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Fonte: DEMENY, Georges. Mécanisme et éducation des mouvements, 1904b, p. 2. In: GOIS JR 
(2015)
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Georges Demeny, 1850-1917
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Demeny, 1909

• Novos seguidores receberam a missão,
não se sabe por que, de introduzir o
sistema sueco em nossa casa sem
responder nossos argumentos, com
seus dogmas e erros. Podemos aceitar
tal forma de proceder? Se o sistema
sueco é verdadeiramente científico,
seria fácil constatar o uso dos métodos
da ciência moderna, e seus resultados
não seriam tangíveis e mensuráveis  ?
(DEMENY, 1909, p. 121)
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Station Physiologique, 1881-1889. 
Fonte: Demeny, 1909, p. 253.
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Fonte: Diário do Rio de Janeiro, 
anúncios de 1858 e 1842 
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Pergunta-se por que motivo o esporte cada vez mais
descamba para o espetáculo, o funambulismo, e para a
exploração da basbacaria humana. Uma das principais
razões é a seguinte. Lançou-se o esporte no país com
processos de saltimbancos, e aplicou-se a publicidade do
esporte industrial ao esporte corporal. Promoveram-se
corridas, organizaram-se ‘matches’, de começo, com fim de
propaganda completamente desinteressada, fôrça é
reconhecê-lo. Mas, este movimento sadio não durou. De
pressa se abriu a burra e a imprensa esportiva, como a
grande imprensa, culpáveis nisso tanto uma como outra,
fizeram exatamente o que fazem os mascates de estrada.
(...) O resultado de tais processos foi atrair o espectador e
crear a indústria do espetáculo esportivo. Explorou-se a
ingenuidade e a ignorância gerais, fazendo crer no valor
extraordinário de alguns indivíduos, provenientes, em
realidade, de uma seleção ínfima, o ataviando-os dos
títulos pomposos de campeões nacionais ou mundiais!
(HÉBERT, 1941, p. 58).
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Francisco Amóros (1770-1848)
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Discurso Moral
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Antinous
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Fonte: ENCYCLOPAEDIA AEDICULAE ANTINOI



Sandwina 1884-1952
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Fonte: CEME - UFRGS



Fernando de Azevedo (1894-
1974)
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Manoel Baragiola, 1895
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Fonte: ARQUIVO CAETANO DE CAMPOS



Obrigado!

• edivaldo@fef.unicamp.br

16


