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 RESUMO 

 Este estudo tem como objetivo analisar o papel do esporte na 
consolidação e propagação do Espírito Esaviano na Escola Superior de 
Agricultura e Veterinária de Viçosa (ESAV), que posteriormente tornou-se 
Universidade Federal de Viçosa (UFV). O trabalho de pesquisa confirmou a 
existência de algumas práticas – reuniões gerais, publicação de periódicos, 
realização de festas e incentivo ao esporte – como forma de materializar o 
Espírito Esaviano na instituição – uma tradição inventada – buscando a 
homogeneização dos diferentes discursos e ações existentes no meio 
acadêmico.  A realização da pesquisa serviu-se das fontes documentais – 
periódicos da época – Revista Seiva, Jornal O Bonde e Jornal de Viçosa; 
documentos históricos – livros de 1939, atas, estatuto, regulamentos da 
instituição; literatura da área; e fontes iconográficas. As fontes indicam que a 
instituição nasceu em meio a uma diversidade cultural muito grande, devido à 
presença de professores, alunos e funcionários de várias partes do Brasil e do 
exterior. Por isso, a ESAV lançou-se na tarefa de criar um sentimento de 
unidade, identidade, engajamento. Ficou evidente que a intenção da instituição, 
de início, não era a formação de uma identidade nacional; mas uma identidade 
local, institucional, para que discentes, docentes e demais funcionários 
contribuíssem com o melhor que pudessem para engrandecer o nome da 
ESAV. Essa diversidade aponta para a existência de diferentes 
comportamentos, hábitos, aspirações, ações e valores. É nesse contexto que a 
função do Espírito Esaviano na instituição se desenvolvia: formar as almas 
esavianas. O esporte veio contribuir para a disseminação desse espírito, 
entretanto nem todas as práticas esportivas estavam alinhadas com os 
objetivos da instituição.  
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           ABSTRACT 

This study had as objective to analyze the function of the sport in the 
consolidation and propagation of the Esaviano Spirit in the High School of 
Agriculture and Veterinary (ESAV), located in Viçosa/MG, that later on became 
Federal University of Viçosa (UFV). The research confirmed the existence of 
some practices - general meetings, publication of newspapers, accomplishment 
of parties and incentive to the sport - as form of materializing the Esaviano Spirit 
in the institution - an invented tradition - looking to homogenize the different 
speeches and existent actions in that academic middle. The accomplishment of 
the research served of documental sources - newspapers of the time - 
Reviewed “Seiva”, Newspaper “O Bonde” and “Newspaper of Viçosa”; historical 
documents - books of 1939, proceedings, statute, regulations of the institution; 
literature of the area; and images, mainly pictures. The sources indicate that the 
institution was born amid a big cultural diversity, due to presence teachers, 
students and employees of several parts of Brazil and of the exterior. With that 
cultural diversity, we have different behaviors, habits, aspirations, actions, 
virtue. That ESAV engaged in the task of creation of a unit feeling, identity. It 
was evident that the intention of the institution, at the beginning, was not the 
formation of a national identity, but the creation of the identity place, institutional 
identity, so that students, teachers and other employees contributed with the 
best than they could to enlarge the name of ESAV. It is in that context that 
Esaviano Spirit function in the institution was developed: to form souls 
esavianas. The sport came to contribute for the popularization of that spirit, 
however nor all the sporting practices were aligned with the objectives of the 
institution.  
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