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RESUMO 

 
 
 
Este estudo investiga o “Projeto Brasil”, programa realizado em âmbito nacional na 
década de 1970, pelo Departamento de Educação Física e Desportos do Ministério 
da Educação (DED-MEC) e coordenado pelo Laboratório de Fisiologia do Exercício 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apresentava como objetivo central a 
verificação, por meio de testes médicos-biométricos e físicos, da condição física da 
população brasileira. Realizado em diversas cidades do Brasil, teve em Minas 
Gerais a Escola de Educação Física da Universidade Federal como protagonista no 
ano de 1974. Objetivou-se neste estudo analisar a Educação Física como prática 
auxiliadora para os propósitos do governo militar na implementação do “Projeto 
Brasil”, mais especificamente na Escola de Educação Física da UFMG (1974). Para 
a análise do referido Projeto, foram utilizados a documentação textual e o acervo 
iconográfico referente ao mesmo, pertencente ao acervo do Centro de Memória da 
Educação Física, do Esporte e do Lazer (CEMEF/UFMG). Além disso, foram 
realizadas cinco entrevistas com sujeitos que, de diferentes maneiras, estiveram 
envolvidos com a criação, organização, implementação e desenvolvimento do 
Projeto. Ao mobilizarmos um corpus documental de diferentes naturezas, interessou-
nos nesse movimento identificar os diversos sujeitos participantes, compreender 
suas atuações, o perfil estrutural do programa, seus sentidos e significados para a 
consolidação da EEF-UFMG e suas contribuições para o próprio processo de 
cientifização da área, a partir de distintas representações. Por meio da análise das 
fontes, foi possível perceber um importante protagonismo do LABOFISE-UFRJ, 
assim como do professor Maurício Leal Rocha, para a consolidação do Projeto em 
diferentes regiões do país. Além disso, pôde-se notar que o Programa se constituiu 
como parte importante das medidas adotadas para incentivo aos cursos superiores 
em Educação Física, já que oportunizou a construção de diversos laboratórios de 
Fisiologia do Exercício Brasil afora e ainda a formação de pesquisadores na área. 
Em sua realização na Escola de Educação Física da UFMG, o Projeto Brasil 
afirmou-se como principal justificativa para a construção do Laboratório de Fisiologia 
do Esforço (LAFISE-UFMG) e também como importante ferramenta de consolidação 
da própria Escola, que havia passado pelo processo de federalização e necessitava 
de reformulações para a sua adequação a política universitária da UFMG. Nesse 
sentido, foi possível identificar que mesmo com objetivos oficiais que priorizavam 
uma política nacional, o Projeto Brasil sofreu um interessante movimento de 
ressignificação – que também não era unanime entre os sujeitos e instituições pelo 
qual passou –, que se constituiu por uma complexa rede de interesses pessoais ou 
de pequenos grupos, ideologias, contextos e oportunidades.  
 
 
 
Palavras-chave: História da Educação Física. Projeto Brasil. Ditadura Militar (1964-
1985).
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1 APRESENTAÇÃO 
 
 
 
A problemática deste projeto de pesquisa muito se deu em função da 

minha constante aproximação e profundo interesse com o campo da História e da 

Educação Física, mesmo antes de ingressar na universidade.  

Sobre a minha particular ligação com estes dois ofícios valho-me das 

palavras de Marc Bloch ao falar do ofício de historiador: 

 

 
Pessoalmente, do mais remoto que me lembre ela sempre me pareceu 
divertida. Como todos os historiadores, eu penso. Sem o quê, por quais 
razões teriam escolhido este ofício? Aos olhos de qualquer um que não 
seja tolo completo, com quatro letras, todas as ciências são interessantes. 
Mas todo cientista só encontra uma única cuja prática o diverte. Descobri-la 
para a ela se dedicar é propriamente o que se chama vocação1.  

 

 

Desta maneira, ao entrar no curso de Educação Física, logo nos primeiros 

períodos, me aproximei das atividades do Centro de Memória da Educação Física, 

do Esporte e do Lazer (CEMEF), onde pude, através da pesquisa, das reuniões de 

estudo, e do convívio e grande aprendizagem com as pessoas que ali se 

encontravam iniciar meu percurso de formação como professora de educação física 

e pesquisadora de sua história. Ao descobrir uma diversidade de fontes que me 

possibilitavam o estudo da construção histórica da Educação Física como prática 

social, o interesse surgiu-me de imediato.  

Como bolsista de Iniciação Científica do CEMEF, entre os anos de 2010 e 

2012, pesquisei o “Curso de Especialização em Biomecânica Desportiva”, ofertado 

pela Escola de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 

1976, realizado em parceria com o Convênio de Assistência Técnica 

Brasil/Alemanha, como parte do projeto “Intercâmbio Técnico Internacional 

relacionado à Educação Física e Desportos”, do Departamento de Educação Física 

e Desporto do Ministério da Educação e Cultura (DED-MEC). Esta pesquisa buscou 

analisar modelos científicos e pedagógicos para a formação de professores para o 

                                                
1 BLOCH, 2002, p. 43 
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Ensino Superior na capital mineira através do curso de especialização. Foi possível 

compreender a Biomecânica, que crescia2 como uma ciência “moderna”, como um 

modelo de cientificidade para a Educação Física naquele momento. Além disso, a 

análise do contexto político da época foi de suma importância para percebermos 

como esse modelo se fez possível e como a Educação Física integrava parte 

importante das políticas sociais do governo militar. O estudo deste curso constituiu-

se como um dos eixos de investigação da pesquisa intitulada “Circularidade de 

modelos pedagógicos e formação de professores de Educação Física em Belo 

Horizonte: vestígios de práticas no acervo do CEMEF/UFMG (1950-1980)”, que 

investigou o contexto de criação, mudança e consolidação do curso de Educação 

Física da UFMG desde seu nascedouro até sua incorporação a universidade federal.  

 

 

1.1 O Projeto Brasil como objeto de investigação 
 

 

Ao pensarmos a construção de um percurso para a Educação Física 

desde o princípio do seu processo de enraizamento em território nacional (fim do 

século XIX), diferentes foram as representações conferidas a ela.  Deste modo, 

muitos são os autores que se propuseram a analisar este movimento. Um dos textos 

mais clássicos neste sentido é de Lino Castellani Filho (1988). De maneira 

generalista, o autor aborda uma Educação Física influenciada pelas instituições 

militares e pela medicina no final do século XIX e primeiros anos do século XX. Já 

na década de 1930, a Educação Física aparece como possibilidade de 

concretização de uma identidade moral e cívica do povo brasileiro, além de uma 

renovação da força de trabalho. E no pós-guerra, o fenômeno esportivo aparece 

com grande força como fator legitimador da Educação Física. Observando também o 

movimento de um século, Tarcísio Mauro Vago (1999) nos dirá a respeito de um 

enraizamento heterogêneo da Educação Física nos diferentes tempos e espaços de 

sua história, com a atribuição de diversas representações a ela: educação física 

como domadora de corpos humanos; educação física como produtora de uma raça 

                                                
2 Na década de 1960 a Biomecânica ganha crescente destaque na Europa, e chega ao Brasil no inicio 
da década seguinte como um promissor campo de pesquisa para a Educação Física, compondo o 
quadro das chamadas Ciências do Esporte.  
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forte e energética; como celeiro de atletas; como terapia psicomotora; como 

aprendizagem motora; como promotora da saúde; como produtora e veiculadora da 

cultura corporal de movimentos socialmente criada.  

Dialogando com estes estudos referentes à trajetória e à consolidação da 

Educação Física e diante de algumas questões suscitadas pela pesquisa do Curso 

de Especialização em Biomecânica, algo em especial me foi despertado: o 

investimento do governo militar nas questões relativas à Educação Física e a busca 

por um padrão de eficiência, principalmente no que refere à eficiência corporal. 

Desse modo, algumas perguntas se fizeram pertinentes desde então: 

 

Como o Governo Militar buscou na Educação Física uma prática 

auxiliadora em seus propósitos?   

 

Como a Educação Física, uma prática social e pedagógica, se fez 

presente na conformação de padrões de corpos, de homens e de eficiência?  

 

E, tais práticas chegam até nosso momento atual?   

 

Em meio a tais inquietações deparei-me com a possibilidade de pesquisa 

de outro eixo temático do projeto citado acima. “O Projeto Brasil”, objeto de 

investigação deste estudo, configurou-se como um programa realizado em nível 

nacional na década de 1970, coordenado pelo Laboratório de Fisiologia do Exercício 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apresentava como objetivo central a 

verificação, por meio de testes médicos-biométricos, da condição física da 

população brasileira. Com realizações em diversas cidades de todas as regiões do 

Brasil, teve em Minas Gerais a Escola de Educação Física da Universidade Federal 

como protagonista, implementando o Projeto em 1974.  

Assim, este estudo buscou analisar a Educação Física como prática 

auxiliadora para os propósitos do governo militar na implementação do “Projeto 

Brasil”, promovido pelo DED-MEC na EEF-UFMG no ano de 1974. Na tentativa de 

compreender a complexidade deste processo, foram eleitos alguns pontos principais 

de investigação: 
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• Identificar os sujeitos envolvidos e analisar as diferentes intervenções 

destes no processo de criação, implementação, desenvolvimento e conclusão 

do programa proposto.  

• Analisar o Projeto Brasil em âmbito nacional, buscando compreender 

sua origem, estruturação, as distintas representações atribuídas a ele e o 

contexto no qual se inseria. 

• Analisar as implicações contextuais para a realização do “Projeto 

Brasil” na Escola de Educação Física da UFMG: exigências, produtos, 

operacionalidade, significados e representações.  

 

 

1.2 A História como possibilidade de pesquisa para a Educação Física: os 
caminhos metodológicos 

 

 

O campo da pesquisa histórica vem se fazendo presente muito além dos 

próprios muros da história. Ao pensarmos o objeto de interesse desta ciência, Bloch 

nos dirá:  

 

 
Há muito tempo, com efeito, nossos grandes precursores, Michelet, Fustel 
de Coulanges, nos ensinaram a reconhecer: o objeto da história é, por 
natureza, o homem. Digamos melhor: os homens. [...]. Por trás dos 
grandes vestígios sensíveis da paisagem, [os artefatos, as máquinas,] por 
trás dos escritos aparentemente mais insípidos e as instituições 
aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, são os homens 
que a história quer capturar. Quem não conseguir isso será apenas, no 
máximo, um serviçal da erudição. Já o bom historiador se parece com o 
ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça3. 

 

 

Argumentando sobre a mesma temática, Le Goff (2003) colocará que a 

história é a ciência que estuda o homem em sociedade no tempo. Desta maneira, 

entendo que a construção de toda e qualquer prática social é perpassada 

impreterivelmente pelas questões históricas. Essas, que além de construí-las, as 

desconstrói, as conforma, as deforma, as significa e resignifica, através das relações 
                                                
3 BLOCH, 2002, p. 54 
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entre os sujeitos que as compõe. Pensando assim, na história como prática social, 

Foucault (1975) nos alertará sobre um aspecto: estas relações entre os sujeitos 

constituem-se fundamentalmente em relações de poder, que ao mesmo tempo em 

que são estabelecidas por tais são também questionadas por eles. Por isso, entendo 

que a história esteja fortemente marcada por tais tensões, e que é através da 

compreensão destas, que nós, pesquisadores estaremos aptos a construir uma 

história problematizadora, que busque na ação dos sujeitos suas intencionalidades, 

ideologias e propósitos, a fim de reconhecermos as construções históricas como 

práticas ativas de uma sociedade portadora e produtora de interesses.    

Assim, ao se trabalhar na pesquisa por um viés histórico é necessário 

pensarmos de que perspectiva da história queremos falar. É comum encontrarmos 

narrativas históricas que mais se restringem ao apontamento de fatos e 

circunstâncias, do que a tentativa de compreensão das manifestações sociais e 

culturais que ali se deram. Por esta perspectiva, somos levados meramente a 

memorizar e incorporar aquilo que nos foi colocado, sem qualquer compreensão dos 

significados e sentidos atribuídos a história.  

Buscando um distanciamento desta história total, que desconsidera as 

particularidades dos sujeitos, tempos e espaços, trabalhando a história de maneira 

linear e homogeneizante, o presente trabalho está ancorado nos pressupostos 

teórico-metodológicos da história cultural (CHARTIER, 1990) e na perspectiva da 

abordagem micro-histórica (REVEL, 1998) que deve aqui ser compreendida como 

uma abordagem de análise a serviço de uma metodologia de pesquisa 

 

 
A abordagem micro-histórica é profundamente diferente em suas intenções, 
assim como em seus procedimentos. Ela afirma em princípio que a escolha 
de uma escala particular de observação produz efeitos de conhecimento, e 
pode ser posta a serviço de estratégias de conhecimentos4. 

 

 

Deve-se entender que ao falar de micro-história não podemos nos ater 

apenas ao aumento ou diminuição da escala de observação, do objeto a ser 

investigado. Refere-se também a uma mudança da forma e da composição deste, 

                                                
4 REVEL, 1998, p.20 
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da transformação do conteúdo da representação, “ou seja, daquilo que é 

representável”  (REVEL, 1998).  

Deste modo, coloco dois pontos que acredito ser imprescindíveis para o 

distanciamento a metodologia generalista anteriormente citada. O primeiro trata-se 

de ao trabalhar aqui uma temática inserida em um período histórico tão complexo é 

primordial a percepção de que os governos militares não se deram, em seu 

processo de constituição, de forma unívoca e homogênea, mas sim de maneira 

multifacetada, o que considera tensões e discordâncias no interior do próprio 

governo e das Forças Armadas, refletindo em uma não unanimidade a respeito dos 

rumos do país (TABORDA DE OLIVEIRA, 2001). Ao provocar este olhar sobre o 

objeto de pesquisa específico, acredito me resguardar de um tratamento homogêneo 

sobre o contexto político-social da época, o que possibilita uma análise particular 

deste.  

O segundo ponto que considero de fundamental importância é 

compreender as diferentes representações atribuídas ao Projeto Brasil. Para tal, 

tomo aqui o conceito de representação na perspectiva da História Cultural, onde 

Roger Chartier (1990) nos esclarece que esse conceito de representação deve ser 

entendido como um “instrumento de um conhecimento mediado que faz ver um 

objeto ausente através da substituição por uma imagem capaz de o reconstituir em 

memória e de o figurar tal qual ele é” (CHARTIER, 1990. p. 20). Ou seja, a 

possibilidade de reconstituição de um objeto ausente por uma imagem presente, que 

consegue, de alguma maneira, simbolizá-lo como é. 

Diante destas apreciações, torna-se importante considerar que esse não 

é um movimento de mera reprodução, mas que, ao contrário, comporta movimentos 

de transformação, redirecionamento, reconfiguração e reapropriação, de acordo com 

interesses e demandas de sujeitos situados em um tempo e um lugar, implicados em 

circunstâncias políticas, econômicas e sociais que precisam ser compreendidas. Isto 

porque essa dinâmica é viva, pois envolvem mediadores – sujeitos, práticas e 

lugares – em experiências diversas de interação (GRUZINSKI, 2001).    

Assim, na tentativa de qualificar a compreensão destas diferentes 

representações, a pesquisa baseou-se na análise de fontes documentais referentes 

ao Projeto, em diálogo com referencial teórico que nos possibilitou dizer do contexto 

político da época, da conformação dada à Educação Física durante o período militar 

e de bases da escrita histórica. Os documentos analisados pertencem ao Acervo 
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Institucional do Centro de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer 

(CEMEF), localizado na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da UFMG. Dentre essas fontes, encontramos fichas médicas, ofícios, 

solicitação de participação voluntária, pedido de aquisição de equipamentos, 

correspondências, programa de teste físico, e ainda um conjunto de fotografias. 

Consideramos cada uma delas de suma relevância, pois, ao observarmos os 

indícios, os sinais, aquilo que o documento nos conta em seus meandros, é que 

temos a oportunidade de compreender de maneira mais profunda os 

acontecimentos, as representações de uma manifestação (GINZBURG, 2002).  

Além do trabalho com a documentação textual, utilizamos neste estudo o 

emprego da História Oral, aqui entendida como “metodologia de pesquisa e de 

constituição de fontes para o estudo da história contemporânea” (ALBERTI, 2000). 

Nesse sentido, Alberti (1990), argumenta que a História Oral não deve ser apenas 

pensada como preenchimento de lacunas deixadas pela análise das fontes textuais. 

Os relatos pessoais devem ser entendidos principalmente como a possibilidade de 

transmissão de uma “experiência coletiva, uma visão de mundo tornada possível em 

dada sociedade” (ALBERTI, 2000).  

Foram realizadas duas entrevistas na cidade do Rio de Janeiro, em 

outubro de 2012. Tiveram seus depoimentos registrados o Prof. Dr. Attila Jozsef 

Flegner – húngaro, formado em Engenharia Eletrônica e Educação Física pela 

UFRJ, ex-professor da Escola de Educação Física e Desporto desta mesma 

universidade e um dos integrantes e fundadores do Laboratório de Fisiologia do 

Exercício (LABOFISE) da UFRJ na época – e o Prof. Dr. José Ney Ferraz 

Guimarães – também formado em Educação Física pela UFRJ, ex-professor desta 

mesma Escola e colega de laboratório de Attila –, ambos integrantes da equipe do 

Projeto Brasil. Na cidade de Belo Horizonte, foram entrevistados o Prof. Emerson 

Silami Garcia5 – formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas 

Gerais, ainda professor desta mesma Escola e na época, aluno voluntário na 

realização do Projeto Brasil na EEF-UFMG –  e o Prof. Wemerson Amorim6 – 

também formado em Educação Física pela UFMG, professor desta universidade, na 

época colega de curso de Emerson e também voluntário na realização do Projeto. 

                                                
5 Entrevista realizada em Outubro de 2012. 
6 Entrevista realizada em Outubro de 2013. 
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Por fim, foi entrevistado ainda, o Prof. Reginaldo Gomes Dias7 – na ocasião do 

Projeto Brasil, professor da cadeira de atletismo na EEF-UFMG e integrante do 

grupo de professores que realizaram as avaliações do Projeto nessa Escola. A 

contribuição destes sujeitos participantes da história do Projeto Brasil foi de extrema 

relevância tanto para a compreensão de pontos ainda não revelados pelas fontes 

escritas, quanto para a análise das diferentes representações e apropriações 

conferidas ao Projeto. 

Ao optar pelo trabalho com as fontes escritas e orais, busca-se explorar o 

cruzamento de fontes, atentando assim para a complexidade da escrita da narrativa 

histórica.  

Assim, a partir dos caminhos metodológicos aqui apresentados, este 

estudo se desenhará em dois capítulos. O primeiro buscará compreender as 

questões estruturais do Projeto Brasil em âmbito nacional, bem como seu contexto 

de origem e desenvolvimentos. O segundo irá explorar as sua realização na Escola 

de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, buscando 

compreender os significados, representações e produtos do Projeto Brasil nesta 

instituição. 

                                                
7 Entrevista realizada em Outubro de 2013. 
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2 O PROJETO BRASIL EM ÂMBITO NACIONAL  
 
 

 
Há quase 40 anos, um projeto inovador marcou a 
história da educação física no Brasil. Como 
protagonista, os próprios brasileiros. Como autor, 
Dr. Maurício Leal Rocha, professor da Escola de 
Educação Física da UFRJ (PEDRO DE 
FIGUEIREDO, 2011)   8. 

 
 
 
A prática da medição do corpo, quer seja do físico ou de suas 

capacidades físicas, sempre foi algo recorrente na Educação Física. No início do 

século XX estendendo-se até meados da década de 1940, houve uma grande 

associação da prática de exercícios físicos a questões ligadas à saúde e ao bom 

condicionamento do corpo, a um possível aperfeiçoamento da raça, a “construção” 

de um povo mais adequado fisicamente e moralmente a servir a pátria. O domínio, a 

medição (biometria), a modelagem do corpo foram constantemente atrelados à ideia 

de um controle social, inclusive no que diz respeito à criação de um “modo de ser” 

homem ideal, vigoroso, forte e saudável. Entretanto, este modelo científico de 

quantificação dos corpos de modo a classificá-los, não foi algo pertinente apenas à 

primeira metade do século XX. Ele se mostrou presente na Educação Física até a 

década de 1970, por meio dos currículos dos cursos da área, dos materiais 

didáticos, como livros e manuais, e das representações e discursos sobre este 

campo de conhecimento (Vimieiro-Gomes, 2011). Assim, na tentativa de conferir 

cientificidade a tais justificativas, e consequentemente à própria Educação Física, 

aparece com grande destaque a prática da Biometria. Ao analisar tal modelo de 

cientificidade, Vimieiro-Gomes e Dalben (2011), apontam que “esse modelo tem 

como escopo a quantificação e, por conseguinte, a qualificação dos corpos das 

pessoas e parece ter proporcionado práticas e teorias científicas que 

fundamentaram algumas intervenções da Educação Física e do Esporte”.  

Nesse sentido, a prática da biometria tornou-se algo legítimo ao campo da 

Educação Física e legitimadora deste. O domínio, a medição, a classificação, a 

                                                
8 Pedro de Figueiredo ao site da EEFD-UFRJ. 2011 
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comparação e a modelagem do corpo tornaram-se práticas de base nos mais 

diversos campos de pesquisa na área, transformando-as então, em ferramentas 

essenciais para o desenvolvimento científico do campo. Segundo Vimieiro-Gomes 

(2011), a criação de Gabinetes de Biometria, a produção de manuais e a adoção 

desta prática científica como disciplina nos cursos de Educação Física a partir da 

década de 30, são “fortes indícios dos esforços de, por meio da prática da Biometria 

(Biotipologia), conformar certo status de cientificidade para a Educação Física 

naquela época”.  

 

 

2.1 Fortalecer o povo, fortalecer a nação: O Projeto Brasil no contexto do 
governo militar (1964-1985) 

 

 

Os anos da ditadura militar, mais especificamente entre as décadas de 

1960 e de 1970, se caracterizaram como um período de importante intervenção das 

políticas do governo federal nos projetos referentes à Educação Física e ao esporte. 

Após a Reforma Universitária em 1968, efetivada pela Lei 5540/68, o MEC designa 

um grupo de trabalho para estudar e propor medidas que visavam à expansão da 

educação física e do esporte em território nacional. Deste estudo resultou o 

Diagnóstico da Educação Física/Desporto no Brasil, que se justificava baseado em 

três pretensões, apontadas por Joelcio Pinto em seu estudo acerca da mesma 

temporalidade: 

 
 
A primeira delas relacionava-se com as “preocupações do Governo 
Revolucionário com a Política Nacional de Recursos Humanos, dirigida no 
sentido de aperfeiçoar o homem brasileiro em todos os seus aspectos e 
melhorar sua qualidade de vida” (Da Costa, 1971). A segunda pretensão 
assentava-se na importância “das manifestações psicossociais ligadas à 
Educação Física e ao esporte, que também projeta sua influencia no plano 
da política internacional”. E a terceira consistia em disciplinar os recursos 
financeiros da Loteria Esportiva destinados aos programas de Educação 
Física e Desporto, como previa o Decreto-Lei n. 594, de 27 de maio de 
19699. 

 
 

                                                
9 PINTO, 2003, p. 13 
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 Deste modo, o Diagnóstico produzido em 1969 constituiu-se em um 

documento fundamental para as diversas medidas utilizadas pelo governo, relativas 

à Educação Física desde então. Ao tomar a Educação Física e o Esporte como 

práticas auxiliadoras para seus propósitos, o governo militar passa a investir 

fortemente em programas de incentivo à prática e ao “esclarecimento” esportivo, à 

capacitação de professores da área, à modernização dos Cursos Superiores, ao 

desenvolvimento de cursos de pós-graduação, à criação e desenvolvimentos de 

laboratórios de pesquisa acerca das Ciências do Esporte. Tais medidas confluíram 

para a criação de uma atmosfera popular de incentivo às práticas relacionadas à 

Educação Física e aos Esportes, além de constituírem uma espécie de “vitrine” dos 

benefícios e progressos que poderiam trazer a nação e seu povo. Além disso, 

naquele momento o esporte era considerado “um dos vetores do possível 

reconhecimento do Brasil no cenário mundial” (TARBORDA DE OLIVEIRA, 2009), já 

que ali não estava em jogo somente o caráter político-ideológico conferido ao 

esporte, mas também o fortalecimento de sua perspectiva espetacular, sua condição 

de fenômeno de massa. Neste momento, o “sucesso esportivo” de uma nação era 

uma forma simbólica de afirmar sua potencialidade, seu poder. Parecia importante 

que o esporte fosse divulgado, transformado em uma manifestação cultural que 

promovesse o interesse coletivo e que unificasse formas de comunicação em todo o 

mundo (MARQUES, GUTIERREZ e ALMEIDA, 2008). Além disso, o esporte de alto 

rendimento começava a se transformar em um grande negócio, do ponto de vista 

econômico, o que caracterizava uma maior busca por excelência (VILELA JR. 1995). 

Além disso, buscava-se a constituição de uma identidade nacional, de uma 

“brasilidade”, como aponta Taborda de Oliveira, e para isso o esporte se fazia como 

ferramenta importante, sendo “de fato tratado pela Ditadura como uma questão de 

Estado” (TABORDA DE OLIVEIRA, 2009). Outra medida, de importante destaque, 

foi a tentativa de massificação esportiva com o programa “Esporte para Todos”. Esse 

projeto pode nos apontar a ideia de “esclarecimento” esportivo, ao passo que veicula 

não apenas a preocupação com os benefícios físicos e de rendimentos trazidos pela 

prática, mas também com uma idéia de vida coletiva, de um bem estar social, visto 

que essas atividades poderiam ser praticadas em lugares públicos, na companhia de 

outras pessoas. Na área acadêmica e científica, podemos destacar ainda a parceria 

do Brasil com países como a Alemanha e os Estados Unidos objetivando 
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principalmente o intercâmbio científico e a qualificação dos professores do Ensino 

Superior.   

 Pode-se pensar ainda que a busca pela construção de um padrão 

físico do povo brasileiro, mais apto fisicamente e por isso preparado para o 

progresso que abarcava o país, e o interesse do desenvolvimento de um maior grau 

de eficiência produtiva no mundo do trabalho (Taborda de Oliveira, 2001) tornaram-

se também peças importantes para a necessidade de investimento e busca por 

ações que objetivassem o melhoramento das condições de saúde da população 

brasileira.  

Segundo Taborda de Oliveira (2001), medidas como as citadas 

anteriormente caracterizam a ocorrência daquilo que poderia chamar de um “novo 

higienismo”, ou seja, uma retomada de mecanismos e políticas que enfatizavam as 

relações entre atividade física e saúde social. Tal argumentação parte da análise do 

processo de enraizamento da “Educação Física como prática higienizadora e 

moralizadora no final do século XIX e início do século XX” e do “interesse oficial 

entre Educação Física e saúde nas décadas de 1970 e 1980”. Deste modo, é 

possível pensarmos como ferramentas ações como a do Projeto Brasil, que 

buscavam métodos de identificação desta população e o desenvolvimento de 

estratégias de modelagem da mesma acerca dos intuitos do governo militar. 

 

 

2.2 A criação do Projeto Brasil: O LABOFISE-UFRJ como “celeiro” 
 
 
É diante desse favorável quadro político que surge o chamado “Projeto 

Brasil”, um programa de abrangência federal proposto pelo governo militar, traduzido 

da seguinte maneira pela Divisão de Educação Física e Desporto do Ministério da 

Educação e Cultura (DED-MEC): 

 
 
Este projeto tem por finalidade fazer o exame físico de brasileiros, em 
diferentes faixas etárias e diferentes regiões do país, para coletar dados que 
sirvam de demonstrativo do estado físico atual do povo, para que, então, se 
possa adotar medidas de desenvolvimento10. 

                                                
10 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 13. 
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Promovido pelo próprio DED-MEC, na época, dirigido pelo Coronel Eric 

Tinoco Marques, o Projeto contou também com apoio dos Ministérios da Saúde e do 

Trabalho, que viam na proposta do programa indicativos para as questões do 

melhoramento da qualidade de vida e do “grande surto de progresso que atravessa 

o país11”. Criado e coordenado pelo Dr. Maurício Leal Rocha, professor da Escola de 

Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD-

UFRJ) e também da Escola de Medicina desta mesma Universidade, teve suas 

atividades inauguradas no inicio da década de 1970. O programa fez parte das 

ações promovidas pelo Laboratório de Fisiologia do Exercício (LABOFISE) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundado pelo próprio professor Maurício, 

com auxilio de outros professores da EEF-UFRJ e alunos do curso de graduação. 

Construído no início da década de 1970, o Laboratório de Fisiologia além de 

desenvolver pesquisas na área era responsável pela avaliação médico-biométrico 

dos ingressantes no curso de graduação e ainda pelo auxilio na preparação de 

atletas de alto nível das mais diferentes modalidades.  

Em livro escrito por seus membros, que registra a atuação do LABOFISE 

nos primeiros anos da década de 1970, doado pelo Dr. Maurício ao diretor da Escola 

de Educação Física da UFMG Cel. Ellos Pires de Carvalho, há registrado uma 

premissa sobre as bases de trabalho do Laboratório 

 

 
O LABOFISE trabalha pela aptidão física do nosso povo. 
Aptidão Física que significa a sobrevivência da nossa raça; que significa a 
pujança de um povo que se levanta para liderar, que de fraco, doente, 
analfabeto e pobre se torna forte, sadio, feliz, culto e rico. 
Deste povo que há pouco se encontrava entre os subdesenvolvidos e que 
hoje se ergue entre os maiores.  
Este fenômeno é consequência de um processo complexo e entusiástico de 
trabalho febril do qual participamos, pelo nosso homem de hoje e pelo de 
amanhã. 
Por este povo e por esta pátria trabalhamos: 

→ No diagnóstico das reais condições físicas do nosso homem; 
→ Na avaliação dos novos processos de treinamento da máquina 

humana; 
→ Ora na profilaxia de moléstias restritivas do potencial energético, 

passiveis de prevenção através de treinamento físico; ora na 

                                                
11 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 13. 
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obtenção de um puro sangue humano cujo desempenho resulta na 
quebra de novos recordes. 

Mas sobretudo na luta para aperfeiçoar e desenvolver o homem de amanhã, 
mais perfeito e mais apto que o homem de hoje, livre de doenças, forte e 
mais equilibrado, que conduzirá o país a níveis cada vez mais altos de 
civilização, de harmonia e poder. 
A pesquisa em Educação Física e Desportos se estende num espectro largo 
de aplicações ou projeções, todas elas de significativa importância aos 
interesses do povo e da nação12. 

 

 

 O trecho supracitado nos é de grande contribuição para 

compreendermos sob que perspectiva o Laboratório se constituía. Podemos 

perceber um discurso nacionalista, onde a Educação Física, em um outro momento 

de sua história, reassume um lugar de ferramenta de correção, de modelagem, de 

construção de um padrão de homem atrelado tanto às questões da capacidade 

física, quanto da intelectual e moral13. 

Entre os colaboradores, encontrava-se o então aluno do curso de 

graduação Attila Jozsef Flegner, que logo depois veio a ser professor da própria 

Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ e colega de pesquisa de Maurício. 

Attila Flegner14 (2012) em depoimento nos conta sobre a origem do Projeto: “Bom, 

existe uma simbiose na formação do laboratório e o “Projeto Brasil”. [...]. Por isso é 

difícil separar onde é o laboratório onde é o Projeto Brasil, porque eles vieram 

crescendo juntos”.  

Ainda sobre os passos iniciais do Projeto, em entrevista, o também 

professor da EEF-UFRJ na época, José Ney Guimarães15 (2012) afirma que o 

Projeto Brasil começou com um projeto piloto, realizado na própria UFRJ com os 

alunos do curso de graduação em Educação Física, como os primeiros “elementos” 

a serem testados: “era 1972, o primeiro Projeto Brasil que nós saímos aqui do Rio. O 

Dr. Maurício já estava fazendo o projeto piloto no Rio, com o pessoal daqui, com o 

pessoal aluno da Escola de Educação Física.” O Projeto, sediado na cidade do Rio 

de Janeiro, percorreu diferentes regiões do país. A primeira cidade a receber a 

equipe do Dr. Maurício foi Volta Redonda, no interior do estado Fluminense. Ali 
                                                
12 ROCHA, [19], p. 01 (grifos do autor). 
13 No início do século XX estendendo-se até a década de 1930 e meados de 1940, o Esporte e a 
Educação Física ganham sentido semelhante, num momento onde a intervenção militar e médica 
sobre o campo é dominante. 
14 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com Attila Jozsef 
Flegner, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos.  
15 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com José Ney Ferraz 
Guimarães, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
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foram avaliados operários de uma usina que se submeteram aos testes aplicados 

pelos membros do LABOFISE. Em uma matéria intitulada: “LABOFISE: avaliação 

perfeita e treinamento científico do atleta”, publicada em edição do jornal de 

circulação mensal Podium (1973), criado por uma parceria do DED-MEC e da 

Editora Abril, Dr. Maurício argumenta que os testes se constituíam, muitas vezes, 

como importante mecanismo de analise da condição da população local, quer 

fossem elas da condição de trabalho ou da condição de vida num aspecto amplo. 

Exemplo destacado pelo próprio professor foi a “descoberta”, em Volta Redonda, de 

dois operários que trabalhavam nos altos-fornos e que, através dos testes, foi 

verificado que não havia reflexos adequados para desempenhar com segurança 

suas funções. Outra localidade onde a realização do Projeto Brasil recebeu 

importante destaque nos veículos de comunicação foi a cidade paranaense de 

Londrina. A Folha de Londrina Esportiva, além de informar sobre as proposições 

gerais do Projeto, descreveu com detalhes os testes que seriam realizados e o 

processo de análise dos resultados e ainda citou os nomes de todas as pessoas a 

serem avaliadas naquele município. Além disso, o jornal conferiu grande destaque à 

equipe do LABOFISE 

 

 
O Prof. Maurício Leal Rocha, diretor do Laboratório de Fisiologia do 
Exercício da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro chegou na tarde de ontem a Londrina, a fim de 
chefiar o Projeto Brasil, pesquisa destinada a avaliar a aptidão física doa 
habitantes do Município, tomando como base as mil pessoas que serão 
submetidas aos mais variados exames clínicos e de habilidade motora. Em 
companhia do prof. Leal Rocha, que trabalhará como orientador e 
supervisor geral da pesquisa, vieram sua esposa Edila Souza Aguiar Rocha 
(do setor de burocracia), Attila Flegner, Nei Ferraz, Irene Drischek Blanck, 
Iracy Knackfuss e Arão Roque, todos do LABOFISE, e que além de outras 
funções, manipularão os moderníssimos aparelhos, alguns ainda 
praticamente não usados no Brasil, na parte clinica do Projeto16.  

 

 

Além das duas cidades anteriormente citadas, segundo os depoimentos 

dos entrevistados, as avaliações foram realizadas também em diversas outras 

localidades, como Itapira (SP), Recife (PE), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Santa 

Maria (RS) e Belo Horizonte (MG). Como mostra a imagem 1, no processo de 
                                                
16 Folha de Londrina Esportiva. 15 de Out. de 1973. pg.4 
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avaliação, os sujeitos eram submetidos a uma anamnese, com preenchimento de 

questionário sobre hábitos de vida, passavam por um exame clínico, avaliação 

morfológica, teste neuromuscular e de função pulmonar. Além disso, como 

apresentado na imagem 2, havia a preocupação em verificar – também através de 

questionário e de uma prova de cicloergometria – a existência de uma predisposição 

ao desenvolvimento de patologias ligadas ao sistema cardiovascular. Por fim, entre 

as etapas de avaliação, destacou-se como a grande novidade o “Circuito de 

Avaliação de Habilidade Motora, que possuía doze estações, cronometradas uma a 

uma, fornecendo dados básicos sobre a capacidade física, indicando o rendimento 

muscular, agilidade e coordenação de movimentos” (Jornal Podium, Brasília, Jan. de 

1973). Para tanto, como apresentado na imagem 3, eram realizados exercícios de 

salto, que verificavam a impulsão e a força de membros inferiores, exercícios de 

deslocamento e velocidade e exercício de barra e de levantamento de peso, para 

avaliação da força de membros superiores. Além disso, eram ainda submetidos ao 

teste de Cooper para avaliar a resistência aeróbica.  
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FIGURA 1. Frente e verso da Ficha de Exame Médico Funcional17 
 

 

                                                
17 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 12. 
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FIGURA 2. Frente e verso da Ficha de Avaliação de Risco de Coronariopatia18 

 

 

                                                
18 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 12. 
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FIGURA 3. Circuito de Habilidade Motora19 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 13. 
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Ainda sobre o destaque do circuito de avaliação o jornal escreve sobre 

sua importância na realização do Projeto: “O Circuito de Avaliação vai ser feito em 

todo o Brasil, examinando homens, mulheres e crianças, num programa amplo de 

pesquisa” (Jornal Podium, Brasília, Jan. de 1973). Sobre a eficiência deste circuito, o 

Dr. Maurício fala ao Jornal Podium:  

 

Na Europa, existem circuitos desses até em beira de estrada. [...]. Os 
resultados são tão bons, que até grandes empresas de seguros estão 
interessadas na instalação deles, para melhorar as condições físicas de 
seus clientes e, portanto, reduzir seus pagamentos de indenizações20.  

 

Entretanto, segundo o professor Attila, os testes aplicados pela equipe do 

Laboratório de Fisiologia eram construídos e validados pelos próprios pesquisadores 

do LABOFISE 

 
Porque o Projeto Brasil tinha que usar, para a coleta de dados, testes 
validados, matematicamente validados, confiáveis. Então nós tínhamos de 
construir os testes, então esse foi o trabalho de construção desses testes. 
Quem construiu foi o primeiro grupo do laboratório 21.  

 

 

Os critérios de escolha das cidades seguiam alguns indicativos 

padronizados pelos próprios pesquisadores, como conta José Ney:   

 
 
Então nós íamos pra cidade onde a população não mudava muito, 
representava aquela região. Pra você ver os vários Brasis dentro do Brasil, 
como dizem, né? [...]. E também por saber que tinha uma tradição de 
pesquisa, alguém, algum pesquisador na cidade, alguma universidade, 
alguém que trabalhasse. Pra poder a gente trocar figurinhas, chegar lá e 
entenderem o porque a gente foi pra lá. Então era sempre alguém, tinha 
sempre uma acolhida de um pesquisador, ou que não fosse na cidade, que 
era perto. [...]. Londrina tinha um pessoal da Educação Física que gostava 
de pesquisa, Volta Redonda foi por causa do Tubino que ele arrumou o 
pessoal lá da Siderúrgica Nacional. Depois teve Recife, Itapira...22 

 
 

                                                
20 Jornal Podium, Brasília, Jan. de 1973 
21 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com Attila Jozsef 
Flegner, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
22 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com José Ney Ferraz 
Guimarães, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 



31 
 

Vale a pena destacarmos que, dentre os argumentos apresentados, um 

deles vai especialmente ao encontro do propósito “modernizador” da área, 

incentivado pelo governo: o critério de que na cidade já deveria haver um interesse 

de pesquisa no campo. Essa fala retrata de maneira expressiva o movimento de 

“difusão” das idéias de pesquisa relacionadas aos propósitos do Projeto em questão. 

Além disso, esse propósito de incentivo à pesquisa fica mais fortemente marcado a 

partir do momento em que já não são mais os integrantes do LABOFISE que vão as 

cidades aplicar os testes, mas sim, professores e alunos dos cursos de graduação 

dessas cidades que vão até a UFRJ para receberem treinamento para a aplicação 

do Projeto, que envolvia desde procedimentos de pesquisa até manuseio dos 

equipamentos. Assim podemos pensar que, o Laboratório de Fisiologia do Exercício 

da UFRJ foi se constituindo não apenas como um lugar de pesquisa, mas também 

como lugar de desenvolvimento e circulação de modelos de cientificidade e de 

formação de pesquisadores e especialistas para Educação Física. 

Contudo, não apenas o Laboratório de Fisiologia do Exercício da UFRJ se 

beneficiou com tais investimentos. Forte evidência disso é o fato de que as Escolas 

de Educação Física, onde se realizaram os testes e avaliações, receberam verbas e 

equipamentos para a montagem de seus próprios Laboratórios de pesquisa em 

Fisiologia do Exercício, como relata o professor Attila: 

 
 
Nós recebíamos a verba do DED-MEC, pros locais que se fazia o Projeto 
Brasil com as pessoas já preparadas. Nós deixamos lá o eletrocardiógrafo, 
a bicicleta ergométrica, o antropômetro, o compasso de dobra cutânea. 
Quer dizer, esses laboratórios começaram pequenos laboratórios, onde 
também cresceram os cursos de mestrado e doutorado. Veja bem, Porto 
Alegre, Santa Maria, São Paulo, Belo Horizonte, nós tivemos também no 
Ceará, tivemos em Pernambuco, tivemos em Maceió23.  

 
 

Percebe-se ainda que os investimentos nos processos de montagem e 

gerenciamento dos laboratórios caracterizavam uma trama de medidas e incentivos 

à capacitação e melhoramento do corpo docente das Escolas de Educação Física 

das universidades federais de todo o país e que o próprio LABOFISE da UFRJ 

constituía-se como importante espaço deste processo  

 

                                                
23 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com Attila Jozsef 
Flegner, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
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[...] esses cursos de formação de pesquisadores vinham esses professores 
de fora [do estado do Rio de Janeiro] já com objetivo de prepará-los 
tecnicamente pra quando eles voltassem para seus lugares de origem, eles 
seriam os fomentadores e os organizadores de levar as amostras [do 
Projeto Brasil] pra gente poder testar. Então eles levaram o know-how de 
preparar o pessoal, o circuito de avaliação, as técnicas de coletas de dados 
e eles fizeram muito bem essa parte deles. Tanto que esses professores, 
que foram nossos alunos, todos vieram a ser professores das faculdades. 
Por exemplo, em Santa Catarina, em Paraná, em Minas Gerais, no Rio 
Grande do Sul, em Santa Maria. Todos vieram a ser professores, tanto que 
quando foram para o exterior, pelo concurso nacional pra titular nos cursos 
de pós-graduação, foram esses professores que qualificaram. Eles se 
qualificaram primeiro no laboratório, se qualificaram como coletores de 
dados, como organizadores24.  

 
 

Nesse sentido, pode-se identificar certo protagonismo do LABOFISE nos 

processos que envolviam o Projeto Brasil e a constituição de laboratórios futuros, 

como também indica o professor José Ney (2012): “O LABOFISE foi um celeiro de 

muitos laboratórios no Brasil.” O Laboratório da federal do Rio de Janeiro tornou-se 

modelo não apenas nas questões que tangenciavam a pesquisa, mas também na 

sua estruturação operacional. 

Além do incentivo à qualificação dos professores dos cursos superiores 

da área e da criação de laboratórios, a pesquisa desenvolvida pelo Projeto Brasil 

constituiu-se como ferramenta de análise e estudos também nos cursos de 

graduação, como aponta o professor Ney Guimarães: 

 
 
[...] a gente deu isso [Projeto Brasil] em aula à beça, durante anos lá no 
Fundão [Escola de Educação da UFRJ]. Eu pelo menos nas disciplinas que 
eu dei, que tinha que encaixar esse conteúdo que era cineantropometria, 
habilidades motoras, eu falava muito. O Projeto Brasil era uma base, 
porque estava ali, dava a beça, aluno a beça escutou isso [...]. Foi útil, pelo 
menos pra nós e muitas escolas que adotaram, que trabalharam junto com 
a gente, iam lá e saíam. Porque muita gente passava pelo LABOFISE25.  

 

 

Além da qualificação de sua equipe, os maiores méritos do LABOFISE 

eram seus equipamentos modernos, pioneiros no Brasil, e o intercambio com os 

mais importantes pesquisadores do mundo na área da Fisiologia, que na época 

possibilitaram ao laboratório notório destaque nos estudos relativos às chamadas 
                                                
24 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com Attila Jozsef 
Flegner, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
25 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com José Ney Ferraz 
Guimarães, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
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Ciências do Esporte.  Na década de 1970, as pesquisas em Educação Física e 

Desportos tinham seus resumos publicados em um Caderno de Pesquisas 

organizado pelo MEC e CNPq. Suas sessões eram divididas pelas regiões do país e 

pelas Universidades públicas de cada região. Ocupando importante espaço nesse 

dispositivo de divulgação científica, o LABOFISE destaca-se não somente na região 

Sudeste, mas em todo o Brasil, contabilizando mais de 60 resumos atribuídos a seus 

membros, sendo 29 deles de autoria ou co-autoria do Prof. Maurício Leal Rocha, o 

único a ter publicado neste caderno pesquisas referentes à Fisiologia do Exercício. 

Segundo os entrevistados, todo este destaque e certo vanguardismo 

proporcionaram grande contribuição para a legitimação e consolidação da Educação 

Física como campo de pesquisa científica 

 
 
Então esse laboratório, o próprio Projeto Brasil, as contribuições para a 
ciência da Educação Física, os vários livros que foram traduzidos, os 
professores que foram formados... [...] Nessa época, vinham para o 
laboratório os mais conhecidos fisiologistas de todos os lugares: da Itália, 
dos Estados Unidos, da Alemanha. Eles vinham e faziam permanência no 
laboratório e nós não ficávamos devendo nada pra eles, porque nós 
estudávamos muito, em vários idiomas e nós fomos adquirindo os 
melhores alunos da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Educação 
Física. [...] Traduzimos vários livros e transformamos a Educação Física de 
métodos para bases fisiológicas da Educação Física. Foi a grande 
contribuição do laboratório que não vi escrito em lugar nenhum26.  

 

 

Entretanto, mesmo com toda inovação que era atribuída ao LABOFISE, 

principalmente nas questões que tangenciavam o desenvolvimento de pesquisas e a 

preparação de atletas de alto nível, em sua entrevista registrada no Jornal Podium, o 

professor Maurício fala de como o laboratório poderia contribuir para o benefício de 

todos, não somente de atletas e cientistas, ao citar uma das pesquisas – referente a 

problemas e doenças típicos aos mergulhadores – realizadas pelo grupo do 

laboratório: “Esse trabalho não vai beneficiar só os mergulhadores desportivos. 

Também os trabalhadores da construção civil, que lançam fundamentos de pontes 

ou que tenham de operar sob a água, serão beneficiados27”. 

                                                
26 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com Attila Jozsef 
Flegner, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
27 Jornal Podium, Brasília, Jan. de 1973. 
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Contudo, algo que chama especial atenção na fala do professor José Ney 

é a forma um tanto quanto “inventiva” com que esses testes, quer sejam vindos da 

Europa ou construídos no próprio Laboratório, eram aplicados  

 

Nós tínhamos um colega que inventou um negócio de fichinhas para o teste 
de Cooper. Faziam 50 de cada vez. [...]. Então a gente ia para o campo, o 
cara levava pulseirinhas de papelão colorido, cada volta ele tinha que botar 
um numa caixinha de sapato ali na chegada dos 100 metros na pista. 
Ficava uma mesinha ali, saía todo mundo dali. Cada volta, 400 metros, tinha 
que jogar aquela cor, aquela pulseirinha da vez, com o número dele28.  

 

 

Podemos considerar esta “inventividade” como um movimento particular 

de apropriação daqueles sujeitos sobre os instrumentos e as práticas relacionadas 

ao Projeto Brasil, movimento este que se fez necessário ante uma teia de fatores: 

recursos financeiros e humanos, viabilidade da tarefa, tempo, espaço, entre outros. 

 
 

2.3 O “protagonismo” do Dr. Maurício Leal Rocha na realização do Projeto 
Brasil 

 
 

“Eminente catedrático”, “grande pesquisador”, “pessoa única no Brasil”. 

Estes foram alguns dos adjetivos encontrados no decurso dessa pesquisa quando a 

referência era o Dr. Maurício Leal Rocha. Em matéria publicada na página virtual da 

Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ, em homenagem ao professor 

Maurício, no ano de seu falecimento, é destacado – em tons de heroísmo – sua 

dedicação ao trabalho e sua importante contribuição na introdução de novas áreas 

de conhecimento: “Maurício, falecido em julho de 2011, dedicou a sua vida ao 

trabalho e foi o introdutor de importantes áreas de conhecimento, como exemplo, a 

medicina desportiva no país29”. Esta fala pode nos revelar um pouco do prestígio e 

da relevância do Dr. Maurício nas questões que envolveram tanto a criação do 
                                                
28 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com José Ney Ferraz 
Guimarães, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
29 Matéria publicada no site da Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ – 
http://www.eefd.ufrj.br/labofise/mauricio-rocha-e-o-projeto-brasil-marcos-da-historia-da-educacao-
fisica-no-pais -  por Pedro de Figueiredo no ano de 2011. Acessado em setembro de 2013. 
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LABOFISE, do Projeto Brasil e da própria Educação Física, assim como nos relata 

também as palavras do professor Attila, que além de colega de pesquisa foi ainda 

aluno de Maurício 

  
 
Dr. Maurício Rocha, que era diretor, professor de fisiologia, professor de 
cardiologia na Faculdade de Medicina, era pessoa única no Brasil que tinha 
feito pós-graduação na Suécia em fisiologia do coração de atletas. [...]. 
Obviamente o Dr. Maurício já era um eminente catedrático30.  

 
 
 

Como professor da cadeira de cardiologia da Escola de Medicina da 

UFRJ, Dr. Maurício já direcionava em seus estudos a temática das respostas 

cardiovasculares ao exercício físico. No ano de 1951, completou na Suécia um curso 

de Especialização na temática, assumindo na década seguinte a disciplina de 

Fisiologia na Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ. Foi então, como 

professor da EEFD, no ano de 1970, que fundou o Laboratório de Fisiologia do 

Exercício juntamente com a criação Projeto Brasil, alavancando assim seu 

reconhecimento em âmbito nacional e internacional na pesquisa na área da 

Fisiologia do Exercício, sendo considerado um dos precursores da medicina 

desportiva no país. Além do LABOFISE e do Projeto Brasil, juntamente com os 

membros do laboratório, se dedicou a escrita de livros e tradução de obras 

estrangeiras e à organização de seminários e cursos ligados a área da Fisiologia do 

Exercício e do treinamento esportivo. Mesmo com o trabalho de pesquisa realizado 

no laboratório, Dr. Maurício assumia a preocupação de que seus investimentos de 

pesquisa, assim como de seus colegas, e a própria Educação Física de maneira 

mais ampla, pudessem chegar também ao “homem comum” – não somente aos 

atletas –, contribuindo em beneficio da população 

 
 
O LABOFISE está muito bem instalado. Temos recebido o máximo apoio 
das autoridades. Mas precisamos atender ao Brasil inteiro. Atletas de alto 
desempenho, que vão participar de Olimpíadas, podem vir fazer todo o 
trabalho aqui, porém nosso objetivo é colocar as pesquisas a serviço de 
todos. A saída encontrada foi preparar cursos para professores de 
Educação Física, criando os especialistas em pesquisa de Educação Física, 
e preparando profissionais de nível médio, para os trabalhos auxiliares, já 
formamos três turmas nesses níveis. É essa gente que vai para suas 

                                                
30 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com Attila Jozsef 
Flegner, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
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cidades, seus bairros, para iniciar uma reação em cadeia em benefício dos 
esportes e das pessoas31.  

 
 

Entretanto, nos depoimentos tomados, pudemos constatar que o prestígio 

atribuído ao professor Maurício Leal ultrapassava as barreiras científicas. Além de 

consagrado pesquisador, médico e professor, Maurício era também militar, como 

nos revela o professor Attila: 

 
 
Pouca gente sabe, porque Dr. Maurício nunca falou isso, não gostava de 
falar, que ele era militar. O pai dele era militar também. Ele tinha um bom 
transito, por isso recebemos muito apoio durante o regime militar. [...]. Os 
militares sabiam, mas o povo em geral não sabia, ele não falava isso pra 
ninguém32. 
 
 

Ainda sobre o prestígio do Dr. Maurício Rocha junto às autoridades que 

presidiam o DED-MEC, Attila completa: 

 

 
Esses militares, na época, Eric Tinoco, o Teixeirão, eles estavam no 
comendo do DED-MEC e da situação. Eles davam muito apoio pela 
credibilidade, à honestidade de propósitos e a importância que o Brasil teria 
de tudo aquilo que o Dr. Maurício estava propondo33.  

 
 
Em contrapartida às muitas “demonstrações” de investimento do governo 

federal, José Ney, em sua entrevista, relata indícios de um significativo investimento 

pessoal do Dr. Maurício Rocha nas questões que envolviam a realização do Projeto 

Brasil. As viagens realizadas para algumas cidades onde o Projeto foi desenvolvido 

pareciam uma espécie de “expedição”. De acordo com o entrevistado, as viagens 

eram organizadas pela esposa do Dr. Maurício e muitas vezes o dinheiro vinha de 

recursos pessoais  

 
 

Inclusive, muitas vezes ele botou dinheiro do bolso dele, que eu presenciei 
até. A esposa dele falava: “oh! você não pode botar o dinheiro da nossa 
casa no laboratório”. Ele botava porque às vezes acabava. Ele botava do 
bolso dele, acontecia. [...] a Dona Edila, esposa do Dr. Maurício era uma 

                                                
31 Jornal Podium, Brasília, Jan. de 1973. 
32 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com Attila Jozsef 
Flegner, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
33 Idem. 
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tremenda organizadora de tudo. Ela sabia... se não fosse ela também, ele 
não ia muito pra frente não, porque ela organizava tudo34.  

 
 

Nesse sentido, esses indícios de investimento pessoal dos pesquisadores 

envolvidos, tornam-se ainda mais claros diante da fala do próprio Dr. Maurício ao 

Jornal Podium “Aqui o trabalho é duro, feito na base do entusiasmo da moçada. 

Para manter o fogo aceso, eu atendo aos interessados em minha casa, a qualquer 

hora do dia ou da noite35”. Este fato nos aponta para a hipótese de que os esforços 

pessoais realizados para a criação, desenvolvimento e consolidação do Projeto 

Brasil constituía-se como uma aposta na ciência que o grupo construía e, 

possivelmente, na produção de um modelo de Educação Física. 

Ainda reafirmando este investimento, o professor Attila Flegner revela que 

apesar do apoio dos militares, a idealização e construção do Projeto partiram de um 

desejo particular de pesquisa do Dr. Maurício e não a pedido do governo 

 

 
O Dr. Maurício, como lhe disse, era militar. [...]. Ele tinha um transito muito 
bom, se não ele não receberia as verbas que ele recebeu. Agora, até onde 
eu sei, não foi o governo que pediu, foi o Dr. Maurício mesmo que achou 
que isso deveria ser feito no Brasil para dar uma contribuição às futuras 
equipes olímpicas no Brasil36.  

 

 

Diante destas pistas, podemos pensar na hipótese de uma certa 

influência da posição do professor Maurício nos investimentos cedidos pelo Governo 

Federal tanto ao LABOFISE quanto ao Projeto Brasil. Além de que, se pensarmos 

nas intenções do próprio governo em “utilizar” as questões referentes a Educação 

Física e ao Esporte como ferramenta de seus propósitos políticos, era de grande 

valia que houvesse militares a frente das atividades que compunham esses 

mecanismos. De certa forma, pode-se pensar que ter o Dr. Maurício a frente de um 

programa como o Projeto Brasil e das pesquisas mais “avançadas” e pioneiras no 

campo das Ciências do Esporte era um ponto de apoio importante para o governo 

militar naquilo que tangenciavam as questões relativas à área. Assim, parece-nos 

                                                
34Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com José Ney Ferraz 
Guimarães, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos.  
35Jornal Podium, Brasília, Jan. de 1973.  
36 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com Attila Jozsef 
Flegner, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
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possível a hipótese de que os investimentos pessoais e o desejo de pesquisa do Dr. 

Maurício e a adesão do governo militar a proposta construída por ele caminharam 

juntos. Pode-se pensar que, diante de seus esforços de pesquisa e também pela 

aparente credibilidade que tinha junto ao DED-MEC, para a concretização do Projeto 

o governo apoiou com recursos financeiro o programa, incorporando-o as suas 

políticas de incentivo as práticas relacionadas à Educação Física e ao esporte. 

Acredito podermos dizer então que houve uma relação de mão dupla: o Dr. Maurício 

contava com sua posição de militar e os militares contavam com a posição de 

pesquisador do Dr. Maurício. 

 
 

2.4 Diferentes representações atribuídas ao Projeto Brasil 
 

 

Outro importante indício trazido pelas fontes, principalmente pelas 

entrevistas, foram as diferentes ênfases dadas ao objetivo do Projeto Brasil. Como 

apontado no início deste capítulo, o Projeto surge pela justificativa de montagem de 

um perfil do povo brasileiro. A ideia central era percorrer diferentes regiões do país 

na tentativa de traçar um perfil antropométrico e funcional da população, para que 

então pudessem ser tomadas “medidas de melhoramento” e de aconselhamento das 

pessoas. Entretanto, junto a esse objetivo, foi atrelado um propósito de detecção de 

talentos esportivos para a montagem de futuras equipes olímpicas para o país. 

Argumentando sobre as proposições do Projeto, Dr. Maurício em sua 

entrevista ao Jornal Podium, diz que para além de traçar um perfil da população, há 

a necessidade também de ir mais a fundo em outras questões relativas à qualidade 

de vida da população: 

 
 

Não nos limitamos, nesse trabalho, a fazer a avaliação. Vamos mais ao 
mais fundo da questão, pesquisando até a alimentação da população. Para 
ter uma amostragem tecnicamente perfeita, usamos fórmulas modernas de 
seleção, com o máximo de rigor científico. Depois, fazemos o 
aconselhamento que é a segunda parte do trabalho. Com uma amostragem 
por região, poderemos ter um quadro bastante bom da população local, 
situando suas características especiais, que poderão ser fixadas, 
ampliadas ou corrigidas37.  

                                                
37 Jornal Podium, Brasília, Jan. de 1973. 
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Além disso, aponta a possibilidade de um caminho para ambos os 

objetivos, acreditando que, com a análise do perfil antropométrico, das habilidades 

motoras e da capacidade aeróbica da população de cada região, poderia se 

conseguir ótimos resultados no campo esportivo   

 
 

Por exemplo, se encontrarmos uma área, no Estado do Ceará, cujo povo 
tenha capacidade de suportar cargas pesadas durante tempo longo, 
provavelmente nessa região poderão se formar bons corredores de longa 
distância. Nossa primeira preocupação é estabelecer os padrões 
nacionais38.  

 

 

Em sua entrevista, o professor Attila Flegner aponta alguns perfis 

morfológicos e de habilidades motoras, que puderam ser verificados nas avaliações, 

para determinadas práticas esportivas: 

 

 
Nós vimos os resultados, nós vimos que o atletismo tem que ser mesmo 
para o negro, o mulato no futebol é muito bom. Um esporte que o caboclo 
da Amazônia poderia fazer é a canoagem. Porque na canoagem é 
importante a estatura de um remador, a envergadura e a perna curta, tronco 
forte do caboclo, na canoagem39. 

 

 

Entretanto, Attila, foi categórico em seu depoimento ao dizer que o 

objetivo do Projeto centrava-se essencialmente nas questões relativas ao esporte de 

alto nível: “Quer dizer, seria desportivo competitivo o objetivo, para representar bem 

o Brasil nas competições internacionais. [...] Olimpíadas, medalha olímpica. 

Detecção de talentos para medalha olímpica40”.  

Em contrapartida o professor José Ney, destaca o objetivo de montagem 

do perfil da população brasileira, colocando a detecção de talentos como algo 

secundário 

 

 

                                                
38 Jornal Podium, Brasília, Jan. de 1973. 
39 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com Attila Jozsef 
Flegner, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
40Idem.   
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O Projeto nasceu no Laboratório de Fisiologia do Exercício da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, que era dirigido pelo Dr. Maurício Leal Rocha 
que tinha como intenção fazer um perfil da população brasileira no que 
tange a atividade física, a composição corporal, a habilidade motora. [...] 
Detecção de talento esportivo quando era muito evidente. O teste era 
populacional, mas nós como éramos professores de Educação Física, 
especialistas na área, cada um tinha seu olhar clinico lá, de vez em quando 
escolhia alguém, pra ver se indicava pra um centro de treinamento no local 
[...]41.  

 
 

Mesmo com determinadas divergências de olhares, podemos perceber 

que estes caminham para um mesmo sentido. Esses conflitos podem retratar a 

própria diversidade de representações que, naquele momento, eram atribuídas às 

práticas relacionadas à Educação Física. Além disso, pode-se pensar que esta 

diferença de visões esteja atrelada a uma possível diferença de propósitos pessoais 

dos pesquisadores envolvidos, ao passo que os sujeitos em suas ações, sejam elas 

de qualquer natureza, imprimem nelas seus desejos, valores, ideologias, 

experiências, etc. Outra hipótese que pode ser considerada é a de uma certa “fusão” 

entre os objetivos do Projeto – o mais enfatizado, o de construção de um perfil 

populacional –  e as demais atividades atribuídas ao LABOFISE – muito ligadas as 

questões referentes ao alto rendimento esportivo. Ao pensarmos na “simbiose” da 

constituição de ambos – Laboratório e Projeto –, esta hipótese ganha ainda mais 

força. Entretanto, acredito que estes dois objetivos caminhavam juntos e não se 

anulavam, como mesmo expões o professor Maurício em sua fala: 

  
 
O homem comum é o principal alvo do nosso trabalho, mas assessorar o 
homem que compete faz parte do mesmo processo. Não trabalhamos 
visando recordes, porque entendemos que ele é uma espécie de 
subproduto do trabalho. E não existe nenhuma dicotomia entre essas duas 
situações, como, para nós, não existe Educação Física e Desporto, mas 
Educação Física Desportiva42. 

 
 
 

Diante do exposto, parece-nos possível traçar alguns caminhos que nos 

conte do processo de constituição do então chamado Projeto Brasil. Toda gama de 

sujeitos, práticas, representações e lugares aqui apresentados e suas formas de 

interação são parte fundamental no processo de análise e na busca da 

compreensão não apenas do próprio Projeto, mas também de como este se 
                                                
41 Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, com José Ney Ferraz 
Guimarães, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos.  
42 Jornal Podium, Brasília, Jan. de 1973 
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constituiu como parte da história da Educação Física brasileira, nas mais diferentes 

regiões do país, inclusive no próprio estado de Minas Gerais. E é sob o olhar da 

Escola de Educação Física da UFMG que buscaremos, no próximo capítulo, analisar 

o Projeto Brasil. 
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3 PROJETO BRASIL NO ACERVO DO CEMEF/UFMG  
 
 
 

Ao nosso amigo o Cel. Ellos. O comandante do 
Projeto Brasil em Belo Horizonte. As homenagens 
de Maurício Rocha (MAURÍCIO LEAL ROCHA, 
[19-], P. 01) 43. 

 
 
 
 

3.1 Constituição da Escola de Educação Física da Universidade Federal de 
Minas Gerais 

 
As atividades da primeira Escola de Educação Física do Estado de Minas 

Gerais iniciaram-se em fevereiro de 1952, no governo de Juscelino Kubitschek. A 

Escola era vinculada à Diretoria de Esportes de Minas Gerais e mantida com verba 

mensal vinda da Loteria de Minas, garantida pelo Decreto Federal n. 31.761, de 12 

de novembro de 1952. Neste mesmo ano, foi criada também em Belo Horizonte a 

Escola de Educação Física das Faculdades Católicas, mantida pela Sociedade 

Mineira de Cultura. Nessas Escolas, funcionavam cinco cursos: Superior de 

Educação Física, Educação Física Infantil, Técnica Esportiva, Medicina 

Especializada e Massagem Especializada. Os currículos das duas escolas eram 

similares e baseados naquele da Escola Nacional de Educação Física e Desportos 

(ENEFD), Rio de Janeiro, de acordo com o Decreto-lei 1212, de 17 de abril de 1939.  

Logo no ano seguinte, por meio de um acordo assinado pelo governador 

do estado e o então Diretor das Faculdades Católicas Dom Cabral, aconteceu a 

fusão das duas Escolas. Possivelmente, os problemas financeiros e a pequena 

demanda de alunos nos vestibulares inviabilizavam a existência de ambas, 

isoladamente. Assim, a nova Escola passou então a ter uma organização mista, 

sendo mantida com recursos da Diretoria de Esportes do Estado e tendo orientação 

pedagógica vinculada ao Conselho Diretor da Sociedade Mineira de Cultura. A 

                                                
43 Dedicatória escrita por Dr. Maurício Leal Rocha ao diretor da EEF-UFMG, Cel. Ellos Pires de 
Carvalho. 
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oficialização da fusão, com o reconhecimento federal da instituição, foi homologada 

em 13 de abril de 1955. No que diz respeito à coordenação das atividades da 

Escola, os assuntos administrativos e educacionais eram decididos diretamente pelo 

Diretor, nas reuniões do Conselho Técnico Administrativo (CTA), ou ainda nas da 

Congregação.   

A partir de 1961, a Escola experimentou sérios problemas políticos e 

financeiros que quase a levaram ao desaparecimento. O financiamento do Estado foi 

reduzido sob o governo de Magalhães Pinto, chegando a faltar recursos para o 

pagamento dos salários de professores e funcionários. Cerca de 50 bolsas de 

estudo ofertadas a alunos do interior do Estado foram também cortadas (Campos, 

2007). Em 1964, a crise alcança o limite, chegando a Escola a encerrar suas 

atividades temporariamente, na expectativa de uma reação do governo. A situação 

precária de funcionamento perdurou nos anos seguintes e, naquela conjuntura, uma 

alternativa foi ganhando força: os seus membros entenderam que a situação pela 

qual a instituição passava somente seria resolvida em definitivo com a sua 

federalização.  

Na ambiência política da Reforma Universitária efetivada pela Lei 

5540/68, a Escola de Educação Física de Minas Gerais foi agregada à Universidade 

Federal de Minas Gerais, por meio do Decreto-Lei nº 99721, de novembro de 1969. 

Entretanto, este processo não se deu de maneira amigável. De acordo com Campos 

(2007), há indícios de que, desde o início da segunda metade da década de 196044, 

vários procedimentos já vinham sendo tomados pela então direção da Escola, 

representado pelo professor Herbert de Almeida Dutra, para a incorporação à 

Universidade Federal de Minas Gerais. Ação decisiva para a consolidação do 

processo de federalização foi o envio, realizado pelo próprio Hebert, de um ofício ao 

então presidente da república Marechal Arthur da Costa e Silva, solicitando 

condições para a federalização. Neste ofício, segundo Campos (2007), Hebert conta 

que vinha buscando a federalização desde meados de janeiro de 1967 e transcreve 

no mesmo ofício todo o processo. Outro ponto apresentado pelo autor que contribuiu 

fortemente para a federalização foi o contexto político no qual o país se encontrava. 

Diante da Reforma Universitária, ocorrida em 1968, e dos mecanismos de repressão 

                                                
44 Segundo Campos (2007), jornais do ano de 1967 (O Estado de Minas) já trazem publicações com 
menção ao tema da federalização da Escola de Educação Física do Estado de Minas Gerais. 
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e desmobilização dos estudantes, principalmente os universitários, o esporte seria 

uma importante ferramenta, como aponta Campos (2007): 

 
 
Neste conjunto de medidas, o esporte teve um papel preponderante no 
redirecionamento do tempo e da energia dos estudantes. Ao invés de 
lutarem contra o Governo, melhor seria lutar por títulos para sua escola, 
para sua universidade, para seu país. Foram incentivados os Jogos 
Escolares Brasileiros (JEBs) e os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). 
Com isto, o papel da Educação Física no controle das atividades dos 
estudantes se tornou central. Era necessário ampliar o número de 
professores e, para isto, deveriam ser criados novos institutos de formação 
inicial, assim como a federalização das escolas já existentes45. 

 
 

A integração à UFMG trouxe mudanças significativas para a Escola de 

Educação Física, que se configuraram num momento de desajuste nas questões 

pedagógicas, administrativas, na estrutura de coordenação e funcionamento. 

Currículo, professores, cursos, entre outros aspectos, deveriam ser reformulados 

para adequação às políticas da Universidade. Assim, a Escola de Educação Física, 

neste momento, passa do então somente “lugar de formação de professores” para o 

também lugar de produtora de conhecimento, principalmente no que se refere ao 

conhecimento científico da área. Nesse sentido, a década de 1970 foi um momento 

não somente de adequação da Escola as políticas universitárias, mas também de 

grande injeção de investimentos financeiros e tecnológicos (equipamentos para 

laboratórios, construção da sede no atual Campus da UFMG, entre outros) ao curso 

e a Escola de Educação Física da UFMG por parte do governo militar. Diante disto, 

pode-se pensar a realização do Projeto Brasil na EEF-UFMG como parte importante 

desse processo de consolidação e legitimação deste “novo lugar” da Escola e 

também a projeção do “nome da Escola no âmbito nacional universitário46”. Diante 

desta necessidade de rearranjo das estruturas da Escola de Educação Física, após 

sua federalização e da obrigatoriedade de que esta se adequasse a política 

universitária federal, mais especificamente a política da UFMG, alguns fatores se 

tornaram fundamentais, como mostra um oficio enviado, em dezembro de 1973, por 

Pedro Ad’Vincula Veado Filho, diretor da EEF-UFMG, ao então Diretor-Geral do 

DED-MEC, Eric Tinoco Marques: 
                                                
45 CAMPOS, 2007, p. 137 
46 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Direção. Atividade: - . Série: Correspondências da diretoria. 
Cx: 07. Pt 01. 
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Senhor Diretor 
Entre as nossas preocupações, ao assumirmos a Direção da Escola de 
Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, destacávamos 
três metas principais: a construção da nova sede no “campus”, a adaptação 
da estrutura didática administrativa da Escola à reforma universitária e a 
abertura de uma nova frente de trabalho – a pesquisa aplicada à Educação 
Física e aos Desportos. [...]. 
Resta-nos agora o projeto de instalação de um setor de pesquisa aplicada 
ao Esforço Físico, o que desejamos realizar durante o próximo ano de 1974. 
Visando essa meta, incluímos no currículo do Curso de Educação Física 
com aprovação do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFMG, a disciplina 
de “Esforço Físico”, como um desdobramento da “Fisiologia”. Sabedores de 
que faz parte da programação do DED-MEC a instalação de setores de 
pesquisa especializada nas Universidades, vimos solicitar de V. Ex. 
autorizar a inclusão desta Escola no Projeto de Pesquisa do Esforço Físico 
para o próximo ano. Estamos certos de que se poderá desenvolver aqui um 
profícuo trabalho científico com reais benefícios para a Educação Física e o 
Desporto47. 
 
 

É possível perceber que, dentre os fatores apresentados por Pedro, a 

constituição de um setor de pesquisa ganha especial destaque, o que pode indicar a 

necessidade e o desejo de consolidação da EEF-UFMG como lugar de produção de 

conhecimento na área. Como colocado no capítulo anterior, desde o início da 

década de 1970, as pesquisas na área da Fisiologia começam a ganhar força no 

campo da Educação Física e tem no Laboratório de Fisiologia do Exercício da 

EEFD-UFRJ (LABOFISE) o seu principal lócus. Deste modo, pode-se pensar na 

constituição de uma trama muito mais complexa para a realização do Projeto Brasil 

na Escola de Educação Física da UFMG. Uma trama onde as intencionalidades, 

ideologias e desejos dos sujeitos envolvidos ganha relevância. 

 

3.2 O Projeto Brasil na Escola de Educação Física da Universidade Federal de 
Minas Gerais 

 

 

Um contexto de investimentos precede a chegada do Projeto Brasil a 

Escola de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais (EEF-UFMG). 

Além de uma contundente demonstração de interesse por parte da diretoria da 

Escola, com o envio de cartas ao DED-MEC e ao LABOFISE, houve uma intensa 
                                                
47 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Direção. Atividade: - . Série: Correspondências da diretoria. 
Cx: 07. Pt 01. 
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mobilização do corpo docente e discente para os preparos iniciais. E foi diante deste 

quadro de importantes mobilizações que o Projeto Brasil teve no estado de Minas 

Gerais como responsável pela sua implementação e execução a EEF-UFMG. 

Inicialmente, teve como data sugerida para as avaliações o mês de setembro de 

1974, mas devido à necessidade de uma viagem do Dr. Maurício Leal Rocha a 

Alemanha, acabou adiada, sendo realizadas as coletas de dados entre os dias 25 e 

30 de novembro do mesmo ano. O período que envolveu todo o processo – da 

negociação à execução do Projeto Brasil – foi marcado pela transição da diretoria da 

EEF-UFMG, estando a frente da direção até setembro de 1974 o médico e professor 

Pedro Ad’Vincula Veado Filho. Logo após, tomou posse o professor Coronel Ellos 

Pires de Carvalho. Dentro do proposto para a execução do Projeto em todo país, a 

capital mineira constituía-se como a primeira cidade a ter sua população testada no 

segundo ciclo de realização das avaliações, sendo precedida por Volta Redonda, 

Itapira e Londrina, que fizeram parte do primeiro ciclo, ocorrido entre os anos de 

1970 e 1973. As negociações para que o Projeto Brasil fosse organizado no estado 

pela EEF-UFMG foram iniciadas ainda nos primeiros meses do ano de 1974. Neste 

processo, há indícios de importante mobilização por parte da Escola de Educação 

Física para que fosse a sede das avaliações no estado mineiro, como aponta a carta 

resposta do Dr. Maurício ao diretor Pedro Ad’Vincula 

 

 
Recebi com prazer sua carta de 17 de maio do corrente ano. Ela me 
permitiu avaliar sua operosidade e espírito de cooperação. O que 
conseguiu oficializando, pela UFMG, o desencadear do Projeto Brasil em 
Belo Horizonte foi de grande alcance e evidente cunho prático. É de toda a 
conveniência que, embora sob a nossa supervisão, seja a EEFD da UFMG, 
quem desencadeie aí a Operação Projeto Brasil48. 

  

 

Ainda neste mesmo ofício, algumas exigências estruturais foram 

apresentadas por Maurício. Além de um curso prático para os sujeitos que 

realizariam as avaliações, como definido em reunião pelo Conselho Científico, Dr. 

Maurício enumera ainda outros cinco fatores: 

 

 
                                                
48 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 13. 
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Dentro da sistemática operacional a ser obedecida devem ser: 
I – Iniciada um mês antes, uma campanha de motivação pública, a seu 
encargo. 
II – Providenciada área coberta – ginásio, para a instalação das diferentes 
etapas da rotina de exames médico funcional, com acesso e escoamento 
fáceis e áreas independentes para atendimento de rapazes e moças. 
III – Considerando as vantagens do atendimento em massa, em tempo 
mínimo, prevemos a necessidade de: 

A – Seis mesas para recepção dos candidatos e preenchimento de 
questionários. 
Para cada sexo, locais para: 

B – Avaliação Antropométrica 
C – Dois aparelhos E. C. G. 

 D – Testes de Função Pulmonar 
 E – Pressão Arterial 
 F – Três mesas para exame clínico 
 G – Quatro ergômetros 
IV – Montagem de um circuito de avaliação de habilidade motora em área 
coberta. 
V – Esquema de transporte dos candidatos a exame49. 

 

 

Dentre as exigências apresentadas anteriormente, em nova 

correspondência, Dr. Maurício Leal destaca a importância de um treinamento prévio 

dos sujeitos responsáveis pela aplicação dos testes 

 

 
A nossa sistemática sugere que seja aproveitado o adiamento para adestrar 
com antecedência alguns elementos que o Sr. indicar. Um estágio em 
nosso Laboratório, sob a tutoragem direta dos chefes de cada uma das 
nossas sessões seria o ideal. [...]. Nosso grupo estará a sua disposição, 
para se dedicar intensamente ao trabalho e ao preparo destes auxiliares50. 

 

 

Assim, foi enviado ao LABOFISE, no Rio de Janeiro, um grupo de 

professores e alunos para receberem a preparação necessária às aplicações do 

teste. Sobre o grupo enviado, Maurício faz grandes elogios ao compromisso e 

empenho os “elementos” 

 

 

 
A equipe de jovens enviada para estágio cumpriu com disciplina e aplicação 
todas as tarefas que lhe foram impostas. É digna de todos os elogios, pela 

                                                
49 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 13. 
50 Idem. 



48 
 

sua operosidade, seu interesse e disciplina. O grupo levou o conhecimento 
básico e se treinou praticamente enfrentando exame em massa (média de 
100 casos por dia) 51. 

 

 

Entretanto, em seu depoimento, Reginaldo Gomes afirma que os testes já 

eram conhecidos, por se tratarem de avaliações já aplicadas no próprio processo de 

seleção do vestibular e que nenhum treinamento mais sistemático se fez necessário 

 
 
Me veio na memória aqui, que muitos desses testes já eram utilizados por 
nós na própria entrada na Escola. Muitos desses exercícios aqui eram 
utilizados no vestibular. [...]. Então não era segredo pra nós e nem pros 
alunos, porque nós já utilizávamos e eles já tinham realizado52. 

 

 

Nossa hipótese é que o grupo enviado à capital fluminense, além de ter 

tomado conhecimento dos testes a serem aplicados, também tenha recebido 

treinamento para a operacionalização dos diferentes equipamentos doados a EEF-

UFMG para a realização do Projeto. Isso se evidencia diante da fala de Maurício 

Rocha: 

 

 
Eles se preparariam numa sistemática, já estabelecida no Conselho 
Científico da Federação de Medicina Esportiva, não só para exercer funções 
no Laboratório de Fisiologia que será implantado em Belo Horizonte, na sua 
escola, como para o desencadear do Projeto Brasil53.  

Os testes físicos, de coordenação neuromuscular, cicloergometria, 

exames clínicos, avaliação morfológica e anamnese com preenchimento de 

questionário foram realizados nas dependências da Escola de Educação Física no 

então bairro da Gameleira, como indicam os entrevistados. A imagem 4 nos mostra 

a sala montada para os exames clínicos. Nela, podemos ver a realização do 

procedimento de verificação dos batimentos cardíacos realizados por uma 

enfermeira. Os alunos carregam nas mãos uma espécie de ficha, talvez aquela que 

continha as anotações dos resultados dos procedimentos de avaliação.  

                                                
51 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 13. 
52 Entrevista realizada com professor Reginaldo Gomes, em 10 de Outubro de 2013 na cidade de 
Belo Horizonte a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
53 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 13. 
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FIGURA 4. Realização de procedimentos clínicos em sala montada na EEF-UFMG no bairro da 

Gameleira. Fonte: Acervo do CEMEF/UFMG. Coleção Iconográfica. Projeto Brasil. 
 

 

As provas de avaliação das habilidades motoras eram realizadas em 

forma de circuito no Ginásio de Ginástica. A fotografia 5 nos mostra a divisão do 

circuito em estações, que envolviam atividades de flexão de tronco, para a avaliação 

da força muscular abdominal, atividades de barra, para verificação da força de 

membros superiores, provas de deslocamento, entre outros. Na imagem, 

identificamos casa estação sendo monitorada por alunos ou professores da 

graduação. 
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FIGURA 5. Escolares realizando testes de habilidade motora no Ginásio de Ginástica da EEF-UFMG 

no bairro da Gameleira. Fonte: Acervo do CEMEF/UFMG. Coleção Iconográfica. Projeto Brasil. 
 

 

 

 

 

Além de provas de corrida de curta distância (50m), era realizado o Teste 

de Cooper, para avaliar a resistência cardiovascular dos sujeitos testados. Esse 

teste, como mostra a imagem 6, era realizado na pista de atletismo, na parte externa 

da Escola. 

 

 

FIGURA 6. Professores e alunos realizado o Teste de Cooper na pista de atletismo da EEF-UFMG no 
bairro da Gameleira. Fonte: Acervo do CEMEF/UFMG. Coleção Iconográfica. Projeto Brasil. 

 

 

 



51 
 

Na aplicação dos testes, segundo a fala do professor Reginaldo, cada 

professor ficou responsável por aquilo que se ligava a sua área de atuação. O 

próprio professor aparece em diversas fotografias coordenando as provas na pista 

de atletismo, disciplina pela qual era responsável no curso de graduação. Na 

imagem 7, ele aparece dando instruções a escolares, possivelmente sobre os 

andamentos das provas. 
 

FIGURA 7. Professor Reginaldo Gomes na pista de atletismo passando instruções a escolares. 
Fonte: Acervo do CEMEF/UFMG. Coleção Iconográfica. Projeto Brasil. 
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FIGURA 8. Professor Francisco Veloso Meinberg, médico responsável pelo Departamento  

Médico-biométrico da EEF-UFMG, realizando exame clínico em voluntário. Fonte: Acervo do 
CEMEF/UFMG. Coleção Iconográfica. Projeto Brasil. 

 

Entretanto, algo chama especial atenção ao observarmos o acervo 

iconográfico referente ao Projeto. Na grande maioria das fotos, quem aparece 

aplicando os testes na população são os próprios alunos do curso de graduação em 

Educação Física, como confirma o depoimento do professor Wemerson:  

 

 
Lembro que fomos chamados pelo professor, se não me engano o Edson e 
cada um ficava em um aparelho. [...]. Esses testes já eram conhecidos da 
gente. Então pegaram minha turma pra aplicar os testes, em escolares e 
entre os próprios colegas de turma54. 

 
 

Na imagem 9, vemos o próprio professor Wemerson (a direita na 

fotografia), aluno da graduação na época, juntamente com um colega de curso 

aplicando um teste de força muscular nas barras paralelas em escolares.  

 

                                                
54 Entrevista realizada com o professor Wemerson Amorim, em 07 de Outubro de 2013 na cidade de 
Belo Horizonte, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
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FIGURA 9. Alunos da graduação aplicando testes em escolares.  
Fonte: Acervo do CEMEF/UFMG. Coleção Iconográfica. Projeto Brasil. 

 

Nesse sentido, Reginaldo acrescenta que, naquela época, os alunos do 

curso de graduação eram bastante comprometidos e empenhados com as questões 

que envolviam a Educação Física e com os eventos que aconteciam na Escola, “as 

turmas naquela época eram muito mobilizadas, o pessoal realmente vestia a camisa. 

[...] Houve a participação maciça dos alunos”. 

Os testes realizados, como proposto pelos os objetivos do Projeto, eram 

destinados a toda a população, ou seja, deveriam ser avaliados homens e mulheres 

de todas as idades. Entretanto, podemos perceber na tabela de amostragem, um 

interessante quadro retratando o perfil dos sujeitos testados. 
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FIGURA 10. Quadro organizacional da amostragem a ser testada55 

O quadro, que mostra a organização das avaliações e a origem da 

amostragem testada, nos revela a preponderância de um padrão de sujeitos 

avaliados: alunos de escolas públicas e privadas, prioritariamente do sexo masculino 

e numa faixa etária pouco variável. Diante disso, surge a questão: como verificar a 

condição de uma população se partirmos de amostragem tão homogenia? 

Entretanto, os relatos nos trouxeram uma nova hipótese. As escolas e instituições 

voluntárias tinham estreita relação com alguns dos professores da Escola de 

Educação Física, como narra o professor Wemerson:  

 

                                                
55 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 13. 
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A gente observa pela coleta aqui, que, acredito eu, tinha uma ponte entre os 
professores da Escola e esses lugares aqui. Por exemplo, o professor Élcio 
e o Luiz Afonso eram também professores da Escola Técnica Federal, que 
tá aqui. Essa era uma prática comum da Escola56. 

 

 

Nesse mesmo sentido Reginaldo Gomes (2013) argumenta que “os 

mesmos professores que estavam nessas escolas aqui, eram professores da Escola 

de Educação Física. Então tinha a facilidade de trazer os alunos. Eu mesmo estava 

na Escola Técnica Federal e trouxe os alunos”. 

Deste modo, pode-se perceber um pragmatismo na seleção dos 

avaliados. Assim como no caso de Volta Redonda, foram selecionados os sujeitos 

mais próximos a quem organizava e desenvolvia as atividades do Projeto. 

Entretanto, Reginaldo nos diz de outra justificativa, além da apontada anteriormente. 

 

 
Como os professores também eram professores dessas escolas, os alunos 
valorizavam e gostavam muito da Educação Física. Então eles viam um 
propósito legal em participar desses testes. Porque os professores que 
estavam lá davam aula mesmo57. 

 

 

Diante desta questão, é possível levantar a hipótese de que mais do que 

avaliar a população, o que se queria era consolidar rotinas de pesquisa, tornando 

sua prática mais legitima e legitimadora daqueles sujeitos que ali se encontravam. 

Além de alunos da educação básica, através do acervo iconográfico, 

pode-se perceber a avaliação também de professores e alunos da Escola de 

Educação Física. Na imagem 11, o professor Elcio Paulinelli, está sendo submetido 

a exames clínicos de diagnóstico. Já na imagem 12, a professora Marluce 

Guimarães, está sendo avaliada por um aluno da graduação no teste de salto em 

distancia, que era aplicado para medir a capacidade de impulsão e força de 

membros inferiores. Podemos notar que os testes aplicados a esses dois grupos 

eram os mesmos.  

 
                                                
56 Entrevista realizada com o professor Wemerson Amorim, em 07 de Outubro de 2013, na cidade de 
Belo Horizonte, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
57 Entrevista realizada com o professor Reginaldo Gomes, em 10 de Outubro de 2013, na cidade de 
Belo Horizonte, a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
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FIGURA 11. Professor Elcio Guimarães Paulinelli realizando avaliação médica.  
Fonte: Acervo do CEMEF/UFMG. Coleção Iconográfica. Projeto Brasil. 

 

 
FIGURA 12. Professora Marluce Guimarães Gomes realizando teste de salto aplicado por alunos da 

graduação. Fonte: Acervo do CEMEF/UFMG. Coleção Iconográfica. Projeto Brasil. 
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Para a formação da equipe de trabalho, além de professores e estudantes 

do Curso de Educação Física, seria necessário contar com a participação de 

médicos e acadêmicos das Escolas de Medicina e de Enfermagem da UFMG. Esta 

equipe foi supervisionada pelo médico e então Chefe do Departamento Médico-

biométrico da EEF, Francisco Veloso Meinberg, que ficaria a cargo dos exames 

clínicos durante todo o processo. No intuito de agradecer pelos préstimos dessas 

duas Escolas, o diretor da EEF-UFMG na época, Ellos Pires de Carvalho, envia um 

ofício ao então diretor da Escola de Medicina, Clovis Salgado, agradecendo sua 

contribuição 

 

 
[...]. Foi uma colaboração de grande valia que V. Ex. se dignou a prestar à 
Escola, anuindo que aqui comparecesse a equipe de 6 médicos, como 
também 6 estudantes de medicina, bem como aquiesceu na concessão do 
empréstimo das 6 mesas de exame clínico, para que se pudessem levar a 
bom termo os trabalhos pertinentes ao “Projeto Brasil”58 
 

Assim também o faz em ofício similar à diretora da Escola de 

Enfermagem, Yole de Carvalho Mazzoni. 

Percebemos, então, indícios de uma importante mobilização e empenho 

para que o Projeto fosse realizado. Nas palavras do diretor da EEF-UFMG da época, 

Professor Ellos Pires de Carvalho, o Projeto Brasil se firmava com importante 

destaque: “A tarefa representa além de gratuito e inestimável benefício aos 

elementos testados, um poderoso estímulo de soerguimento nacional59”. Ou seria 

“um poderoso estímulo à criação do LAFISE-UFMG”? 

 

 

3.3 O Projeto Brasil e a criação do Laboratório de Fisiologia do Exercício da 
Escola de Educação Física da UFMG (LAFISE-UFMG) 

 
 

                                                
58 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 13. 
59 Idem. 
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Outro importante registro anunciado pelos documentos foi a estreita 

relação entre a realização do Projeto Brasil e a criação do Laboratório de Fisiologia 

do Esforço60 da EEF-UFMG (LAFISE-UFMG). O conjunto de ações realizadas para 

que os trabalhos fossem desenvolvidos nesta Escola, culminou na criação do 

laboratório. O jornal O Diário noticiou a inauguração do LAFISE, apontando sua 

ligação com o Projeto Brasil  

 

 
Com o propósito de dar aos alunos a formação técnica que o Brasil tanto 
necessita, principalmente depois da falta de capacidade demonstrada pelos 
nossos atletas nas últimas olimpíadas, a Escola de Educação Física da 
Universidade Federal de Minas Gerais inaugurou ontem o Laboratório de 
Fisiologia do Esforço, como parte das solenidades do Projeto Brasil61.  

 

 

Para a realização dos testes propostos, eram necessários a compra de 

equipamentos, o treinamento de professores e a criação de um espaço de pesquisa 

onde novos pesquisadores pudessem desenvolver seus estudos. Desse modo, o 

contexto constituído em volta do Projeto Brasil, foi propício para a criação daquele 

que se tornou o primeiro centro de pesquisa da EEF-UFMG: o LAFISE, e um dos 

pioneiros no Brasil nesta área de pesquisa.  

Em estudo desenvolvido no ano de 2007, Ana Carolina Vimieiro Gomes, Luiz 

Oswaldo Carneiro Rodrigues e Cássia Carla Viana, discorrem – a luz da História da 

Ciência – sobre a trajetória de 30 anos do LAFISE-UFMG. No artigo produzido, ao 

abordarem historicamente o processo de constituição do Laboratório, é identificado 

três diferentes fases referentes ao seu funcionamento. Em sua primeira década – a 

que nos interessa neste estudo – os autores argumentam sobre o processo de 

construção e a busca pela consolidação do LAFISE. Mesmo com sua fundação no 

ano de 1974, por motivos estruturais e de falta de “material humano”, o Laboratório 

enfrentou sérios problemas para iniciar suas pesquisas, passando a funcionar a 

plenos vapores apenas a partir de 1976, com a vinda do médico Luiz Oswaldo 

Carneiro Rodrigues  

 

 
                                                
60 “Fisiologia do Esforço” era um termo comumente usado na época.  
61 Acervo do CEMEF/UFMG. Fundo Institucional Escola de Educação Física da Universidade Federal 
de Minas Gerais (1969-1979). Função: Pesquisa. Atividade: Projetos. Série: Dossiês. Cx: 18. Pt 13. 
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Entretanto, nesse primeiro momento, além das condições estruturais, a 
Escola não dispunha de material humano, isto é, cientistas especialistas em 
fisiologia do esforço, para dar início às atividades. Foi somente com a vinda 
do médico Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues, professor auxiliar de ensino 
em Clínica Médica na Faculdade de Medicina da UFMG, que as atividades 
se iniciaram62. 

  

 

Contudo, desde sua criação, houve uma importante busca pela 

construção de um grupo de pesquisa na área, que envolvia professores e alunos 

interessados na temática (VIMIEIRO-GOMES; RODRIGUES; VIANA, 2007). Ainda 

segundo os autores, inicialmente as instalações do LAFISE eram bem modestas. O 

Laboratório ocupava uma pequena sala e dispunha de poucos equipamentos, os 

mais comuns ao universo da fisiologia do exercício. Além disso, revelam que as 

suas atividades iniciais eram focadas principalmente na medicina esportiva e que ao 

enfatizarem as questões relacionadas ao esporte de alto nível, o Laboratório ia ao 

encontro dos interesses do governo  

 

 
Observa-se que a ênfase das atividades, nessas primeiras décadas, era 
voltada principalmente para a medicina esportiva e, por meio de práticas de 
avaliações físicas em atletas, seu objetivo implícito era detectar aqueles 
indivíduos cujas características físicas e fisiológicas específicas eram aptas 
para desempenharem determinadas atividades esportivas de alto 
rendimento ou afastar aqueles com possíveis riscos à sua saúde durante os 
esportes. Tais práticas científicas pareciam corresponder ao interesse do 
governo militar daquele tempo com relação à promoção do esporte 
nacional63. 

 
 
Neste trecho é possível percebermos duas interessantes questões: o objetivo 

implícito da detecção de talentos esportivos e o movimento de corresponder aos 

interesses do governo da época. A primeira questão nos possibilita confrontar, em 

certa medida, a idéia de beneficiamento da população, no que tangenciava os 

estudos realizados pelos centros de pesquisa em Fisiologia do Exercício. Assim, 

parece-nos possível a hipótese de camuflagem dos verdadeiros interesses do 

governo militar com as práticas científicas relacionadas às Ciências do Esporte e 

para tal era importante que a população comprasse a idéia de o que estava sendo 

realizado tratava-se de um bem comum. Nesse sentido, a segunda questão reafirma 
                                                
62 VIMIEIRO-GOMES; RODRIGUES; VIANA, 2007. 
63 VIMIEIRO-GOMES; RODRIGUES; VIANA, 2007. 
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todo este movimento de transformação do Esporte e das práticas a ele relacionado 

em ferramenta de construção de uma identidade nacional. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

[...] as estratégias pessoais ou familiares não são 
puramente instrumentais: são socializadas, na 
medida em que são inseparáveis de 
representações do espaço relacional urbano, dos 
recursos que ele oferece e das limitações que 
impõe, a partir das quais os atores sociais se 
orientam e fazem suas escolhas (JACQUES 
REVEL, 1998, p. 25). 

 
 
 
Muitos e distintos foram os percursos trilhados pela Educação Física no 

seu movimento de constituição como campo de conhecimento e atuação. Neste 

estudo, buscou-se compreender parte desse processo em um momento muito 

específico e significativo de sua história: a Ditadura Militar iniciada na década de 

1960. 

Mais do que uma preocupação com a condição física da população, 

naquele momento o governo militar delegava uma outra função a Educação Física e 

suas práticas: a constituição de uma identidade nacional (TABORDA DE OLIVEIRA, 

2009). Nesse sentido, o esporte ganha grande destaque, assim como todas as 

questões que pudessem contribuir para o alto nível esportivo: preparação de atletas, 

pesquisa relacionadas ao desempenho humano, construção de laboratórios, 

viabilização de programas relacionados, entre outros. Tudo aquilo que pudesse 

resultar em uma “modernização” para a área receberia incentivos do governo.  

Nesse sentido, podemos pensar tanto o LABOFISE quanto o Projeto 

Brasil e seus produtos, como investimentos que claramente se colocavam dentro 

dessa política de incentivo promovida pelos militares. 

Contudo, uma peça fundamental nesse jogo se destaca ao analisarmos 

as tramas constituídas neste processo: os sujeitos envolvidos. São os sujeitos que 

constroem a história e dão a ela sentidos e significados muitas vezes não tão 

relacionados aos propósitos e objetivos de instituições, leis e decretos. 

No decorrer deste estudo, pudemos observar o destaque de diferentes 

sujeitos, que a partir de seus interesses, ideologias, valores e desejos, desenharam, 

por muitos momentos, caminhos particulares para o Projeto Brasil, extrapolando 
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justificativas oficiais e objetivos rígidos. Assim como a própria Educação Física ao 

longo de sua constituição, podemos argumentar que o Projeto Brasil teve diferentes 

representações atribuídas a ele. Representações essas que, de alguma maneira, 

serviam aos interesses e intencionalidades dos personagens envolvidos. 

Nesse sentido, o estudo nos permite considerar que possivelmente, a 

realização do Projeto Brasil na Escola de Educação Física da UFMG configurou-se 

muito mais como parte de um processo de legitimação da própria Escola, que 

acabava de ser federalizada, do que com o propósito nacionalista com que foi 

veiculado, como indica a fala do professor Reginaldo 

 

 
Nós formávamos um grupo muito coeso. Estávamos acabando de sair da 
federalização, então a turma ainda brigava muito na parte política. Então 
tudo que aparecia a gente entrava. Era pra consolidar a Escola, colocar a 
Escola mais num âmbito de ciências. Nós tínhamos essa preocupação64. 

 

 

Parece-nos que a principal preocupação era com demandas internas, 

com problemas institucionais e não diretamente com um auxilio aos propósitos do 

governo federal. 

Outro ponto que merece destaque relaciona-se a amostragem testada. Ao 

analisarmos as fontes textuais, foi possível perceber que os testes, em sua grande 

maioria, foram aplicados a uma amostragem pouco heterogênea, que não seria 

capaz de expressar a diversidade da população brasileira. Como mostra alguns 

trechos das entrevistas, citados anteriormente, a maior parte das avaliações foi 

realizada em grupos aos quais os pesquisadores envolvidos tinham maior facilidade 

de acesso: escolares, militares, alunos e professores da própria Escola de Educação 

Física, operários e atletas de clubes esportivos. 

É possível pensar que, por mais que o Projeto Brasil tenha sido criado e 

desenvolvido com determinado objetivo, os usos e apropriações das práticas 

relacionadas a ele se configuraram de diferentes formas. Acredito não podermos 

dizer que houve um desvio de suas proposições, mas pode-se pensar em diversos 

movimentos para o Projeto, que se constituíram a partir de diferentes lugares, 

tempos e sujeitos. 
                                                
64 Entrevista realizada com o professor Reginaldo Gomes em 10 de Outubro de 2013 na cidade de 
Belo Horizonte a cargo da pesquisadora Fernanda Cristina Dos Santos. 
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Assim, acredito que este estudo tenha contribuído para pensarmos os 

caminhos percorridos pela própria Educação Física. Buscou-se compreender, 

através da análise de um objeto de pesquisa específico, o Projeto Brasil, como se 

desenhava o contexto, as possibilidades e os modos de uso para a área, em um 

período da história do Brasil onde ela ganha especial destaque. Esse movimento de 

investigação nos faz possível a compreensão de algumas permanências e algumas 

rupturas nos modos de se fazer e pensar a Educação Física nos tempos atuais. Não 

se pretendia aqui uma pesquisa reveladora da verdade, mas um estudo que 

buscasse considerar os diferentes olhares e a possibilidade de uma análise crítica 

sobre a história (ou parte dela) da Educação Física.   

Deste modo, espera-se que este estudo tenha deixado algumas pistas de 

novas possibilidades de trajetos a se percorrer, servindo de ponto de partida para 

novas pesquisas que possam tematizar a constituição da Escola de Educação Física 

da UFMG como lugar de produção de conhecimento, a criação do LAFISE-UMFG, a 

constituição de modelos científicos para a Educação Física e, até mesmo, o estudo 

mais específico da trajetória de alguns sujeitos. Além de possibilidades de 

investigação da legislação e das ações políticas do governo militar para a área e a 

incursão pela história de algumas instituições.  

Numerosas são as possibilidades de percursos e todas se fazem de 

grande importância, pois é de pequenas em pequenas escritas da história que a 

compreensão dos caminhos tomados pela Educação Física vai se fazendo. 
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