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Resumo: O presente texto tem como objetivo refletir sobre as possibilidades de fontes para o estudo dos Jogos 

Estudantis da Primavera realizados na cidade de Ponta Grossa, de forma ininterrupta, desde 1956. Para tanto, 

buscou-se identificar as possibilidades de fontes existentes para tal estudo, sua localização e disponibilidade para 

pesquisa, no sentido de recuperar a história e o contexto histórico deste evento, considerado como um dos 

maiores eventos poliesportivos do Estado do Paraná. Metodologicamente o caminho percorrido foi um 

levantamento do histórico do evento e, por meio de contato com pessoas que coordenaram e coordenam o evento 

levantar os primeiros dados e as possibilidades de fontes. O que os resultados preliminares apontam é a perda de 

acervo referente aos Jogos Estudantis da Primavera, o que remete para a necessidade de se constituir um 

levantamento e posterior catalogação do material que ainda persiste, no sentido de preservar a memória deste 

evento e sua relação com as instituições escolares e com a comunidade não apenas da cidade de Ponta Grossa, 

mas de toda a região dos Campos Gerais. 
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                 Município de Ponta Grossa; Município de Castro; Município de Palmeira e outros 

municípios a serem identificados no decorrer do projeto, relacionados com a participação de 

estabelecimentos de ensino em edições dos Jogos Estudantis da Primavera 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Museu Campos Gerais, Casa da Memória Ponta Grossa; Coordenadoria de 

Desportos e Recreação – CDR – Universidade Estadual de Ponta Grossa; Instituições de 

Ensino que participaram e participam dos Jogos Estudantis da Primavera. 

JUSTIFICATIVA 

Os Jogos Estudantis da Primavera são organizados no município de Ponta Grossa, 

estado do Paraná, desde 1956 e ocorrem de forma ininterrupta desde então, sendo considerado 

como o mais antigo evento poliesportivo do estado. Ao mesmo tempo em que possui 

longevidade temporal que marca sua existência, em termos documentais observa-se uma 

história fragmentada, ou seja, ao mesmo tempo em que este evento se insere na história 

esportiva, social, política e cultural da comunidade local e regional o evento é praticamente 

desconsiderado pela literatura. 

Quando se inicia um novo processo de organização e realização do evento é 

comum, na imprensa local, o retorno da história do evento, relatos de pessoas que 

participaram em suas edições ao longo dessa trajetória que completa 64 edições em 2019. 

Busca-se depoimentos e entrevistas que procuram se reportar a história dos jogos, suas 

origens e relevância para a comunidade local. 

Mas o que se observa na prática é a ausência de trabalhos específicos sobre os Jogos 

Estudantis da Primavera, bem como a fragilidade de fontes para a pesquisa, de estudos sobre a 

inserção social, cultural, econômica ou política deste evento, apesar de estar presentes nos 

discursos sobre a relevância do mesmo na região dos Campos Gerais e, em determinados 

momentos além da mesma, com a participação de instituições escolares de outras regiões do 

Estado do Paraná, inclusive de São Paulo. 

Em uma pesquisa piloto sobre o Jogos, percebeu-se a ausência de fontes dos entes 

organizadores dos jogos em seu início. A questão que se levanta é se a ausência de fontes 

oficiais do início dos jogos é/foi um impedimento para estudos do mesmo? Ou essa ausência 

de estudos se insere em um debate mais amplo que evidencia uma falta de interesse sobre o 
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estudo dos esportes como um todo? Qual a relevância de se estudar um evento que 

movimentou/movimenta a comunidade local/regional no tema esporte escolar? 

A justificativa para o projeto se insere na preocupação de entender esse evento 

como um patrimônio da cidade de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais, o qual 

movimentou e movimenta os escolares e suas famílias, e um evento que está presente na 

memória da comunidade local/regional. 

O sentido de levantamento de fontes para esse objetivo se faz presente uma vez que 

muito do material sobre o tema se perdeu, seja como material reciclado, seja como perdas 

decorrentes pela ausência de uma política de preservação da história/memória do evento. 

O levantamento e posterior catalogação das fontes sobre o evento, podem contribuir 

para a preservação da memória do mesmo; identificar as possibilidades de estudos sobre as 

práticas esportivas na cidade e região, bem como a participação da comunidade local e 

regional no evento, contextualizando a inserção dos jogos no cotidiano social, econômico, 

cultural e político em sua área de influência. 

OBJETIVOS 

Levantamento e catalogação de fontes para o estudo dos Jogos Estudantis da 

Primavera, realizados desde 1956 na cidade de Ponta Grossa e sua inserção na comunidade 

local e regional, como forma de preservação da memória esportiva. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho o caminho percorrido foi a pesquisa 

documental, entendendo-se a mesma como: 

um procedimento metodológico decisivo em ciências humanas e sociais porque a 

maior parte das fontes escritas – ou não – são quase sempre a base do trabalho de 

investigação. Dependendo do objeto de estudo e dos objetivos da pesquisa, pode se 

caracterizar como principal caminho de concretização da investigação ou se 

constituir como instrumento metodológico complementar. Apresenta-se como um 

método de escolha e de verificação de dados; visa o acesso às fontes pertinentes, e, a 

esse título, faz parte integrante da heurística de investigação.  (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p.13). 

A busca pelos documentos referentes aos Jogos Estudantis da Primavera evidenciou 

que em termos de documentos gerados pelos organizadores do evento são inexistentes, uma 

vez que os Jogos eram organizados pelo Diretório Acadêmico Joaquim de Paula Xavier – 

DAJPX, do ano de 1956 até o ano de 1973, quando o Diretório foi substituído pelo Diretório 
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Central de Estudantes e os Jogos passaram a ser realizados pela Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, com o apoio do então DCE.  

Não foram encontrados acervos documentais referentes à organização dos jogos até 

o momento em que o evento foi assumido pela Universidade. Mesmo após a Universidade 

assumir, com o apoio do DCE, os documentos são esparsos. Com a ausência de documentos 

gerados pela organização do evento em seus primeiros anos, realizou-se levantamentos nos 

acervos do Museu Campos Gerais no sentido de verificar a presença do evento em matérias 

publicadas em jornais locais. O trabalho com os meios impressos, nesse caso jornais do 

período, exigem uma série de cuidados metodológicos, pois o 

pesquisador dos jornais e revistas trabalha com o que se tornou notícia, o que por si só 

já abarca um espectro de questões, pois será preciso dar conta das motivações que 

levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa. Entretanto, ter sido publicado 

implica atentar para o destaque conferido ao acontecimento, assim como para o local 

em que se deu a publicação: é muito diverso o peso do que figura na capa de uma 

revista semanal ou na principal manchete de um grande matutino e o que fica relegado 

às páginas internas. (...) Em síntese, os discursos adquirem significados de muitas 

formas, inclusive pelos procedimentos tipográficos e de ilustração que os cercam. A 

ênfase em certos temas, a linguagem, a natureza do conteúdo tampouco se dissociam 

do público que o jornal ou revista pretende atingir. (LUCA, 2008, p. 140) 

Outra possibilidade de recuperação do evento está na utilização de depoimentos dos 

personagens que atuaram/atuam nos Jogos Estudantis da Primavera, sejam na condição de 

alunos-atletas, técnicos, professores de Educação Física, diretores de Instituições 

participantes, familiares que acompanhavam/acompanham os filhos participantes, torcida, 

ambulantes do comércio que circulam/circulavam nos espaços dos jogos, comissões de Justiça 

Desportiva, árbitros, auxiliares, funcionários administrativos do evento, enfim, os 

personagens da estrutura do evento em todas as dimensões. Para tanto, o projeto utiliza da 

História oral que consiste em 

um procedimento metodológico que busca, pela construção de fontes e documentos, 

registrar, através de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e 

interpretações sobre a História em suas múltiplas dimensões: factuais, temporais, 

espaciais, conflituosas, consensuais. Não é, portanto, um compartimento da história 

vivida, mas, sim, o registro de depoimentos sobre essa história vivida (DELGADO, 

2010, p. 15/16). 

Com a metodologia explicitada o objetivo é trabalhar com as fontes documentais 

existentes no sentido de recuperar a trajetória dos Jogos Estudantis da Primavera e evidenciar 

a abrangência do mesmo em termos de municípios que o mesmo atingiu e atinge, como um 

evento poliesportivo. 
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RESULTADOS 

Os resultados parciais obtidos com o projeto até o presente momento evidenciam a 

necessidade de aprofundar a pesquisa, pois os acervos de Jornais existentes apresentam 

lacunas na periodização do evento. No acervo do Museu Campos Gerais a série de jornais do 

período apresentam o seguinte quadro: 

Jornal Diário do Campos: de 1932 a 1956 – retorna em 1962 a 1991, quando deixou 

de circular e retornou em 2.000. Esse periódico permite analisar os dados relativos ao ano de 

início dos Jogos, para retornar em 1962, o que dificulta a análise de uma sequência dos anos 

iniciais do evento, por outro lado, permite uma maior reflexão em torno de uma série que 

contempla o período de 1962 a 1991, período que engloba o momento em que a Universidade 

passou a ser  organizadora do evento. Outra lacuna de 1991 quando o jornal saiu de circulação 

e retornou a partir de 2000. Após a lacuna o acervo apresenta os jornais até a atualidade, o que 

pode permitir novas análises em contextos sociais diferenciados. 

Outro acervo importante é o da Casa da Memória Paraná, que conta com o acervo 

do Jornal da Manhã, mas não contém séries completas, sendo completo o ano de 1956 e 

depois de 1963 a 1971, com interrupção e retorna em 1977. O acervo do Jornal Diário dos 

Campos, no período do evento em estudo apresenta o segundo trimestre de 1956 e retorna em 

1964 até 1974 com interrupção e retorna em 1977 até década de 1991 quando o jornal deixa 

de ser publicado e retorna em 2000. 

A perspectiva do projeto é trabalhar com a história oral no sentido de preencher as 

lacunas das fontes impressas e, por meio de gravação de depoimentos de personagens dos 

primeiros anos dos Jogos Estudantis, verificar as “versões, interpretações” dos narradores das 

memórias sobre os jogos em seus primeiros anos. A produção do documento a partir do 

depoimento de quem vivenciou os jogos, em suas diferentes modalidades, ou ainda em 

concepções de diferentes atores pode contribuir para complementar as lacunas de outras 

fontes documentais. 

Narrar histórias é reconstruir memórias; ou seja, trazer do passado experiências 

individuais e coletivas, pois ainda que a memória seja guardada por um indivíduo 

que tenha como referência suas experiências e vivências, essa memória está marcada 

pelo grupo social em que ele conviveu e se socializou. E esse caráter social 

constitui-se em um elemento essencial da formação de sua identidade, da percepção 

que tem de si mesmo e dos outros. (GOELLNER at al, 2007, p. 55). 

Os alunos envolvidos no projeto produziram vinte e quatro trabalhos piloto sobre 

modalidades presentes nos jogos e, com a orientação dos professores, recolheram 

depoimentos orais de pessoas que participaram em edições anteriores dos jogos, com o 
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objetivo de recuperar dados sobre os jogos e como exercício prático de história oral que serão 

aprofundados com oficinas no segundo semestre de 2019.  

Foram produzidos treze banners sobre o histórico dos Jogos Estudantis da 

Primavera e um banner sobre o Projeto de Extensão, para sua divulgação. Os banners foram 

expostos no espaço do Ginásio de Esportes de Educação Física e, também, no Colégio 

SEPAM, em uma exposição itinerante no período de realização dos Jogos Estudantis da 

Primavera – de 14 a 21 de setembro de 2018. Os banners também foram apresentados na 

Semana de Educação Física no período de 03 a 07 de dezembro de 2018 nos espaços do 

Departamento de Educação Física, Campus de Uvaranas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do projeto aponta para a necessidade de ampliar a utilização da 

História oral, principalmente para os anos iniciais dos Jogos Estudantis da Primavera no 

sentido de recuperar a memória dos jogos bem como verificar junto à comunidade local a 

existência, ou não, de acervos particulares sobre a participação de pessoas da família nos 

jogos.  

Ao mesmo tempo, a interlocução com as instituições de ensino na cidade e na região 

pode possibilitar a recuperação de acervos e/ou a ampliação documental sobre a trajetória dos 

Jogos e das instituições em razão de sua participação no evento.  
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