilham numerosos aspectos similares, nem que devemos 
localizar nossos esforços em apontar o que cada um tem de diferente. Significa 
assumir que cada autor, ao propor uma sistematização, partia de fundamentos 
que eram distintos e, por vezes, tinham objetivos distintos. Significa pensar, 
especialmente ao estudar a circulação da ginástica em outros países, como o 
Brasil, que o que chegou em nosso país, o que foi apropriado aqui, sempre 
foi uma versão de um dos escritos sobre esses métodos ginásticos. E que 
essas versões sempre dependeram também da forma como foram transpostas 
para nosso país. Elas chegaram por meio de manuais originais? Por meio 
da experiência prática de imigrantes? Por meio de missões bancadas pelo 
governo? Por meio de indivíduos dedicados a disseminar determinado 
método? Por meio de traduções de determinado(s) autor(es)? Ao pensarmos, 
portanto, os métodos ginásticos, é necessário buscarmos compreender o que 
aproxima e afasta cada um desses principais autores do que convencionamos 
chamar de escolas ginásticas, é preciso compreender que, mesmo em seus 
países de origem, a circulação de ideias a respeito da ginástica gerou muito 
mais embates e discussões do que continuidades lineares.
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2- A circulação de métodos ginásticos  no contexto Alemão: a 
Barrenstreit (“Guerra das barras”)

Os métodos ginásticos, de alguma maneira, sempre circularam. Quando 
Jahn se deslocou ao pequeno povoado de Schnepfenthal para conhecer o 
Philantropinum onde trabalhava Guts Muths, em 1807, o fez para conhecer 
o lugar e para conhecer mais sobre o método de ginástica criado pelo 
pedagogo a partir de sua experiência naquela instituição (ULFKOTTE, 
2010). O manual de Guts Muths é um bom exemplo de como as ideias sobre 
a ginástica extrapolaram os limites das instituições em que foram criadas, e 
mesmo fronteiras nacionais. Gymnastik für die Jugend, cuja primeira edição 
data de 1793, recebeu traduções em diferentes línguas. Segundo Joseph 
Ulfkotte (2010), ao longo do século XIX traduções do manual foram feitas 
na Dinamarca, Inglaterra, França, Holanda, Suécia, Itália e Grécia. Podemos 
pensar que o manual de Guts Muths, em diferentes graus, pode ter exercido 
alguma influência no pensamento acerca dos exercícios físicos nestes países. 

No caso da Suécia, os estudos mais recentes de Andrea Moreno vêm 
demonstrando como as proposições deste pedagogo influenciaram a 
formulação do sistema ginástico de Per Henrik Ling. O sueco, ao conhecer 
a ginástica de Nachtegal, vai ser impactado também pelas ideias de Guts 
Muths, que já era referência para as práticas desenvolvidas pelo dinamarquês 
em seu ginásio.

Os manuais de ginástica, ao materializar as concepções de educação do 
corpo de seus autores, transformaram-se em importantes agentes mediadores 
que permitiram estabelecer as bases teórico-metodológicas dos métodos 
ginásticos e uma considerável circulação destas ideias entre diferentes países 
ao longo do século XIX. 

Mas a circulação dos métodos ginásticos, desde o início, não dependeu 
apenas dos manuais. Ainda continuando na Alemanha, passemos ao manual 
que materializou o modelo de ginástica que se tornou hegemônico naqueles 
territórios durante o século XIX: Die Deutsche Turnkunst, publicado por 
Friedrich Ludwig Jahn em 1816. Na verdade, um primeiro detalhe a tomar 
em conta a respeito de Die Deutsche Turnkunst é que, com a mitificação 
da figura de Jahn pelos ginastas durante o século XIX, muitas vezes nos 
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esquecemos de que este livro, na verdade, foi produzido em coautoria com 
Ernst Eiselen, parceiro de Jahn na praça de ginástica da Hasenheide, em 
Berlim, e que ficara responsável por manter as sessões de ginástica para 
aqueles que, seja pela idade ou por questões físicas, não puderam alistar-se 
aos exércitos voluntários de Lützow nas chamadas guerras de libertação, 
contra o exército francês, em 1813.

Jahn — e Eiselen — afirmam haver escrito seu manual como uma forma 
de permitir que as pessoas pudessem conhecer seu sistema de ginástica, 
nomeado como Turnen, como “realmente era”, afinal “alguém que conhece 
o Turnen apenas de ouvir dizer e de observá-lo pode escrever sobre ele da 
mesma forma que um cego escreve sobre cores” (JAHN; EISELEN, 1967[1816], 
p.XII). Assim, se o manual era uma forma de garantir uma boa compreensão 
do que era o Turnen, era necessário fazê-lo acessível. Por isso, segundo os 
autores, o livro fora impresso com recursos próprios e era vendido por um 
preço muito baixo, pois “querer ganhar algo com ele — isso não é considerado” 
(JAHN; EISELEN, 1967[1816], p.XII).

Ao contrário do que ocorrera com a ginástica de Guts Muths, que se 
disseminou especialmente a partir da circulação de seu manual e de traduções 
de sua obra em outros países, o método proposto por Jahn e Eiselen3 teve 
sua disseminação fortemente vinculada a esforços pessoais de Jahn para 
a formação de novas praças de ginástica, além da original localizada em 
Berlim. A disseminação do método jahniano, especialmente em seus anos 
iniciais, se deu principalmente a partir de duas estratégias: a vinculação de 
Jahn aos membros das confrarias estudantis, aproveitando-se da rede de 
associações por eles organizada e que se estendia amplamente pelos territórios 
germânicos; e os esforços de Jahn para formar ginastas capazes de fundar 
e manter praças de ginástica em outras localidades, somada à utilização de 

3.  Existe uma versão em inglês publicada em Northampton, Massachusets, 
em 1828, e que se trata de uma versão reduzida da obra, que se inicia di-
retamente nas descrições dos exercícios, sem a introdução em que Jahn 
estabelece o nome Turnen e falam sobre o processo de constituição de seu 
método ginástico.
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excursões para o estabelecimento e a manutenção de contato com grupos 
de ginastas de outras regiões. Conforme Dieter Düding (1984, p.61), 

a rede de organizações locais de ginastas com a qual a Alemanha foi 
coberta somente pôde ser tecida porque, para a formação do movimento 
do Turnen, Jahn mobilizou completamente suas habilidades autorais e 
organizacionais, bem como seu talento para reunir jovens ao seu redor 
e conduzi-los a seu propósito.

O Turnen se tornou a proposta hegemônica de sistematização de 
exercícios físicos na Alemanha ao longo do século XIX, e a figura de Jahn 
seu mito fundacional. Isso não significa que essa hegemonia não tenha sido 
testada. Na verdade, na década de 1860, o Turnen é fortemente desafiado 
como método ginástico das escolas prussianas, especialmente a partir das 
influências de uma sistematização vinda de outro país: a ginástica sueca. 
Como já apontado por Moreno (2015) em seus estudos, o Instituto Central 
de Ginástica de Estocolmo, onde Per Henrik Ling atuou, considerava uma 
importante missão difundir a ginástica lingiana para além das fronteiras 
de seu país. Esse esforço significava tanto o envio de representantes para 
outros países, como a recepção de estrangeiros interessados em conhecer 
este método de ginástica. Um dos estrangeiros recebidos pelo Instituto foi 
o major alemão Hugo Rothstein, que ao regressar a Berlin se tornou um 
dos mais importantes difusores da ginástica sueca em território alemão. 

Rothstein havia sido enviado numa missão de estudos ao Instituto Central 
de Ginástica de Estocolmo e, ao regressar a Berlim, passou a trabalhar sobre 
as bases da ginástica lingiana como instrutor no Königliche Central-Turn-
Anstalt zu Berlin (Instituto Real Central de Ginástica de Berlin). O Instituto 
berlinense formava instrutores para trabalhar em academias militares, mas 
também nas escolas do norte da Alemanha, o que significa que a ginástica 
sueca, a partir dos trabalhos de Rothstein neste instituto, ganhava cada vez 
mais terreno nos territórios alemães. Ao regressar a Berlim, uma das primeiras 
ações de Rothstein foi ordenar a retiradadas barras paralelas — elemento que 
marca a ginástica jahniana —, por considerar que os exercícios ali realizados 
ofereciam riscos à segurança do ginasta — e, consequentemente, do jovem 
nas escolas e do militar em treinamento. Começava a se instaurar, assim, a 
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Barrenstreit, ou “guerra das barras”: de um lado, os defensores do que era 
chamado de método “rothstein-lingiano”, baseado na chamada ginástica 
racional de Ling, que as consideravam um aparelho inadequado, e, por 
outro, os defensores do Turnen jahniano.

O ponto central das discussões era a adequação, ou não, do Turnen à 
saúde corporal da juventude e sua aplicabilidade como método ginástico nas 
escolas. Segundo Michael Krüger (2000), “argumentos médico-fisiológicos e 
baseados em teorias do movimento tiveram papel fundamental nesse debate”, 
que ao longo desses três anos envolveu não apenas os ginastas no âmbito 
associativo, mas também autoridades médicas científicas, entre as quais 
se destacam o fisiologista Emil Du Bois-Reymond e o médico patologista 
Rudolph Virchow, representando, assim, o ápice do debate público acerca 
do Turnen e da educação corporal nos territórios alemães naquele momento 
(KRÜGER, 1996). Para Krüger, este foi um momento crucial para a mudança 
de paradigma a respeito dos exercícios físicos na Alemanha, passando de uma 
noção de manutenção do equilíbrio corpo-mente a um “conceito moderno 
de tratamento e pesquisa médico científica” (KRÜGER, 2015).

Diferentes brochuras foram publicadas buscando mostrar como a suposta 
racionalidade da ginástica sueca, na verdade, criava um método que pensava 
os exercícios de forma demasiado abstrata, “sem considerar a interação 
orgânico-fisiológica de cada parte do corpo com o todo” (KRÜGER, 1996), 
como afirmava o fisiologista Du Bois-Reymond. Vários pareceres circularam, 
inclusive nos jornais especializados, como o Deutsche Turnzeitung, mostrando 
como o Turnen era uma prática adequada e segura ao desenvolvimento 
corporal, inclusive, os aparatos que estavam no centro da discussão — as 
barras. Entretanto, como indica Krüger (2015, p.338), juntamente com 
os argumentos científicos em prol do Turnen estavam os argumentos de 
embasamento político. Ao analisar os escritos de Du Bois-Reymond sobre o 
tema, este autor afirma que “Emil Du Bois-Reymond nomeara aspectos em 
sua argumentação a favor do Turnen que transcendiam os aspectos médicos 
e, em sentido mais restrito, fisiológicos da guerra das barras” (KRÜGER, 
1996, p.204). 
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A disseminação da ginástica sueca a partir do Instituto berlinense colocou 
em debate questões como a racionalidade, cientificidade e aplicabilidade do 
Turnen, especialmente a partir dos aparelhos que se tornaram seu maior 
símbolo: as barras. Entre os anos de 1860 e 1863 podemos encontrar, por 
exemplo, no Deutsche Turnzeitung, maior periódico especializado em ginástica 
na Alemanha do século XIX, artigos referentes à “guerra das barras”. Tratando-
se de um jornal criado para veicular a ginástica alemã, obviamente os artigos 
que aí circularam eram todos favoráveis ao Turnen jahniano. Em geral, 
os argumentos levantados pelos defensores do Turnen eram muito mais 
vinculados à emoção que à razão. Dizia um artigo publicado em julho de 1860:

Não são os exercícios livres militares suecos, majoritariamente médicos, 
anatômicos e fisiológicos, os preferenciais para o desenvolvimento 
do Turner e sua transformação em um soldado, mas os exercícios em 
aparelhos alemães. (Schwedische und Deutsche Turnkunst in DTZ, 
jul. 1860, p.78)

Ainda que alguns autores iniciassem seus artigos reconhecendo aspectos 
positivos do método lingiano, terminavam por considerá-lo inapropriado, 
seja por dificuldades de implementação (precisaria de muitos ginastas para os 
exercícios em duplas, enquanto o Turnen era uma relação homem-aparelho), 
por sua suposta incapacidade de promover “efeitos morais” como presença de 
espírito, coragem e domínio de corpo, seja por sua passividade e monotonia. 
A ginástica racional sueca era considerada excessivamente monótona, tão 
monótona que “na verdade, somente os doentes, que estão dispostos a tudo 
pelo prêmio da saúde e sob as ordens dos médicos, são cultivados pelo 
terrível tédio da ginástica racional” (Der Kampf um den Barren in DTZ, 
n.11, 13.03.1863, p.58).

A inserção da ginástica sueca no Instituto Real Central de Ginástica 
de Berlin e sua circulação a partir dos trabalhos de Rothstein despertaram 
um importante debate nos territórios alemães. Ao apontar que o Turnen 
era uma prática perigosa e inapropriada, especialmente nas escolas, gerou 
uma intensa comoção entre os representantes do movimento ginástico 
alemão, que enviaram numerosas petições. Representantes reconhecidos 
vinculados ao mundo das ciências, como o fisiologista Emil Du Bois-
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Reymond, engajaram-se na defesa do Turnen, escrevendo brochuras em 
que argumentavam, cientificamente, sobre os benefícios e a segurança do 
Turnen e de seu principal aparato em questão, as barras. Entretanto, a grande 
maioria dos argumentos que circulavam em favor do método jahniano eram 
baseados diretamente em questões emocionais e políticas, como ao afirmar 
que, por não viverem em um país colonizador, “somos pobres [...]. A única 
indenização que temos é nosso Turnen nacional, alemão” (Der Kampf um 
den Barren in DTZ, n.11, 13.03.1863, p.58).

Pensar os conflitos derivados da circulação da ginástica em territórios 
europeus, especificamente a partir da inserção de um método em um país 
que tinha seus próprios sistemas de exercícios e que, historicamente, criara 
um importante vínculo entre ginástica e nação, nos permite aproximarmos 
um pouco mais dos debates e interesses que fizeram com que estes métodos 
fossem adotados, apropriados ou mesmo completamente rechaçados por 
estes países. No caso do Brasil, que não tinha um método ginástico próprio, 
pensar as diferentes formas de recepção, circulação e tradução dos diferentes 
métodos ginásticos torna-se uma tarefa ainda mais complexa. 

2- A circulação das ginásticas nas Américas - O contexto 
brasileiro

Pensar os intercâmbios e influências entre distintos autores e métodos 
em países que estabeleceram sistematizações próprias já é uma tarefa bastante 
intensa, como vimos muito brevemente, e que nos obriga a mobilizar aspectos 
políticos, culturais, educacionais, econômicos, entre tantos outros, na tentativa 
de compreender os conflitos gerados por estes contatos entre métodos, bem 
como a forma como se resolveram. 

No caso do debate Ling versus Jahn em território alemão, os argumentos 
que resultaram na vitória do método jahniano e das barras nem sempre 
foram científicos e racionais, mas por vezes de cunho nacionalista, como era 
a própria fundamentação de Jahn para seu Turnen. O que dizer, então, dos 
embates sobre os métodos ginásticos em um país como o Brasil, que somente 
buscaria criar um sistema nacional de Educação Física nas décadas 1930-1940 
e que era influenciado por outras culturas de formas tão múltiplas, que iam 
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desde a transposição de práticas por ondas migratórias até a importação de 
ideias de países considerados como modelos?

Pierre Bourdieu, ao analisar as condições sociais da circulação 
internacional das ideias, nos alerta para o fato de que “as trocas internacionais 
são submetidas a um determinado número de fatores estruturais que são 
geradores de mal-entendidos. Primeiro fator: o fato dos textos circularem sem 
seu contexto” (BOURDIEU, 2002, p. VI). Para este autor, os mal-entendidos 
na interpretação de uma obra são resultado de sua circulação desvinculada 
de seu contexto de produção e, ao mesmo tempo, da reinterpretação de seus 
receptores em função de seu próprio contexto. Ainda segundo este autor, 

[…] o sentido e a função de uma obra estrangeira é determinado tanto ou 
mais pelo campo de chegada quanto pelo campo de origem. Em primeiro 
lugar porque o sentido e a função no campo de origem são muitas 
vezes completamente ignorados. E também porque a transferência de 
um campo nacional para um outro se faz por meio de uma série de 
operações sociais: uma operação de seleção (o que se traduz? O que se 
publica? Quem traduz? Quem publica?); uma operação de marcação 
(de um produto anteriormente “sem etiqueta”) pela editora […]; uma 
operação de leitura, enfim, com os leitores aplicando à obra categorias de 
percepção e problemáticas que são produto de um campo de produção 
diferente. (BOURDIEU, 2002, p.VII)

Por isso, torna-se tão importante debruçar-se sobre os originais e, 
sobretudo, considerarmos seus contextos de produção. No caso específico 
da ginástica sueca, vale lembrar que o livro de autoria de Ling foi publicado 
após sua morte, resultado dos esforços de seus discípulos em reunir suas 
ideias. De seu manual, não existe tradução em português, nem em inglês, 
nem em francês, apenas uma versão em alemão, pouco conhecida e que 
mereceria um estudo. Assim, boa parte do que se diz do pensamento lingiano 
foram escritos por outros, em outras línguas... O estudo de Pedro Luiz 
da Costa Cabral, Fundamentos do método sueco de ginástica: tradução de 
ideias (1834-1896, Suécia/Brasil)4, visa, justamente compreender o contexto 

4.  Projeto de pesquisa autônomo, em andamento.
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em que as ideias do método foram gestadas e transformadas, mobilizando 
as obras de P. H. Ling e de seus continuadores. Essa pesquisa, ainda em 
andamento, tem contribuído para a localização de importantes obras e 
traduções do precursor do sistema sueco de ginástica. Obras como Förslag 
om gymnastikens nytta och nödvändighet för soldaten i allmänhet5(1820), 
Reglemente för gymnastik6 (1836), Reglemente för bajonettfäktning7 (1836), 
Soldat-underwisning i gymnastik och bajonettfäktning8 (1838), além do livro 
Gymnastikens allmänna grunder9 têm sido referenciais importantes para a 
compreensão da ginástica sueca nos seus primórdios. O trabalho de Cabral 
tem permitido perceber como as ideias originais sobre a ginástica sueca vão 
se transformando em diferentes apropriações.

Imaginar, portanto, como foi possível que a ginástica sueca ganhasse 
uma visibilidade no Brasil e no mundo, e que está estampada em diversos 
jornais brasileiros, por exemplo, é, de alguma forma, pensar nos caminhos 
que essa prática seguiu, desde Estocolmo, para chegar ao Brasil. As pesquisas 
desenvolvidas pelo grupo coordenado por Moreno apontam que, aqui, a 
ginástica sueca ganhou visibilidade, sobretudo, através de três modos: (1) 
no discurso de intelectuais em defesa do método10, (2) na vulgarização desse 
saber pelos manuais de ginástica e (3) na circulação de sujeitos. Dos três 
modos, a ginástica racional comportou alterações do pensamento matricial 
– por isso, compreender os modos de sua divulgação, suas transformações 
e permanências é importante.

Se Bourdieu nos ajuda a pensar a circulação das ideias a partir das 
obras em si, é necessário pensar que nem sempre as ideias sobre os métodos 

5.  Propostas e benefícios da ginástica na formação geral do soldado (tradução livre). Este 
manual, que não foi concluído, foi escrito em 1820 por Ling, mas apenas publicado quarenta 
anos mais tarde como parte de suas obras completas. 
6.  Manual de ginástica (tradução livre).
7.  Manual para esgrima e baioneta (tradução livre).
8.  Manual de ginástica, de esgrima e de baioneta para soldados (tradução livre).
9.  Princípios gerais de ginástica/Manual de ginástica/Base geral para ginástica (traduções 
livres). Há a primeira versão, não publicada, de 1834, e a versão concluída por seus discípulos, 
Carl August Georgii e Peter Jacob Liedbeck, em 1840.
10. Como já dito, há um crescente debate no campo educacional e político sobre a perti-
nência do sistema sueco para fundamentar as práticas escolares. Estamos falando de um 
Brasil, que não tinha desenvolvido um método próprio de ginástica e que tem na Europa 
uma referência cultural e econômica importante.
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ginásticos circularam no Brasil a partir dos manuais originais. Muitas vezes, 
essa circulação se deu a partir de releituras dessas obras, e essas releituras 
por si mesmas já se configuram como uma interpretação intermediária entre 
as ideias que circulavam na obra/país de origem e os leitores que entrariam 
em contato com ela neste novo contexto. Um caso interessante para se 
pensar essa relação é a avaliação que Fernando de Azevedo faz a respeito 
da ginástica alemã em seu livro Da Educação Física.

Fernando de Azevedo, ao discutir qual seria o método ginástico mais 
apropriado para as escolas, discute as três grandes “escolas” – alemã, francesa e 
sueca – com clara preferência pela ginástica racional sueca. Ao discutir porque 
a ginástica alemã não seria apropriada para o ambiente escolar, menciona 
que o embate entre ginástica alemã e ginástica sueca já havia acontecido 
na própria Alemanha, tomando como exemplo o trabalho de Rothstein na 
disseminação da ginástica sueca e a discussão que ficou conhecida como 
“guerra das barras”, que acabamos de explorar. Há aspectos importantes a se 
considerar a respeito das reflexões de Fernando de Azevedo sobre a ginástica 
alemã. Um primeiro aspecto que podemos apontar é o fato de que ele não 
se aproxima da proposta jahniana a partir do próprio manual de Jahn, mas 
a partir de um autor francês, Philippe Tissié. Se abordasse o Turnen desde 
sua obra inicial, veria que Jahn, na verdade, nunca o propôs como um 
método para escolas. Na verdade, afirmava querer distância de qualquer 
“disciplinamento escolar”. O fato de o Turnen ter feito sua entrada neste 
ambiente já é um indício das releituras e transformações pelas quais havia 
passado na própria Alemanha durante o século XIX. Na verdade, o consenso 
é de que o autor responsável por pensar o Turnen para o ambiente escolar 
é Adolf Spiess, em meados do século XIX, e esse autor inicia seu manual 
sobre Turnen nas escolas fazendo justamente uma crítica ao Turnen como 
amplamente praticado pelos ginastas. No prefácio de seu manual, Spiess 
afirma que a maneira como a ginástica era praticada no âmbito das associações 
não era apropriada para o âmbito escolar, uma vez que possibilitava uma 
grande quantidade de jovens se exercitando ao mesmo tempo, em múltiplos 
aparelhos, sob a supervisão de apenas um instrutor. A escola exigia maior 
observação por parte do professor de ginástica, de forma que as turmas 
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deveriam ser formadas por uma quantidade menor de jovens. Ao mesmo 
tempo, ainda que não se oponha aos exercícios nas barras – ponto central 
na disputa entre os métodos alemão e sueco tanto na Alemanha como 
nos escritos de Azevedo – estes exercícios não se apresentam com grande 
centralidade em sua proposta para as escolas. Também nos chama atenção 
como essa mesma ginástica que Azevedo considera demasiado concentrada 
no fortalecimento da musculatura peitoral e de membros superiores é 
considerada pelos membros das sociedades ginásticas alemãs criadas no 
Brasil como uma forma múltipla e harmoniosa de formação do corpo, pois 
colocaria todas as partes do corpo em movimento.

Outro ponto que também nos chama atenção é o fato de Azevedo 
mencionar Guts Muths no início de seu livro como um dos precursores da 
ginástica, mas não considerá-lo como parte do movimento ginástico alemão. 
O mito jahniano como criador da ginástica alemã é tão forte que, mesmo 
no Brasil, sua obra é tomada como expressão única do que seria a ginástica 
alemã, sem reconhecer os escritos anteriores publicados por Guts Muths 
ou os aportes de Spiess para a adequação do Turnen ao ambiente escolar 
em meados do século XIX.

O caso da leitura de Fernando de Azevedo sobre a ginástica alemã 
indica a necessidade de buscarmos compreender como os diferentes métodos 
ginásticos foram recebidos, apropriados e circularam na literatura nacional 
acerca dos exercícios físicos, algo que se mostra como uma linha de pesquisa 
bastante fértil e imprescindível para a compreensão da constituição do 
pensamento nacional sobre a ginástica e o esporte. Isso fica demonstrado 
muito claramente pelos estudos de Jubé (2017) sobre a recepção do método 
ginástico de Georges Hébert em periódicos especializados e jornais de grande 
circulação do Brasil da primeira metade do século XX.

Jubé (2017), buscando compreender a recepção e circulação do método 
natural de Georges Hébert no Brasil, mostra como médicos, pedagogos e 
intelectuais brasileiros buscaram aportes teóricos, nos referenciais da ginástica 
europeia, para justificar a inserção da ginástica e do esporte no cotidiano 
brasileiro, sem necessariamente se importar com o que estes autores europeus 
de fato defendiam. Conforme esta autora, a obra de Hébert foi recebida no 
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país com certo entusiasmo que veio acompanhando de certos abusos de seu 
nome, mais como um argumento de força para legitimar a prática de exercícios 
físicos do que a partir de uma verdadeira aproximação com sua obra. Neste 
sentido, muitas vezes o nome de Hébert aparecia complementado pelos nomes 
de outros autores que, por vezes, defendiam proposições completamente 
distintas do Método Natural hébertista, como a ginástica sueca. Em suas 
análises, Jubé percebe como a menção à ginástica de Ling aparecia como uma 
forma de garantir certa racionalidade ao Método Natural. Ao mesmo tempo 
em que circulava como um argumento de força na imprensa, gerava debates 
entre intelectuais da educação e do movimento higienista, que muitas vezes 
consideravam adequados os exercícios propostos por Hébert, mas não eram 
muito entusiastas de sua ideia de retorno à natureza, num claro exemplo de 
como “o campo de chegada” de uma obra estrangeira determina seu “sentido 
e função”, para retomar as palavras de Bourdieu (2002). Num país em que a 
natureza era sinônimo de enfermidade e atraso social, o Método Natural de 
Hébert enfrentou grandes resistências entre intelectuais da educação física 
e médicos, e uma consequência dos debates a respeito das ideias hébertistas 
é que, nas palavras de Jubé, “o país moldou ‘seu próprio Georges Hébert’, 
quando adotou as ideias e os princípios mais relevantes e pertinentes ao 
contexto nacional” (JUBÉ, 2017, p.264). 

Os esforços realizados por diferentes pesquisadores para compreender 
a maneira com que os diferentes métodos ginásticos circularam em nosso 
país, a partir de diferentes meios, têm mostrado o quanto este campo é 
repleto de lacunas. Neste sentido, os trabalhos11 que vêm sendo conduzidos 

11. Andrea Moreno: A Ginástica Sueca no Brasil: presença nos manuais escolares e no pensa-
mento pedagógico entre fins do século XIX e início do XX; Anderson da Cunha Baía: Revista 
Brasileira de Educação Física: a circulação das ideias de Ling e a ginástica Sueca no Brasil 
(1944-1952); Anna Luiza Ferreira Romão: Tentativa de criação de um Método de Educação 
Física com “alma nacional” (Brasil, décadas de 1930 e 1940); Gyna de Ávila Fernandes: Dar à 
Educação Física uma história nacional: a obra História da Educação Física e dos Desportos 
no Brasil, de Inezil Penna Marinho; Cristiane Oliveira Pisani Martini: A ginástica sueca 
para mulheres: os cursos, as práticas e as possibilidades de formação e atuação profissio-
nal; Pedro Luiz da Costa Cabral: Fundamentos do método sueco de ginástica: tradução de 
ideias (1834-1896, Suécia/Brasil); Ana Claudia Avelar: Uma ginástica que também se lê: a 
produção do Compendio de Gymnastica Escolar de Arthur Higgins (1896-1934); Iara Marina 
dos Anjos Bonifácio: Ludvig Gideon Kumlien e a circulação da ginástica sueca no Brasil; 
Roberta Batista de Faria: Luiz Furtado Coelho e sua trajetória profissional como professor 
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sob orientação e coordenação da professora Andrea Moreno, no âmbito 
do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a História da Ginástica (GEPHGI) 
mostram o quão profícuo pode ser o estudo da circulação dos métodos 
ginásticos, especialmente pensando-a desde uma história dos manuais de 
ginástica, e dos homens e mulheres que atuaram como agentes mediadores 
dessa circulação, buscando compreender os diferentes processos de criação 
e divulgação dessa ginástica desde Estocolmo até o Brasil. 

Ao mobilizarem diferentes autores e fontes, bem como ao trabalharem 
com periodizações bastante específicas, estes estudos têm contribuído — e 
ainda contribuirão muito — para a compreensão de como a ginástica sueca 
circulou em nosso país durante um período bastante amplo e a partir de 
meios bastante distintos. Quando se colocam como objetivo analisar os 
diferentes processos de circulação da ginástica sueca tomando especialmente 
os aportes do campo específico da história do livro — e de outros impressos 
— estabelecem um olhar original para o estudo da constituição do campo 
da Educação Física no Brasil. Por exemplo, tomar o clássico de Inezil Penna 
Marinho História da Educação Física e dos Desportos no Brasil como um objeto 
de estudo, pensando sua produção, sua circulação e principalmente a maneira 
como a narrativa ali constituída influenciou e influencia a compreensão 
acerca da história da Educação Física no país é algo original e necessário: 
já há algo produzido sobre seu autor, obviamente muitas críticas já foram 
feitas pelo tipo de história que Inezil Penna Marinho produziu, mas nenhum 
buscou compreender como essa obra foi concebida e se tornou, por muitas 
décadas — em alguns lugares até hoje — a grande referência para se pensar 
a história da educação física e do esporte no país.

Questionamentos muito similares também levam a pensar o Compendio 
de Gymnastica Escolar, de Arthur Higgins, como fonte e objeto de pesquisa 
histórica, buscando entender os elementos envolvidos em sua produção e 
circulação, mobilizando a noção de circuito de comunicações de Darnton 
e pensando as estratégias de legitimação deste impresso, algo que nos abre 
interrogantes que ainda não foram (plenamente) investigadas no âmbito 

e divulgador da ginástica sueca em Portugal; Bárbara Santana: Ideias sobre Ginástica Sueca 
- o que dizem os manuais produzidos no Brasil e em Portugal (1880- 1930).
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da história da Educação Física. Pensando que os títulos e subtítulos, pelo 
menos teoricamente, nos informam algo sobre os interesses e os objetivos de 
uma obra: as mudanças de nome pelas quais passa este livro, de Compendio 
de Gymnastica e Jogos Escolares, passando por Compendio de Gymnastica 
Escolar – methodo sueco-belga, para finalmente chegar em Compendio de 
Gymnastica Escolar – methodo sueco-belga-brasileiro seriam um indicativo  
dessas tentativas de legitimação? Se pensarmos em termos cronológicos, 
estaria esta última mudança de nome desta obra relacionada com os primeiros 
movimentos e discussões referentes à tentativa de um Método Nacional de 
Educação Física, que ganharia maior força durante as décadas de 1930-1940? 
Aliás, este período é fundamental para a consolidação da Educação Física 
no Brasil e, todavia, ainda nos falta muito a explorar. Afinal, não é mera 
coincidência que os esforços para constituição da área coincidam com o 
Estado Novo, um período em que, como afirma Alcir Lenharo (1986, p.75), 

O corpo está na ordem do dia e sobre ele se voltam as atenções de 
médicos, educadores, engenheiros, professores e instituições, como o 
exército, a Igreja, a escola, os hospitais. De repente, toma-se consciência 
de que repensar a sociedade para transformá-la passava necessariamente 
pelo trato do corpo como recurso de se alcançar toda a integridade do 
ser humano.

A discussão acerca de um método nacional está, obviamente, intimamente 
ligada aos debates acerca das criações estrangeiras que circulavam no Brasil 
até o momento, que dividia os educadores e médicos especialmente entre 
adeptos do esporte e adeptos da ginástica, sendo este grupo subdividido, 
ainda, entre adeptos do método francês e do método sueco. A pesquisa que 
está sendo desenvolvida por Anna Romão, sobre a tentativa de construção de 
um Método Nacional, tem revelado, por exemplo, o quanto, de certa maneira, 
a forma como os métodos ginásticos europeus foram sendo apropriados e 
transformados em terras brasileiras já o tornavam “nacionais”, mesmo sem 
essa alcunha. 

Neste sentido, torna-se sumamente importante pensar quais eram os 
principais envolvidos nos debates acerca da ginástica no país e quais seus 
principais referenciais estrangeiros, sempre tendo, como pano de fundo, 
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questões como: de que maneira se aproximaram dos diferentes métodos 
ginásticos? A partir de que livros? De originais? De traduções? 

A obra do sueco L. G. Kumlien pode ser uma boa resposta a essas 
questões. Procurando superar uma análise que se concentre no texto, Baia, 
Bonifácio e Moreno (2019) buscaram perceber a circulação de suas obras, 
levando em consideração as diferentes edições e traduções, já que O Tratado 
Pratico de Gymnastica Sueca, editado em Lisboa,foi publicado originalmente 
em língua francesa, e depois para o português, na primeira década do século 
XX. A escrita de diversos manuais pelo autor se apresentou como uma 
das iniciativas no movimento de divulgação da ginástica sueca e é a partir 
deles que suas ideias circulam no Brasil. Kumlien escreveu três obras em 
língua francesa - La Gymnastique suédoise (1901); La Gymnastique pour tous 
(1906); Cours complet d’éducation physique à l’usage de la jeunesse des Écoles 
(1909) - que aos poucos foram ganhando traduções em espanhol, italiano 
e português. Muitas dessas obras, ao serem traduzidas, foram ganhando 
acréscimos e supressões, e às vezes, novos títulos, configurando-se como 
novas obras.  No México ganhou o título de La Gimnasia Sueca: Manual de 
Gimnasia Racional al alcance de todos y para todas la edades (1909/1919), 
na Argentina, Gimnasia Sueca Al alcance de todos (1957). Na Espanha, o 
título foi La Gimnasia para todos (s/d) e na Itália, La ginnastica per tutti: 
traduzione e note di un pubblico insegnante (1911). Em Portugal, Tratado 
Pratico de Gymnastica Sueca (1908). No Brasil, circulou o Tratado Pratico 
de Gymnastica Sueca, versão em português do La Gymnastique pour tous 
(1906). As ideias de Kumlien alcançaram as terras portuguesas por meio do 
seu manual. A forte relação entre Brasil e Portugal, com um intenso trânsito 
de sujeitos e ideias, colaborou para sua circulação em território brasileiro. As 
características tipográficas e comerciais da obra também foram elementos 
que auxiliaram a promover sua circulação. Esses fatores encontram terreno 
fértil num Brasil que tematizava a presença da ginástica nas escolas e que 
procurava bases científicas e práticas para se pensar uma educação do corpo. 
Não à toa, há vestígios da obra circulando nos Estados do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Amazonas e Pará, pelo menos.
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Ainda, quando pensamos nos manuais de ginástica que circulavam 
em língua portuguesa, em nosso território, o que seus tradutores escolhiam 
para dizer? A ideia da escolha me parece uma questão fundamental para se 
pensar a circulação dos diferentes métodos ginásticos no país. 

Podemos dizer, por exemplo, que Fernando de Azevedo escolheu o que 
dizia sobre os diferentes autores da ginástica europeia; que os intelectuais 
que escreviam sobre a obra de Georges Hébert, como demonstrou Jubé 
(2017), escolhiam os aspectos da obra de Hébert que gostariam de divulgar. 

Essas escolhas, intencionais ou não, determinaram em distintos graus 
como os saberes vinculados a estes métodos circularam em território 
nacional por meio de revistas especializadas, jornais de grande circulação 
e manuais, e, consequentemente, nos sinalizam as formas como foram 
recebidos, compreendidos e transformados em território nacional. Não 
é menor pensar, também, as ações governamentais que escolheram trazer 
missões inteiras, ou às vezes um indivíduo muito específico, como foi o caso 
de Fritjof Detthow12, para divulgar um método específico de ginástica entre 
tantos outros possíveis.

Considerações finais

A história da ginástica constitui-se um campo bastante fértil de pesquisas 
que nos permite uma melhor compreensão da constituição de nossa área 
desde o século XIX e as diferentes formas como estes métodos foram 
apropriados e adaptados em diferentes países da América Latina. Estudar 
a história da ginástica me parece ser um trabalho que necessariamente 
envolve pelo menos dois esforços: entender o contexto de origem da proposta 
em questão, e entender o contexto de recepção dessa proposta. Sem pensar 
os movimentos de criação e transformação da ginástica em seus contextos 
originais, o processo de compreensão de sua recepção e disseminação 
em outros contextos torna-se mais difícil, pois não nos permite captar as 
singularidades e sutilezas das traduções, das apropriações, das releituras que 

12.  Fritjof Detthow, militar sueco, formado no Instituo de Estocolmo, veio para o 
Brasil em 1920, para implantar a ginástica sueca nas escolas. Sua trajetória no Brasil 
foi estudada por Andrea Moreno.
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estes métodos receberam nos países em que foram inseridos. Aliás, a própria 
forma de inserção e disseminação desses métodos obviamente influencia 
a maneira como foram compreendidos nestas sociedades receptoras. Uma 
coisa é pensar a maneira como determinado método ginástico circulou e 
foi disseminado em meio a um grupo muito específico, cujo objetivo era 
manter-se justamente o mais próximo possível das ideias originais, tomando a 
ginástica como um elemento identitário, como foi o caso dos teuto-brasileiros. 
Outra é pensar como representantes de grupos como médicos e educadores 
buscaram estudar estes métodos com o objetivo de disseminá-los como 
instrumento de educação e saúde. Uma terceira vertente é, ainda, pensar o 
indivíduos que tomaram para si a tarefa de disseminar determinado método 
em outro país através dos mais variados meios, como aulas particulares e 
no sistema formal de ensino, manuais, artigos, palestras, e mesmo nessa 
vertente, pensar, por exemplo, os trabalhos de Fritjof Detthow, um sueco 
formado pelo Instituto Central de Ginástica de Estocolmo e contratado 
pelo governo de um país para implantar a ginástica sueca em suas escolas 
é distinto de se pensar, por exemplo, os trabalhos de Alberto e Nelly de 
Langlade, que como docentes de um curso de formação de professores de 
educação física empreenderam consideráveis esforços materializados em 
viagens de estudos à Europa e aquisição de manuais e dicionários, e que se 
concretizaram em (pelo menos) uma obra clássica sobre teoria da ginástica, 
utilizada em diferentes países da América Latina. 
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Fragmentos de la formación de profesores de Educación 
Física en imágenes – Uruguay y Brasil (1920-1970)

Fragmentos da formação de professores de Educação Física 
em imagens – Uruguai e Brasil (1920-1970)

Son numerosos los puntos de conexión entre la formación de profesores 
de Educación Física realizada en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, y 
aquella realizada en la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. En Montevideo 
el curso de profesores de educación física comenzó sus actividades en 1939, 
pasando a ser denominado Instituto Superior de Educación Física en 1952, 
mismo año en que tienen inicio en Belo Horizonte las primeras actividades 
de formación superior en Educación Física. 

Los cursos de formación de profesores de Educación Física de estas ciu-
dades presentaban formatos muy similares, pues los proyectos de formación 
realizados en Montevideo entre las décadas de 1920 y 1960 fueron referencia 
para la organización del campo pedagógico de la Educación Física en Brasil. 
La experiencia uruguaya fue presentada como un modelo, especialmente en 
Belo Horizonte, a partir de la creación de la Inspetoria de Educação Física 
de Minas Gerais, en 1927. 

Libros, manuales, profesores y alumnos, cada uno a su modo, contribuye-
ron a la circulación de saberes y prescripciones entre estos dos mundos. Las 
fotografías pertenecientes a los acervos del Centro de Memória da Educação 
Física, do Esporte e do Lazer (Cemef) de la Universidad Federal de Minas 
Gerais y de la Secretaría Nacional de Deporte (antes Comisión Nacional de 
Educación Física) del Uruguay dan a conocer los tiempos, espacios y prác-
ticas presentes en las experiencias de formación de los futuros profesores y 
maneras de educar el cuerpo en las escuelas, las plazas, las ciudades.
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Esta muestra fotográfica integra las acciones del proyecto de investiga-
ción titulado “Archivos e Historias entrelazadas: constitución de modelos 
pedagógicos para la Educación Física y la formación de sus profesores en 
Brasil y Uruguay (1920-1960)”, realizado en conjunto entre la UFMG (Brasi)
l y la Udelar (Uruguay). 

São numerosas as conexões entre a formação de professores de Educação 
Física realizada na cidade de Montevidéu, no Uruguai, e aquela realizada na 
cidade de Belo Horizonte, no Brasil. Em Montevidéu o curso superior de 
educação física foi iniciado em 1939, passando a chamar-se Instituto Superior 
de Educação em 1952, mesmo ano em que se iniciam, em Belo Horizonte, as 
primeiras atividades de formação superior em Educação Física.

Os cursos de formação de professores de Educação Física destas cida-
des apresentavam formatos muito semelhantes, uma vez que os projetos de 
formação realizados em Montevidéu entre as décadas de 1920 e 1960 foram 
referências para a organização do campo pedagógico da Educação Física no 
Brasil. A experiência uruguaia foi apresentada como um modelo, especial-
mente em Belo Horizonte, a partir da criação da Inspetoria de Educação 
Física de Minas Gerais, em 1927. 

Livros, manuais, professores e alunos, cada um a seu modo, fizeram 
circular saberes e prescrições. As fotografias, pertencentes aos acervos do 
Centro de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer (Cemef) da 
Universidade Federal de Minas Gerais e da Secretaría Nacional del Deporte 
(antiga Comisión Nacional de Educación Física) do Uruguai, permitem 
identificar tempos, espaços e práticas presentes nas experiências de forma-
ção dos futuros professores e maneiras de educar o corpo nas escolas, nas 
praças, nas cidades. 

Esta exposição integra as ações do projeto “Arquivos e Histórias entre-
laçadas: constituição de modelos pedagógicos para a Educação Física e a 
formação de seus professores no Brasil e no Uruguai (1920-1960)”, realizado 
em parceria entre a UFMG (Brasil) e a UdelaR (Uruguay).  
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Alunas da Escola de Educação Física de Minas Gerais no Festival de Ginástica 
Feminina da Primavera no Ginásio do Paissandú

Belo Horizonte, Década de 1960 
/Acervo do Cemef/UFMG
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Apresentação de Ginástica no Estádio Otacílio Negrão de Lima
Belo Horizonte, Década de 1950

/Acervo do Cemef/UFMG
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Alunos da Escola de Educação Física de Minas Gerais com o 
professor francês August Listello

Belo Horizonte, 1957
/Acervo do Cemef/UFMG
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Aula teórica durante as Jornadas Internacionais de Educação Física com 
participação de freiras e padres

Belo Horizonte, 1957
/Acervo do Cemef/UFMG
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Aula de Atletismo com o professor italiano Gino Ibiani
Belo Horizonte, 1958

/Acervo do Cemef/UFMG
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Aula de lutas da 1ª turma do curso de Educação Física com o professor 
Albano Augusto Pinto Correa Filho

Belo Horizonte, 1952-1954
/Acervo do Cemef/UFMG
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Aula sobre o Método Natural Austríaco no Departamento de Instrução da 
Polícia Militar de Minas Gerais

Belo Horizonte, 1957
/Acervo do Cemef/UFMG
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Aula de Ginástica Feminina no Departamento de Instrução da 
Polícia Militar de Minas Gerais

Belo Horizonte, Década de 1960
/Acervo do Cemef/UFMG
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Professor Fernando Campos Furtado e alunos da Escola de Educação 
Física de Minas Gerais

Belo Horizonte, Década de 1950
/Acervo do Cemef/UFMG
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Aula de Futebol de Salão com os professores Juan Carlos Ceriani Gravier e Odilon Ferraz 
Barbosa na sede da Associação Cristã de Moços

João Monlevade, Década de 1950
/Acervo do Cemef/UFMG
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Demonstração de Ginástica Feminina com o aparelho arco
Belo Horizonte, Década de 1960

/Acervo do Cemef/UFMG
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Demonstração de Ginástica Feminina com o aparelho bola
Belo Horizonte, Década de 1960

/Acervo do Cemef/UFMG



319 

Grupo de Danças Folclóricas no gramado da 
Escola de Educação Física de Minas Gerais

Belo Horizonte, Década de 1960
/Acervo do Cemef/UFMG
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Momento recreativo na piscina da Escola de Educação Física de Minas Gerais 
com o professor Odilon Ferraz Barbosa

Belo Horizonte, 1966
/Acervo do Cemef/UFMG
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Aula de Ginástica Masculina com professor 
Odilon Ferraz Barbosa

Belo Horizonte, Década de 1950
/Acervo do Cemef/UFMG
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Rua de Recreio organizada por alunos da 
Escola de Educação Física de Minas Gerais

Pará de Minas, Década de 1950
/Acervo do Cemef/UFMG
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Alunas da 1ª turma do Curso de Educação Física Infantil, 
no dia da formatura 

Belo Horizonte, 1952
/Acervo do Cemef/UFMG
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Aula de Ginástica Natural com os professores Gerhard Schmidt, Hanz 
Prochownik e Sylvio José Raso 

Belo Horizonte, 1957
/Acervo do Cemef/UFMG
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Primeros estudiantes en la Inauguración del Curso para la Preparación de Profesores de 
Educación Física. Sede Comisión Nacional de Educación Física

Montevideo, 1939
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Alumnos Curso Profesores. Día de la Educación Física. Prof. Alberto Langlade (a la derecha) y Nelly Rey (al 
centro). Actual edificio del Instituto Superior de Educación Física, Parque Batlle

Montevideo, 1947
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Alumnos “Gimnástica Educativa Masculina” a cargo Prof. Alberto Langlade Pista Oficial 
Atletismo Parque Batlle

Montevideo, 1957
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Exhibición de alumnas “Gimnástica Educativa Femenina” a cargo Prof. Alcira López Ibarburu. Día de la 
Educación Física. Pista Oficial Atletismo Parque Batlle

Montevideo, 1957
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Alumnos Curso de Profesores ISEF. Exhibición sobre barra sueca 
8ª Conferencia de Unesco, Auditorio del Sodre

Montevideo, 1954
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Alumnas “Gimnasia Educativa Femenina” a cargo Prof. Nelly Rey
Pista Oficial de Atletismo Parque Batlle

Montevideo, 1954
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Alumnas “Gimnasia Educativa Femenina” a cargo Prof. Nelly Rey
Gimnasio actual edificio Instituto Superior de Educación Física, Parque Batlle

Montevideo, 1954
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Clase “Gimnasia Educativa Femenina” a cargo Prof. Nelly Rey
Gimnasio actual edificio del Instituto Superior de Educación Física, Parque Batlle

Montevideo, 1954
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Alumnos “Gimnasia Educativa Masculina” a cargo Prof. Alberto Langlade Gimnasio actual edificio Instituto Superior de Educación Física, Parque Batlle
Montevideo, 1954

/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Clase “Gimnasia Educativa Femenina” a cargo Prof. Nelly Rey Gimnasio actual edificio del 
Instituto Superior de Educación Física, Parque Batlle

Montevideo, 1954
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte



335 

Exhibición de ejercicios sobre barras paralelas a cargo Prof. Esteban Bugdoso. Festival Fin de 
Cursos del Instituto Superior de Educación Física. Palacio Peñarol

Montevideo, 1955
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Kortiz. Festival Fin de Cursos del Instituto Superior de 
Educación Física. Palacio Peñarol

Montevideo, 1955
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Alumnos del Instituto Superior de Educación Física Exhibición danza folclórica. Festival Fin de Curso de 
Profesores del Instituto Superior de Educación Física. Palacio Peñarol

Montevideo, 1955
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Teórica Anatomía. Salón de Actos Comisión Nacional de 
Educación Física

Montevideo, 1920
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Clase teórica a cargo del Prof. Julio J. Rodríguez
Parque junto a Hotel Atlántida

Montevideo, 1924
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Clase natación a cargo del Prof. H. Carson (EE.UU.)
III Curso de Maestros de Educación Física. Playa Atlántida

Montevideo, 1924
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Clase gimnasia a manos libres. III Curso de Maestros de 
Educación Física, Rambla Atlántida

Montevideo, 1924
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Clase gimnasia con bastones. III Curso de Maestros de
Educación Física, Rambla Atlántida

Montevideo, 1924
/Acervo de la Secretaría Nacional del Deporte
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Com o objetivo de compartilhar resultados de pesquisa dos 
grupos de investigação que compõem o Centro de Memória da 
Educaçã o Física, do Esporte e do Lazer (Cemef/UFMG),  o X 
Seminário do Cemef, realizado em 2018, acolheu a participação de 
colegas do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Buscou-se também 
avaliar os percursos teóricos e metodológicos que têm informado 
o trabalho com fontes e narrativas históricas. Como um dos 
produtos do Seminário, este livro foi organizado em seções, que 
correspondem às mesas redondas realizadas no evento, a partir 
de diferentes temáticas: o transnacional na História,  a educação 
das sensibilidades, os professores de Educação Física e a formação 
docente, as relações entre os arquivos e os estudos históricos 
e a circulação de métodos ginásticos. Assim posto, este livro 
revela o intercâmbio de temas e de sujeitos, ações de cooperação 
entre instituições e pessoas de diferentes nacionalidades.
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