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RESUMO 
 

 
O presente estudo propõe analisar qual o papel exercido pela Educação Física na Era Vargas. 
Durante a década de 1930 e o início de 1940 o avanço do capitalismo industrial traduzia-se 
em formas bastante sutis de dominação, no qual, projetava-se o controle até mesmo da 
subjetividade, do caráter e da personalidade dos indivíduos. Formulada por intelectuais, 
militares e estudiosos do assunto e assumida pelo Estado a partir de 1937, a Educação Física 
assumiu o status de disciplina capaz de tornar o povo brasileiro preparado para acompanhar o 
desenvolvimento do país. Conferiu-se a essa disciplina o papel de auxiliar na construção de 
uma nação forte. Isto seria alcançado a partir do investimento sobre o corpo, pela regeneração 
física e moral do povo brasileiro, tornando-o forte, sadio, eugenizado, útil e produtivo. Ao 
mesmo tempo, seria possível introjetar nos indivíduos valores como ordem, disciplina, 
respeito e obediência.  O Exército, grande ativador da Educação Física naquele momento, 
procurava liderar a construção nacional e envolvia essa prática em seus objetivos de 
militarização da sociedade. Com a consolidação do autoritarismo político a partir de 1937, o 
Estado integrou a Educação Física e sua ação regeneradora na ideologia de construção 
nacional então formulada, trazendo um contorno novo, de orientação fascista, ao projeto de 
construção da nacionalidade a partir dessa prática.  

 

Palavras-chave: Construção da Nacionalidade, Educação Física, Era Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
The present study proposes to analyse the hole of Physical Education on Vargas age. During 
the decade of 1930 and the beginning of 1940 the advancement of industrial capitalism was 
translated in quite subtle ways of domination, where one could find even the control of the 
subjectivity, the character and the personality of the persons. Formulated by intellectuals, 
militaries and studious of this subject and assumed by the state from 1937 on, Physical 
Education admitted the status of a discipline that could be able to make Brazilian people 
prepared to follow the development of the country. It was granted to this discipline the hole of 
helping to construct a strong nation. It would be achieved with the investment on body, 
through the physical and moral regeneration of Brazilian people, making them strong, healthy, 
eugenicist, useful and productive. At the same time, it would be possible to insert inside the 
persons some values such as order, discipline, respect and obedience. The Army, which 
activated the Physical Education at that moment, tried to lead the national construction and it 
involved this practice in its goals of the society militarization. With the consolidation of the 
political authoritarianism since 1937, the state integrated the Physical Education and its 
regenerating act with the ideology of the national construction that was formulated, bringing 
to the project of nationality construction from this practice on, a new outline of a fascist 
orientation. 
 

Key-words: construction of the nationality, Physical Education, Vargas Age         
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo propõe analisar qual o papel exercido pela Educação Física na 

Era Vargas, período em que o Brasil passava por profundas transformações políticas, sociais, 

culturais e econômicas, quando ocorreu a passagem de uma economia predominantemente 

agrário-exportadora para uma economia industrial. Formulada por intelectuais, militares, 

estudiosos do assunto e assumida pelo Estado a partir de 1937, a Educação Física serviu de 

instrumento de controle da população, assumindo o status de disciplina capaz de adestrar, 

fortalecer, eugenizar, disciplinar e tornar o povo brasileiro preparado para acompanhar o 

desenvolvimento do país.  

Para o alcance dos objetivos deste estudo, foi utilizado para tanto, um 

delineamento metodológico bibliográfico, que proporcionará situar a pesquisa no universo do 

que já foi escrito sobre o tema e uma pesquisa documental de interface com o tema, utilizando 

a Revista de Educação Física, publicada durante os anos de 1932 à 1945, período que essa 

pesquisa pretende analisar com mais detalhes. Além disso, foi feito um estudo iconográfico, 

no qual utilizamos imagens extraídas de álbuns fotográficos do Acervo Caetano de Campos, 

da Revista Educação Física e de diversos livros sobre a temática estudada. 

Nossa pesquisa está estruturada em três capítulos que servem de fundamentação 

para as considerações finais. Dessa maneira, acreditamos ser de suma importância iniciarmos 

nosso trabalho a partir da elaboração de um capítulo sobre a influência das instituições 

militares e da categoria profissional dos médicos. Os militares sensíveis à influência do 

positivismo e em busca da ordem e do progresso defendiam a prática dos exercícios ginásticos 

principalmente nas escolas, pois, tal prática contribuiria de forma eficaz na formação do 

caráter dos jovens sob o ponto de vista cívico e patriótico, inoculando-lhes hábitos de ordem, 

disciplina, obediência, além de auxiliar na formação de um individuo forte e saudável.  

É nítido, sobretudo no recorte cronológico de nosso estudo, que a Educação Física 

foi marcada pela participação do Exército, até mesmo pelo fato de que a preparação dos 

primeiros profissionais da área se deu no interior dessa instituição. Assim, ainda nesse 

capítulo iremos tratar da questão do surgimento da Escola de Educação Física do Exército 

uma vez que é na década de 1920 que se insere a Educação Física efetivamente dentro dos 

quartéis, visto que eram muitas as mudanças por que passava para melhorar o nível de 

profissionalização de seus efetivos.  A criação da EEFE deve ser compreendida no universo 

das transformações sofridas nesse período por dois motivos: as mudanças quanto ao 
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aprimoramento físico, e outro pela interação da proposta de construção da nacionalidade e de 

militarização da sociedade.  

É importante frisar que a Educação Física sofreu influências não só dos militares, 

mas, também da categoria profissional dos médicos. Os médicos usavam o discurso de que o 

progresso do Brasil estava associado aos hábitos de higiene, assim, na concepção dos mesmos 

o povo deveria aprender a tomar conta do próprio corpo, ou seja, procuravam estabelecer a 

relação do atraso econômico e social do país com a falta de higiene, tornando-se os grandes 

peritos na arte de observar, corrigir e melhorar o corpo social e mantê-lo em permanente 

estado de saúde. Portanto, a prática da Educação Física naquele momento, pôde ser entendida 

como um elemento de extrema importância capaz de contribuir no abandono do corpo frágil, 

doentio, suscetível às epidemias e a ociosidade, transformando-o em um corpo símbolo da 

saúde e da vida moderna.   

O segundo capítulo procura mostrar a forte influência do movimento auto-referido 

Escola Nova sobre a Educação brasileira, movimento este que evidenciou a importância da 

Educação Física no desenvolvimento integral do homem. Face à consolidação de um universo 

urbano-industrial, tal movimento procurava ajustar os modelos educacionais à ordem vigente, 

apropriando-se dos conhecimentos então reunidos pela pedagogia, sociologia e psicologia. 

Apoiados na ênfase de uma orientação científica a ser dada à educação, defendiam que o 

processo de aprendizagem deveria ser conduzido a partir da observação e participação ativa 

do aluno, de sua experiência concreta, ou seja, a educação era entendida como tendo uma 

função eminentemente social apontando para um mundo novo, simbolizado nos ideais do 

progresso, cooperação e harmonia social.   

No caso do Brasil, a partir da década de 1920 deu-se início a diversas reformas de 

ensino baseadas nos princípios da Escola Nova em diferentes Estados, sendo que dentre as 

mais importantes reformas da instrução pública podemos destacar a de Sampaio Dória em São 

Paulo (1920-1921); Lourenço Filho no Ceará (1922-1923); Anísio Teixeira na Bahia em 

1928; Francisco Campos em Minas Gerais (1927-1928) e a de Fernando de Azevedo1 no 

Distrito Federal em 1928. Em tais reformas não faltaram iniciativas relacionadas à inclusão da 

Educação Física como disciplina curricular e a organização de órgãos que a ela se 

dedicassem, entretanto, nem sempre tais iniciativas se concretizaram. A idéia era incluí-la 

como disciplina curricular, além de organizar os órgãos que a ela se dedicassem, atendendo 

                                                 
1 Fernando de Azevedo tinha sobre as aulas de ginástica um olhar diferente e defendia a participação da 
Educação Física no plano geral de educação. 
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assim a uma preocupação básica do movimento escolanovista: a formação da personalidade 

integral do educando.  

O último capítulo pode ser considerado o coração do trabalho, isso porque 

tratamos especificamente da Era Vargas, período em que o país esteve sob o comando de 

Getulio Dornelles Vargas. A ideia de que a raça humana obteria um aperfeiçoamento, com a 

prática dos exercícios físicos, era uma constante nas primeiras décadas do século XX. No 

período do totalitarismo2 (1918-1945) em diversos países europeus, tais como Alemanha, 

Itália, Portugal, entre outros, o nacionalismo foi efetivado ao extremo. Nesse período todo 

cidadão de uma forma ou de outra passava por um treinamento militar, além disso, os Estados 

totalitários tratavam a Educação Física como política eugenista.  

No Brasil não foi diferente, com o surgimento das ideologias de direita, apareceu 

uma preocupação em alcançar uma raça forte e superior, e a Educação Física seria propícia 

para tal fim. Dessa forma, nesse capítulo tratamos da questão da Educação Física, eugenia e o 

aperfeiçoamento da raça brasileira, fatores presentes na ideologia de Getulio Vargas, devido 

sua afinidade com os conceitos sobre raça advindas dos países totalitários Europeus. Outra 

questão abordada no mesmo capítulo diz respeito a questão do gênero, a partir de uma 

reflexão acerca da Educação Física feminina. Cabe ressaltar que a Educação Física Feminina 

foi introduzida ainda no século XIX, porém, naquele momento encontrou muitas barreiras, 

sendo alvo de objeções e preconceitos. Entretanto, a partir da década de 1930 a prática de 

exercícios físicos pelas mulheres passou a ser defendida por ser considerada como fator de 

grande importância na construção da nacionalidade, devido ao fato de ser de responsabilidade 

da mulher o aperfeiçoamento físico das gerações vindouras. 

Finalizando o capítulo, procuramos demonstrar o papel da Educação Física 

durante o Estado Novo, pois, apenas em 1937, na elaboração da Constituição, é que se fez a 

primeira referência explícita à Educação Física em textos constitucionais federais, incluindo-a 

no currículo como prática educativa obrigatória e não como disciplina curricular, junto com o 

ensino cívico e os trabalhos manuais, em todas as escolas brasileiras3. Havia ainda na 

Constituição de 37 um artigo que citava o adestramento físico como maneira de preparar a 

juventude para a defesa da nação e para o cumprimento dos deveres com a economia. A partir 

daí, a Educação Física passou a ser ministrada oficialmente nas escolas, baseada no Método 

Francês e orientada pelos princípios anátomo-fisiológicos.  

                                                 
2 São características dos Estados totalitários: o militarismo, nacionalismo, xenofobismo (ódio aos estrangeiros), 
autoritarismo e coletivismo. 
3 Vale lembrar que a Constituição brasileira de 1934 não fez referência explícita a Educação Física e sim a 
Educação Eugênica. 
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“Passamos a admitir como verdadeira a premissa de t er sido de 
competência da Educação Física, ao longo de sua his tória, a 

representação de diversos papéis que, embora com si gnificados 
próprios ao período em que foram vividos, corrobora m para 

definir-lhe uma considerável coerência na seqüência  de sua 
atuação na peça encenada”. (CASTELLANI FILHO) . 
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2 EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL: ANTECEDENTES HISTÓRICO S 

 

2.1 A influência das instituições militares 

 

Assim como na Europa, no Brasil a introdução sistemática da Educação Física 

esteve vinculada às instituições militares. A criação da Escola Militar pela Academia Real 

Militar no ano de 1810; a introdução da Ginástica Alemã com a nomeação do alferes Pedro 

Meyer como mestre de ginástica em 1860; a fundação no ano de 1907 da Escola de Educação 

Física da Força Policial do Estado de São Paulo; a criação do Centro Militar de Educação 

Física no Rio de Janeiro em 1922, além da criação em 1933 da Escola de Educação Física do 

Exército ilustram bem a preocupação das instituições militares quanto a Educação Física no 

Brasil.  

Para Castellani Filho (1991), no período da república da espada 1889-1894, os 

militares sensíveis à influência do positivismo e em busca da ordem (disciplina militar) e do 

progresso (desenvolvimento do país) defendiam a prática dos exercícios ginásticos 

principalmente nas escolas, pois, tal prática contribuiria de forma eficaz na formação do 

caráter dos jovens sob o ponto de vista cívico e patriótico, inoculando-lhes hábitos de ordem, 

disciplina, obediência, além de auxiliar na formação de um individuo forte e saudável4. 

Vale lembrar que, diferentemente da Europa, o Brasil não teve de se valer da 

Educação Física como método de fortalecimento corporal para qualquer tipo de revanche em 

guerras. No caso da Europa às necessidades de preparo físico dos soldados tornavam claras as 

preocupações com a Educação Física, tanto que as correntes teóricas relativas a essa prática 

surgidas entre o final do século XVIII e início do XIX em países como Alemanha, Suécia e 

França apontavam para uma estreita relação com o meio militar.  

Na Alemanha, Friedrich Ludwig Jahn criador de um método ginástico 

essencialmente militar, defendia também a partir da Educação Física a preparação de uma 

pátria forte, evidenciando assim a relação entre a Educação Física, a militarização e o 

nacionalismo. Os trabalhos de Per Henrik Ling na Suécia dividiam a ginástica em quatro 

áreas: médica, militar, estética e pedagógica.  

 

 

                                                 
4 Cabe ressaltar que a associação da Educação Física com a educação do físico e a saúde corporal teve a 
colaboração da categoria profissional dos médicos, no entanto, abriremos uma discussão posterior em nosso 
trabalho sobre as contribuições de tal categoria. 
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No caso da França a ginástica pensada por Francisco Amorós, Demeny e Georges 

Hébert estava relacionada à Educação Física militar. “[...] foi na Escola Joinvile-le-Pont, 

fundada em 1852, que desenvolveu-se o celebrado Método Francês5.  [...]”. (BERCITO, 1991, 

p. 52).  

Entretanto, a necessidade de afirmação nacional fez com que a Educação Física 

praticada nas escolas a partir do século XIX, tanto no Brasil como na Europa, sofresse forte 

influência das instituições militares.  Bercito (1991) nos mostra que um estudo realizado sobre 

batalhões escolares criados na década de 1880 na França mostra com extrema clareza o 

caráter militarizado da Educação Física escolar apontando para a articulação entre Educação 

Física e militarização em alguns momentos, principalmente na afirmação nacional. Nesse 

caso, o movimento de formação dos batalhões escolares estaria associado naquele país à 

instalação de uma ordem republicana da III República visando fundamentalmente a criação do 

cidadão-soldado.6  

Partindo desse pressuposto e por acreditar que a instrução pública seria capaz de 

proporcionar um ensino mais adequado do que o oferecido pelas escolas particulares, no 

Brasil em 1837, o Ministro do Império, Bernardo Pereira de Vasconcelos, apresentou ao 

regente Pedro de Araújo Lima uma proposta para a organização do primeiro colégio 

secundário oficial do Brasil. Batizado como Colégio Pedro II em homenagem ao Imperador 

menino, no dia do seu 12º aniversário, 3 de dezembro, o Colégio Pedro II transformou-se em 

Instituto de Ensino Secundário pelo decreto de 2 de dezembro de 1837. Por propor um ensino 

da mais alta qualidade, em seus currículos enciclopédicos nenhuma área do conhecimento 

humano seria excluída. (LONZA, 2005). Assim, de forma pioneira a ginástica foi introduzida 

no currículo do Colégio Pedro II. Outra iniciativa nesse sentido ocorreu em 18517, ano em que 

o Deputado Luiz Pedreira do Couto Ferraz apresentou à Assembléia as bases da reforma do 

ensino primário e secundário da Corte. No mesmo ano começou a valer a legislação referente 

à matéria, obrigando a prática da ginástica nas escolas primárias do Município da Corte.  

 

 

                                                 
5 Trazido ao Brasil pela Missão Militar Francesa foi adotado pelas Forças Armadas a partir de 1919, além de 
tornar-se obrigatório nas escolas no ano de 1931, enquanto não era criado o Método Nacional de Educação 
Física. Dessa forma, podemos afirmar que a Educação Física praticada nas escolas nos séculos XIX e XX, tanto 
aqui como na Europa, encontrava-se profundamente ligada à doutrina militar.  
6 Sobre a questão do cidadão-soldado tomemos como exemplo na Grécia Antiga, o ethos da sociedade espartana, 
em que a violência era o traço psicossocial que definia a identidade de tal sociedade, ou seja, o ethos da 
violência, no qual a educação tinha um caráter militar que visava a formação de guerreiros.  
7 Lei nº 630, de 7 de setembro de 1851, baixa o regulamento da instrução primária e secundária do Município da 
Corte. (MARINHO, s/d). 
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, três anos após, já como Ministro 

do Império, Couto Ferraz expediu sua regulamentação, e entre as matérias a serem 

obrigatoriamente ministradas no ensino primário estava a ginástica, e no secundário, a dança. 

A Reforma Couto Ferraz, como ficou conhecida, tornou obrigatória a Educação Física nas 

escolas do município da Corte. (BRASIL, 1997).  Entretanto, houve grande contrariedade por 

parte dos pais em ver seus filhos envolvidos em atividades que não tinham caráter intelectual. 

Em relação aos meninos, a tolerância era um pouco maior, já que a ideia de ginástica 

associava-se às instituições militares; mas em relação às meninas, houve pais que proibiram a 

participação de suas filhas. 

Em março de 1852, na província do Amazonas, foi expedido um Regulamento 

para a instrução pública primária, pelo Presidente Toureiro Aranha, no qual determinou que a 

instrução compreenderia a Educação Física, Moral e Intelectual com o ensino da leitura, 

calimetria aplicada as artes, noções de história natural, de aritmética, gramática da língua 

nacional, noção de geometria aplicada às artes, noções de história sagrada e do Brasil, e de 

geografia; e para o sexo feminino a mesma educação e instrução intelectual mais modificadas, 

e as prendas próprias do sexo. Prescrevia ainda o regulamento que a Educação Física na 

instrução primária consistiria em “limpeza, exercícios, posições e maneiras de corpo, asseio e 

decência do vestuário o mais simples e econômico possível, dança e exercícios ginásticos, a 

ornicultura, passeios de instrução e recreação [...]. (MARINHO, s/d, p.24). 

Voltando a tratar do Colégio Pedro II, de acordo com Cantarino Filho (1982, p. 

54) em fevereiro de 1855, “o regulamento do Colégio Pedro II, [...] estabeleceu novo plano de 

estudos que teve pouca duração. [...] atribuiu grande importância aos exercícios ginásticos [...] 

estes exercícios bem ministrados traziam como resultado o desenvolvimento da inteligência, a 

melhoria da saúde, da robustez física e da agilidade”. Cabe ressaltar que os alunos do Colégio 

Pedro II usavam um uniforme que lembrava as fardas dos militares em diversas atividades da 

escola, tais como: na banda, nas aulas de ginástica e no batalhão escolar8. A imagem a seguir 

que demonstra o desenho dos uniformes de gala utilizados no Colégio no ano de 1855 reforça 

a tese de que as instituições militares exerciam forte influência sobre as escolas. “Era chamado 

de fardamento por ser inspirado nas fardas do exército”. (LONZA, 2005, p. 35). 

                                                 
8 Conforme podemos verificar nas figuras 2 e 3. 
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                    Figura 1: Fonte: LONZA, Furio. História do Uniforme Escolar no Brasil. São Paulo: Rhodia, 2005. 

 

Pelo Decreto nº 2006, de 24 de outubro de 1857 o Colégio Pedro II foi 

desmembrado em internato e externato, recebendo um novo programa de ensino. No ano de 

1859, foi construído na parte interna o pórtico de madeira para realização dos exercícios 

ginásticos, havendo ainda um pátio com os meios necessários para os exercícios ginásticos e 

recreio dos alunos. No período Republicano o Colégio Pedro II, passou a chamar-se Instituto 

Nacional de Instrução Secundária, e logo em seguida, Ginásio Nacional, voltando ao nome de 

origem somente no ano de 1911.  

 
                        Figura 2: Banda de tambores e cornetas do Ginásio Nacional. Fonte: LONZA, Furio. História do 

Uniforme Escolar no Brasil. São Paulo: Rhodia, 2005. 
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              Figura 3: Lição de ginástica para os alunos do Colégio Pedro II, na época chamado de Ginásio Nacional 

- 1909. Fonte: LONZA, Furio. História do Uniforme Escolar no Brasil. São Paulo: Rhodia, 2005. 
 

De acordo com Lonza (2005, p. 48) “o Ginásio Nacional tornou-se o Colégio 

Padrão do Brasil, já que seu programa de ensino servia como modelo de educação de 

qualidade para os colégios da rede privada, que solicitavam ao Ministério da Educação o 

reconhecimento de seus certificados, justificando a semelhança de seus currículos como o 

Pedro II”. Mas, não só o programa de ensino serviu como modelo de educação, isso porque a 

arquitetura do Prédio da Escola Normal de São Paulo, que mais tarde passou a chamar-se 

Colégio Caetano de Campos9, fundado em 1894 em São Paulo era muito parecida com a do 

Colégio Pedro II.  

Algo interessante a ser observado na planta do edifício na Praça da República de 

um dos mais importantes documentos culturais do Estado de São Paulo, diz respeito a forma 

absolutamente assimétrica que o mesmo foi construído, sendo dividido em duas alas opostas: 

a leste, feminina, e a oeste, masculina, pois, meninos e meninas não poderiam freqüentar o 

mesmo ambiente. O desenho em forma de “U”, com braços simétricos que dividiam 

igualmente os pavilhões laterais e a forma final do prédio atendiam perfeitamente às normas 

de controle, vigilância e higiene vigentes na época.  

 
 

                                                 
9 Conforme constatado em dois álbuns fotográficos um do ano de 1895 e outro de 1908 que fazem parte do 
acervo histórico do mesmo. Vinculado ao Memorial da Educação do Centro de Referência em Educação Mario 
Covas e localizado dentro da CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas no Bairro de Perdizes – 
São Paulo – SP  tem como coordenadora a Profª. Ms. Fabiana Valeck de Oliveira.  
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Figura 4: Planta interna da Escola na época de sua inauguração. Fonte: REIS, Maria Cândida Delgado. Org. 

Caetano de Campos: Fragmentos da História da Instrução Pública no Estado de São Paulo. Associação de ex-
alunos do Instituto Caetano de Campos, São Paulo, 1994. 

 

Nas imagens a seguir podemos notar o quanto a arquitetura do Caetano de 

Campos garantia um agradável conforto ambiental. Sua concepção a partir de circulação 

periférica interna, à feição a galeria iluminada e ventilada naturalmente, através da sequência 

modulada de amplas janelas que dão ao olhar acesso para o pátio interno e paredes de 

aproximadamente 5 metros de altura garantiam um conforto térmico e acústico para os alunos 

e alunas. Além disso, as imagens ilustram bem a separação de meninos e meninas nas diversas 

atividades oferecidas pela escola. 
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                   Figura 5: Uma lição de leitura - Secção Feminina. Fonte: Álbum de Photographias da Escola Normal 

e Annexas de São Paulo – 1908. Acervo Caetano de Campos. 
 

 

 

 
                      Figura 6: Uma lição de leitura - Secção Masculina. Fonte: Álbum de Photographias da Escola 

Normal e Annexas de São Paulo – 1908. Acervo Caetano de Campos. 
             



 
 

26
 

 
                      Figura 7: O recreio no pateo da Escola Secção Feminina. Fonte: Álbum de Photographias da 

Escola Normal e Annexas de São Paulo – 1908. Acervo Caetano de Campos. 
 

 

 
                     Figura 8: O recreio no pateo da Escola Secção Masculina. Fonte: Álbum de Photographias da 

Escola Normal e Annexas de São Paulo – 1908. Acervo Caetano de Campos. 
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No Colégio Caetano de Campos, as aulas de ginástica faziam parte do currículo 

escolar de ambos os sexos. 

 

 
 

Figura 9: Aula de Gymnastica das meninas. A disciplina era rígida, enquanto uma aluna fazia o exercício, as 
outras esperavam na fila com as mãos para frente. Fonte: Álbum Photographico da Escola Normal - 1895. 

Acervo Caetano de Campos. 
 

Na imagem a seguir temos a aula de ginástica dos meninos. Podemos perceber a 

postura ereta e a formação retilínea dos alunos, postura tipicamente militar. 

 

 
                       

                         Figura 10: Aula de Gymnastica dos meninos. Fonte: Álbum Photographico da Escola Normal - 
1895. Acervo Caetano de Campos. 
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O exercício de esgrima também era praticado no Colégio Caetano de Campos, 

prática essa tipicamente militar, conforme nos mostra Bonorino et al. (1931, p. 111) “a 

ginástica militar baseia-se na parte pedagógica, a qual é acrescida dos exercícios 

essencialmente guerreiros: o tiro, a esgrima, etc”.  

 

 
Figura 11: O exercício de esgrima. Fonte: Álbum de Photographias da Escola Normal e Annexas 

de São Paulo – 1908. Acervo Caetano de Campos. 
 

Carente de cursos de formação profissional e estando presente nos currículos 

escolares de vários estados brasileiros mesmo que de forma não generalizada, a Educação 

Física contava com alguns adeptos que defendiam a difusão dessa prática. Rui Barbosa10, em 

seu Parecer sobre a reforma da instrução pública (1882) defendia a inclusão da Educação 

Física nos cursos normais e nas escolas primárias.  

 
 

 
 
 
 

                                                 
10 Rui Barbosa (1849-1923) escritor, jornalista, advogado, deputado provincial pela Bahia em 1878 e deputado 
geral do Império (1880) é autor de vasta obra jurídica, literária e educacional.  
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Quem pretendesse, ainda nos dias que ocorrem, justificar a necessidade da Educação 
Física para a formação integral do homem, por certo não conseguirá fazê-lo com 
tanta lógica, com tanta precisão de conceitos, nem com maior abundancia de 
argumentos do que fez Rui Barbosa, no Parecer e Projeto da Comissão de Instrução 
Pública, apresentado à Câmara dos Deputados em 12 de setembro de 1882. Desse 
precioso documento, tão pouco conhecido da nossa gente, transbordam, 
freqüentemente, conclusões incisivas como esta: “A ginástica não é um agente 
materialista, mas pelo contrário, uma influência tão moralizadora quanto higiênica, 
tão intelectual quanto física, tão imprescindível à educação do sentimento e do 
espírito quanto a estabilidade da saúde e ao vigor dos órgãos”. (MARINHO, 1980, 
p.13). 

 

Segundo Marinho (s/d) entre as recomendações citadas por Rui Barbosa em seus 

pareceres podemos destacar:  

 
a) obrigatoriedade da Educação Física no Jardim da Infância, escola primária e 
escola secundária, inclusive os cursos industriais, de comércio e agricultura, como 
matéria de estudo, em horas distintas das do recreio e depois das aulas; b) instituição 
dos exercícios militares para os alunos do sexo masculino, a partir da escola 
primária; c) distinção entre os exercícios físicos para os alunos (ginástica sueca) e 
para as alunas (calistenia), de modo que a mulher praticasse atividades compatíveis 
com as características de seu sexo, a harmonia das formas feminis e as exigências da 
maternidade futura; d) prática de exercícios físicos pelo menos quatro vezes por 
semana, durante 30 minutos, devendo ser professada a ginástica exclusivamente 
higiênica e pedagógica, sem caráter acrobático; e) valorização do professor de 
Educação Física, dando-lhe paridade, em direitos e vencimentos, categoria e 
autoridade, aos demais professores; f) preferência, nas nomeações e acessos, aos 
professores que tivessem habilitação no ensino da ginástica escolar, quando em 
igualdade de condições com os demais; g) instituição de uma seção especial de 
Educação Física em cada Escola Normal; h) contratação de professores de Educação 
Física, de competência reconhecida, na Suécia, Saxonia e Suíça; i) dispensa dos 
exercícios físicos somente para os alunos que, por inspeção médica, fossem 
declarados incapazes; j) horário integral e dedicação exclusiva para os lentes do 
Liceu Imperial Pedro II, Liceus gerais e Liceus Provinciais, que conferirem 
bacharelado em ciências e letras; l) instituição de um curso de emergência em cada 
escola normal, para habilitar os professores atuais de primeiras letras ao ensino da 
ginástica , curso esse gratuito e com funcionamento a noite. (MARINHO, s/d, p.28). 

 

Rui Barbosa defendia em seu Parecer, a obrigatoriedade dos exercícios militares 

até mesmo na escola primária, por entender que os mesmos deveriam ser utilizados na 

preparação do cidadão para a defesa da Pátria. No final do século XIX, tais exercícios eram 

utilizados nas aulas de Educação Física do Colégio Caetano de Campos, conforme podemos 

verificar nas imagens a seguir. 
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                     Figura 12: Fonte: Álbum Photographico da Escola Normal - 1895. Acervo Caetano de Campos. 

 
 
 

 
 Figura 13: Fonte: Álbum Photographico da Escola Normal - 1895. Acervo Caetano de Campos. 
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O Parecer de Rui Barbosa11 ecoou nas mais distantes províncias brasileiras, 

principalmente no Amazonas que por intermédio do Deputado Federal Jorge de Moraes12 foi 

o Estado pioneiro na adoção dessas novas ideias. Para Castellani Filho (1991, p.53) “sem 

sombra de dúvida, o Parecer de Rui Barbosa serviu de referencial a todos aqueles que 

notadamente nos primórdios do período republicano e nas primeiras décadas do século XX, 

vieram a defender a presença da Educação Física, no sistema escolar brasileiro”. Todavia, 

naquele período em que a sociedade brasileira começava a se urbanizar e seguia os primeiros 

passos da industrialização, vários outros educadores como Fernando de Azevedo, Anísio 

Teixeira, Carneiro Leão, Sampaio Dória, Gustavo Capanema e tantos outros dedicaram suas 

vidas em prol da educação, contribuindo de forma decisiva na substituição de nossas arcaicas 

estruturas de ensino.  

Todavia, mesmo que as diversas reformas de ensino efetuadas tenham enfatizado 

a ginástica como disciplina obrigatória para o ensino primário e secundário, entre a teoria e as 

ações práticas havia um grande distanciamento, isso porque, faltavam instalações, materiais e 

pessoal docente qualificado para o desenvolvimento da Educação Física, além de outras 

barreiras como o preconceito para o sexo feminino. 

No período Republicano, a corrente educacional liberal francesa foi de grande 

importância para o Brasil, pois, naquele momento muitas eram as preocupações dirigidas à 

educação e que estavam diretamente relacionadas à própria afirmação da ordem republicana, 

que defendia no âmbito dos estados a organização de um sistema educacional no país, ensino 

esse leigo, público e popular, além disso, dela chegaram os primeiros estímulos que iriam 

constituir os alicerces da Educação Física brasileira.  

A fundação pela missão militar francesa composta por 19 oficiais da germandaria 

no ano de 1906, daquilo que posteriormente seria o embrião da Escola de Educação Física da 

Força Pública de São Paulo, que segundo Castellani Filho (1991, p.34) [...] “é o mais antigo 

estabelecimento especializado de todo país”, pode ser considerado como uma das principais 

contribuições para a Educação Física no Brasil por parte dos franceses. A Escola de Educação 

Física da Polícia Militar (EEFPM), antiga Escola de Educação Physica da Força Pública, 

constitui o marco pioneiro da Educação Física em nosso país.  

                                                 
11 Ao fazer a apologia a ginástica escolar Rui Barbosa afirmou: “[...] com a medida proposta não pretendemos 
formar acrobatas nem Hercules, mas desenvolver na criança o quantum de vigor físico essencial ao equilíbrio da 
vida humana, à felicidade da alma, a preservação da Pátria e a dignidade da espécie [...]” (Trecho do Parecer de 
Rui Barbosa ao Projeto nº 224 do ano de 1882). 
12 Jorge de Moraes chegou a propor a criação de uma escola de Educação Física civil e outra militar no Brasil.  
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Desde sua criação em 1910, a “Velha Escola” como é carinhosamente conhecida 

nos meios acadêmicos, vem acompanhando a evolução dos tempos, para sempre bem servir a 

Polícia Militar e a Comunidade. 

 

 

 
Figura 14: Fachada da entrada da Escola. Fonte: Escola de Educação Física da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo. 
 

Na figura acima percebemos que na fachada da entrada da Escola é enfatizado o 

pioneirismo da mesma. A seguir ainda como Escola de Educação Physica da Força Publica, 

uma foto extraída da Revista Educação Física que demonstra algumas atividades praticadas 

pelos alunos, dentre elas vôlei, esgrima, esportes náuticos e ginástica acrobática. 
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Figura 15: Escola Educação Physica Força Publica. Fonte: Revista de Educação Física. Rio de 
Janeiro: n. 20, março de 1935. 
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A seguir temos as instalações no ano de 2000, que demonstra a infra-estrutura da 

Escola de Educação Física da Polícia Militar. 

 

 
Figura 16: Instalações no ano de 2000. Fonte: Escola de Educação Física da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo. 
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Figura 17: Matriz Curricular no ano de 2000. Fonte: Escola de Educação Física da Polícia Militar 

do Estado de São Paulo. 
 

A matriz acima nos chama a atenção por constar às disciplinas: técnicas de tiro 

defensivo, esgrima, Educação Física na PM e Higiene. 
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Cabe ressaltar que desde sua fundação como treinamento físico dos policiais foi 

introduzido o “bailado” Joinville Le Pont13. 

 

 
Figura 18: Demonstração do Bailado Joinville Le Pont no ginásio da EEFPM na década de 1980. 

Fonte: Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
 
 

 
Figura 19: Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 19 set. 2000. Folha Ilustrada, p.1. 

                                                 
13 Criado no século XIX para o preparo físico das tropas napoleônicas, atualmente na Academia do Barro Branco 
é mantido apenas por tradição. O bailado dura aproximadamente 12 minutos. A trilha sonora é bem próxima do 
minueto, música em compasso ternário. O tempo todo os bailarinos-policiais dançam com as mãos na cintura, 
isso porque na época em que o balé foi criado, o importante era desenvolver a força dos membros inferiores, pois 
as tropas de Napoleão necessitavam de andar e correr muito. 
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Essa “tradição” de partir de membros de instituições militares uma preocupação 

quanto a Educação Física teve também a participação do Exército brasileiro devido o seu 

grande empenho pela disseminação da Educação Física em busca da construção nacional. E é 

sobre as iniciativas do Exército que iremos tratar a seguir.  
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“A Escola de Educação Física do Exército é uma Esco la de 
respeito [...] uma instituição a quem nós devemos r ender 

homenagens [...] um dos berços da Educação Física n o Brasil 
[...] constituindo-se num centro de estudo, de pesq uisa, de 

trabalho sério em favor da Educação Física e da Med icina 
Desportiva”. (WALDEMAR ARENO).  
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2.1.1 A Escola de Educação Física do Exército: marcha rumo ao progresso 

 

 

 
Figura 20: Exercícios de ginástica a dois, Escola de Educação Física do Exército, Rio de Janeiro. Fonte: 

AZEVEDO, Fernando de. Da Educação Física: O que ela é, o que tem sido, o que deveria ser.  Seguido de 
Antinuos: Estudo de cultura atlética e A evolução do esporte no Brasil. Vol. 1 Com ilustrações. 3 ed. São 

Paulo: Melhoramentos, 1960. 
 

É nítido, sobretudo no recorte cronológico de nosso estudo que a Educação Física 

foi marcada pela participação do Exército, até mesmo pelo fato de que a preparação dos 

primeiros profissionais da área se deu no interior dessa instituição. No entanto, a produção 

teórica encontrada na Revista de Educação Física relativa a essa disciplina nos revela que a 

atuação da Escola de Educação Física do Exército (EEFE) extrapolou os muros dos quartéis e 

se deu desde a preparação profissional de instrutores de Educação Física, como também na 

participação dos egressos dessa instituição em entidades e Escolas de Educação Física criadas 

na época. Conforme podemos constatar no discurso pronunciado pelo General Quiroga em 

resposta a oração do Sr. General Pedro Cavalcanti na Escola de Educação Física do Exército: 

 
O Exército do Brasil pode estar orgulhoso da elevada função cultural que 
desempenha e da obra civilisadora que realiza, dentro da doutrina moderna, que a 
evolução impôs as forças armadas dos povos. A Educação Física é, sem dúvida, um 
dos aspectos mais transcendentes que afeta esta função. Como bem dissestes, 
Excelentíssimo Senhor general, as atividades desta Escola sobrepassam os seus 
muros e projetam sua ação, além dos quartéis; seus efeitos, na luta tenaz que impõe 
o meio geográfico deste imenso território, far-se-ão sentir intensamente na saúde e 
na moral de vossa raça. (REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1938, p.4). 
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Assim sendo, o Exército não se restringiu a almejar a melhora interna de suas 

tropas, passou também a se preocupar com o papel político que poderia exercer diante da 

Nação, pois, era intenso o desejo de fortalecer e aprimorar o corpo social de forma a 

militarizá-lo e a Educação Física constituía parte estratégica dessa mudança, influenciando na 

disciplinarização e na regeneração social do povo brasileiro, além de contribuir na construção 

da nacionalidade. De acordo com o editorial do primeiro número da Revista de Educação 

Física:  

 
Ao Exercito deve-se a unidade do Brasil-Império. Ao Exercito deve-se a Abolição. 
Ao Exercito deve-se a primeira e a segunda República. Inumerar o que tem sido a 
obra dos militares dentro do organismo nacional é contar quasi a própria vida 
nacional. Mas ainda hoje pouca gente compreende o valor silencioso, nem por isso 
menos formidável, da obra de alfabetisação, nacionalisação e higienisação social que 
o Exercito realiza implacavelmente entre os jovens que vem annualmente servir nas 
suas fileiras. Agora o Exercito prepara-se febrilmente para realizar mais uma grande 
obra. Ele vai ser o escultor da raça como foi o escultor da nacionalidade. O 
Regulamento de Educação Física, em vias de aprovação pelo Estado maior, 
preconiza que dentro de breve praso qualquer jovem só poderá ingressar na Escola 
de Soldado depois de ter dois anos de educação física. (PINHEIRO, 1932, p. 1). 

  

Ainda sobre a questão da nacionalidade, na edição número 49, de novembro de 

1941 encontramos a seguinte afirmação:  

 
Uma das maiores realizações brasileiras nesse último decênio, tem sido, sem dúvida 
alguma, a grandiosa obra de aperfeiçoamento físico do povo, para a execução da 
qual, o Exército, com entusiasmo e perfeito conhecimento do problema, extendeu a 
sua ação patriótica por toda extensão do vasto território nacional. Através da 
Educação Física sistemática, ele infunde a massa das populações brasileiras, além da 
saúde e vigor, qualidades morais e aptidões sociais-civismo, sentimento de sacrificio 
pela coletividade e consciência de que vida é um dever e só é bela quando é util. 
(REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1941, p.3). 
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A EEFE procurou acompanhar o plano político da época, divulgando a doutrina 

militar de atividade física, além de difundir a Educação Física enquanto responsável, dentro 

de seus limites, para o surgimento de uma raça alegre, forte e vitoriosa14. Assim, nessa visão 

ampla do alcance de sua responsabilidade social e para levar adiante as intenções de liderar a 

construção da nação brasileira, o Exército trazia para si uma verdadeira missão pedagógica15, 

ou seja, difundir o civismo e o patriotismo, bem como encaminhar a regeneração da 

sociedade. Todavia, a advertência era contundente, uma vez que o mundo já naquele 

momento não comportava mais a indolência tropical dos povos fracos. Era preciso ser forte e 

sadio, pois, somente com o homem forte, se teria um Exército forte e uma nação coesa.  

Logo, para se assegurar o fortalecimento da nação, seria preciso regenerar 

fisicamente o homem brasileiro, transformando a sub-raça feia e fraca que habitava o 

território pátrio em uma raça definitiva, homogênea e vitoriosa. E o Exército constituía a 

única força nacional organizada, séria e fomentadora dessas mudanças. “Os Exércitos que 

assim se formam tornam-se elementos de coesão dentro de cada país, porque passam a valer 

como força educativa”. Frase pronunciada pelo General Pedro Cavalcanti por ocasião da 

visita do General Quiroga da Argentina à EEFE. (REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1938. 

p.3). 

Segundo Molina (1935) desde o século XIX, que o Exército se interessou pelo 

problema da Educação Física e sua difusão no meio civil. Portanto, a partir de 1919, um grupo 

de idealistas da Escola Militar fundaram uma associação atlética que visava a sistematização 

da Educação Física no meio militar e civil. Pelo boletim do Exército nº 453, de 1922 criou-se 

uma Escola de Educação Física, entretanto, a mesma não se efetivou. No ano de 1929, o 

Presidente da República, Washington Luis, acompanhando o Ministro da Guerra em uma 

visita a Escola de Sargentos, se entusiasmou com o trabalho produzido com os alunos da 

Escola pelos então Tenentes Rolim e Virgilio Alves Bastos.  

 

 

                                                 
14 A figura do soldado ideal sempre emana força, associada diretamente à saúde, pois, força e saúde são inerentes 
à Educação Física e a prática dessa disciplina poderia suprir lacunas antigas de saúde no preparo dos efetivos do 
Exército, não só na parte estritamente física como também no aspecto de formação moral dos soldados ao 
incutir-lhes o espírito de disciplina, obediência às ordens, autoconfiança, sentimento de solidariedade e, acima de 
tudo, o civismo e o patriotismo, qualidades todas que conferem coesão à instituição militar. 
15 De acordo com Schwartzman (1984) “a posição assumida pelo Exército na política nacional depois de 1930 
daria lugar a participação crescente dessa instituição na esfera educacional”. Esse processo inicia-se 
timidamente, pois, enfrentou resistência por parte de pacifistas, liberais e internacionalistas. Contudo, a partir de 
1937, foi impulsionado pelo interesse do governo, da igreja católica e de outros setores que almejavam 
disciplinar e imprimir na população uma mentalidade adequada ao Novo Estado \acional que iria se constituir. 
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Logo, em 1929 passou a funcionar junto a Escola de Sargentos da Infantaria (ESI) 

o Centro Provisório de Educação Física, no qual, Fernando de Azevedo, Diretor da Instrução 

Pública do Distrito Federal, obteve do Ministro da Guerra a autorização para matricular 

professores da rede pública, efetivando o relacionamento entre o meio militar e civil com 

relação a Educação Física. 

 

  
                   Figura 21: Professores Públicos do Distrito Federal diplomados pela C.M.E.F. em 1929. Fonte: 

Revista de Educação Física. Rio de Janeiro: n. 6, março de 1933. 
 

 
                      Figura 22: Professores Públicos do Estado de São Paulo matriculados na C.M.F.E. em 1933. Fonte: 

Revista de Educação Física. Rio de Janeiro: n. 6, março de 1933. 
 

No entanto, as instalações da Escola para a parte Náutica eram precárias. Daí 

surgiu a ideia de transferir sua sede para um local mais apropriado. Após hesitações entre as 

Ilhas do Governador e Paquetá, a partir de 193016 passou o curso a funcionar na Fortaleza de 

                                                 
16 Nesse ano, o Centro preparou duas turmas, uma de oficiais combatentes e médicos e outra de sargentos 
monitores. 



 
 

43
 

São João, localizada no bairro da Urca região mais central. Porém, alguns acontecimentos 

políticos, que culminaram com a implantação da República Nova, obrigaram a paralisação 

dos trabalhos que só voltaram a acontecer no ano de 1931, quando o então Ministro da Guerra 

General Leite de castro determinou a reabertura das aulas do centro, tornando o seu comando 

independente do da Fortaleza de São João.  

 
O entusiasmo e a boa vontade pela causa da Educação Física tornou-se crescente, as 
matriculas aumentaram, providencias de ordem material foram tomadas, obras 
importantes do estádio de treinamento foram iniciadas, o majestoso Ginásio Leite de 
Castro começou a erguer-se, e o curso Provisório se transformou em Centro de 
Educação Física. (REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1941, p.4). 

 

 “A partir de 1931, alastra-se o movimento para a formação de pessoal 

especializado com uma série de cursos rápidos intensivos e de extensão, promovidos pelos 

Estados e Municípios”.(MARINHO,1952, p.8). De acordo com Horta (1994) a Portaria do 

Ministro da Educação nº 70 de 30 de junho de 1931, estabelece os programas e as instruções 

metodológicas para as disciplinas do curso fundamental do ensino secundário, dedicando um 

capítulo especial a Educação Física atribuindo-lhe a função de proporcionar para os alunos o 

desenvolvimento harmonioso do corpo e do espírito, concorrendo para formar o homem de 

ação, física e moralmente sadio, alegre e resoluto, cônscio de seu valor e de suas 

responsabilidades. 

No ano de 1933 o Centro Militar de Educação Física foi transformado pelo 

Decreto presidencial nº 23252 de 19 de outubro em Escola de Educação Física do Exército. 

Após a consolidação de seu funcionamento a EEFE oferecia os cursos de: instrutor de 

Educação Física; monitor; médico especializado; massagista esportivo e mestre de armas. 

Entre as matérias ensinadas nos diversos cursos havia: cinesiologia, anatomia, 

biometria, fisiologia, cardiologia, psicologia, higiene aplicada e socorros de urgência, 

fisioterapia, história da educação física, pedagogia e metodologia da educação física, além do 

ensino das diversas modalidades esportivas, tais como: atletismo, desportos terrestres 

coletivos (voleibol, basquete, futebol), desportos de ataque e defesa (boxe, jiu-jitsu, luta 

olímpica e capoeira) desportos aquáticos e náuticos, esgrima, ginástica acrobática, 

treinamento físico geral entre outros. Conforme podemos observar nas figuras a seguir: 
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Figura 23: Alunos do Curso de Instrutor numa sessão de saltos. Fonte: Revista de Educação Física. 

Rio de Janeiro: n. 71, outubro de 1952. 
 
 
 

 
Figura 24: Alunos do Curso de Monitor numa sessão de Ginástica comum. Fonte: Revista de  

Educação Física. Rio de Janeiro: n. 71, outubro de 1952. 
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Figura 25: Local das práticas aquáticas e náuticas, vendo-se uma turma pronta para guarnecer um 
escaler. Fonte: Revista de Educação Física: Rio de Janeiro: n. 71, outubro de 1952. 
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Figura 26: Fonte: Revista de Educação Física. Rio de Janeiro: n. 71, outubro de 1952. 
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Com relação as suas instalações, eram apontadas naquele momento como de 

ótima qualidade contando com estádio, ginásio, laboratório, ringue de Box, biblioteca 

especializada e uma escola primária que servia como escola de aplicação. 

 

 
Figura 27: O majestoso Ginásio Leite de Castro. Fonte: Revista de Educação Física. Rio de 

Janeiro: n. 49, novembro de 1941. 
 

 
Figura 28: O Departamento Médico da escola. Fonte: Revista de Educação Física. Rio de Janeiro: 

n. 49, novembro de 1941. 
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Como já dito anteriormente desde o início, a EEFE tinha a intenção em difundir a 

prática da Educação Física também no meio civil. E na década de 1930 e 1940 a atuação 

dessa escola fora dos quartéis foi considerável. Segundo Cantarino Filho (1982): 

 
[...] Nessa época os professores de Educação Física, que ministravam as atividades 
físicas nos estabelecimentos de ensino primário e secundário, ou eram autodidatas 
ou procediam, inicialmente, do Centro Militar de Educação Física e, mais tarde da 
Escola de Educação Física do Exército. Cursos especiais para a formação de 
monitores e instrutores de Educação Física foram realizados em diversas cidades do 
país e sofreram a influência a orientação do Centro Militar de Educação Física, 
sendo que alguns deles em seguida foram transformados em Escolas Superiores de 
Educação Física.  Entre professores, normalistas especializados, instrutores e 
monitores de Educação Física, que obtiveram a formação adequada no período havia 
2187, sendo 1289 militares, sendo 337 oficiais e 952 subalternos, além de 898 civis. 
(CANTARINO FILHO, 1982, p. 147). 

 

É importante frisar que o trabalho daqueles oficiais do Centro Provisório de 

Educação Física estabeleceu uma unidade de procedimentos, representando um ensaio de 

coordenação de esforços esparsos – dela começaram a aparecer resultados em outros Estados, 

pois, os elementos saídos da Escola colaboraram para a difusão dos princípios racionais lá 

apreendidos. Instalou-se a Escola Superior de Educação Física de São Paulo, em 1934, 

ficando os primeiros alunos e alunas mais de vinte dias na EEFE, no Rio de Janeiro, num 

curso de Biometria; fez-se o intercâmbio da ciência entre civis e militares, evidenciando a 

circularidade do conhecimento, em vista da precariedade inicial para se realizar o curso em 

São Paulo.  

Além disso, conforme nos mostra Bercito (1991) a primeira organização do 

governo federal relativa à Educação Física, foi a Divisão de Educação Física do Ministério da 

Educação e Saúde, criada em 1937, e que esteve durante muito tempo sob a direção do Major 

João Barbosa Leite, contando ainda entre seu pessoal técnico, com diversos oficiais do 

Ministério da Guerra. 

Na década de 1930, as discussões em torno da Educação Física eram acaloradas, 

época marcada pelas preocupações que personalidades, ligadas a instituições educacionais, 

destinavam ao trato das questões afetas à formação, organização e difusão da Educação 

Física, num país que pretendia se industrializar e que apresentava um contingente 

populacional bastante heterogêneo, precisando ser organizado a luz do progresso.  

Em 1935, a Educação Física recebeu um destaque no VII Congresso Nacional de 

Educação: seriam tratadas questões da área, cuja comissão foi composta por sujeitos da esfera 

civil e militar em proporções equivalentes. Sua presidência, ao encargo do então Coronel 
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Newton Cavalcanti, em reconhecimento ao seu trabalho e projeção na Educação Física, dentro 

e fora do Exército, representou uma estratégia de apaziguamento de propostas. 

A Comissão Executiva se completou com os seguintes nomes: Anísio Teixeira, 

Afonso Penna Júnior, Arnaldo Guinle, Artur Moses, Cmt. Benjamim Sodré, Major Raul 

Vasconcelos, e Renato Elói de Andrade, cuja composição, englobando civis e militares, 

poderia ser fruto de uma articulação para garantir a chancela dos militares nos destinos da 

Educação Física no Brasil17.  

 
A este Congresso emprestaram seu apoio moral e material seus presidentes de honra, 
Dr. Getulio Vargas, Dr. Pedro de Ernesto e Dr. Gustavo Capanema. [...] O Ministro 
Gustavo Capanema fez representar seu Ministério por uma brilhante delegação, da 
qual destacamos os nomes dos Drs. Raul Leitão da Cunha, Fernando de Azevedo, 
Teixeira de Freitas e Nóbrega da Cunha. Delegações de quase todos os Estados do 
Brasil compareceram, assim mostrando o grande interesse que há por este país sobre 
as questões relativas a Educação Física. (REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
1935, p.5). 

 

Os temas apresentados e discutidos versaram sobre a Educação Física nas escolas 

primárias, secundárias, normais, sobre escotismo, bases cientificas, administração entre 

outros. A demonstração mais movimentada de todo Congresso foi, sem dúvida, a parada 

atlética, em que participaram cerca de quinze mil jovens brasileiros. Sobre a parada atlética 

teceram-se na imprensa carioca os mais desencontrados comentários, conforme podemos 

observar a seguir: 

 
O que está fora de dúvida, porém, é que esta parada movimentou milhares e 
milhares de jovens que recebem neste momento a educação corporal. Si foi 
desprimoroso o aspecto de uma grande parte dos que desfilaram, por não 
apresentarem físico atlético, não seja isso motivo para desacoroçoamento. Ao invés, 
foi uma demonstração clara, patente, de que o Brasil precisa de Educação Física! 
(REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1935, p. 5). 

 

                                                 
17 Na Comissão Executiva constavam os nomes de militares como o fundador da Escola de Educação Física do 
Exército e da revista da mesma instituição, bem como o diretor da revista na ocasião, disso pode-se deduzir a 
significância que esta instituição representava nos meios educacionais do Brasil. 
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                 Figura 29: Fonte: Revista de Educação Física. Rio de Janeiro: nº 25, agosto de 1935. 
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As conclusões extraídas das teses sobre a Educação Física Elementar, a Educação 

Física nas Escolas Secundárias, a Educação Física nas Escolas Normais e as Bases Científicas 

da Educação Física foram as seguintes18:  

 
1- É um problema nacional de grande relevância promover a Educação Física da 
população escolar, em todos os graus, e especialmente a feminina, que tem sido a 
menos cuidada; 2- A orientação médica, sempre que possível, deve ser dada por 
profissionais especializados, conhecedores dos princípios fundamentais da 
educação; 3- O professor de Educação Física deve ser um educador, no sentido 
amplo da palavra, para poder apreciar sempre a criança no seu sentido global; 4 - Na 
escola primária deve ser adotada a Educação Física sob uma forma recreativa, que 
concorra para o completo desenvolvimento orgânico; 5- As escolas normais e de 
professores devem incluir no seu curriculum um programa de noções de teoria e 
prática de Educação Física que habilite o professor primário a ministrar a mesma na 
escola elementar; 6- A prática da Educação Física nas escolas secundárias e normais 
deve ter um caráter acentuadamente recreativo e atender às condições bio-
psicológicas do adolescente; 7- De acordo com o exame médico, em todos os níveis 
escolares impõe-se nos casos de desequilíbrio funcional, um programa de atividades 
corretivas, ministrado por técnicos especializados; 8- Há toda a vantagem na 
homogenização das classes para a Educação Física: o simples critério de grupamento 
dos escolares por idade cronológica ou escolar não basta. Ela deve ser estabelecida 
dentro do critério caraterilógico, no seu tríplice aspecto-morfológico, temperamental 
e psicológico; 9- A bio-tipologia, a endocrinologia e as noções de temperamento são 
fatores que a Educação Física moderna não pode desconhecer, nem deles prescindir, 
assim como não pode descurar dos conhecimentos, ainda que rudimentares, de 
psicologia, imprescindíveis na organização e na aplicação de métodos modernos. 

 

Em relação as conclusões extraídas das teses sobre a organização de institutos ou 

escolas de Educação Física do VII Congresso Brasileiro de Educação apontavam que ficaria a 

cargo do Governo a criação de uma Escola Normal de Educação Física, anexada à 

Universidade do Rio de Janeiro, articulada com a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, a 

ser criada. O corpo docente seria adotado pelo processo de contratação de técnicos de notória 

competência. Além desses, seriam criados Cursos de Professores de Educação Física; Cursos 

de Médicos Especializados em Educação Física; e Curso Superior de Investigações e 

Aperfeiçoamento para Professores já especializados.  

 
As conclusões de aconselhar o Governo da União à criação junto ao Ministério da 
Educação, de um órgão administrativo nacional que estudasse os problemas da 
Educação Física e sua difusão; instituição de uma política junto aos governos dos 
Estados, no sentido de criarem aparatos que possibilitassem em estabelecer cursos 
para formação de professores especializados; introduzir a prática da Educação Física 
em todos os graus da educação pública, mesmo que para isto tivessem que ser 
construídas instalações para as universidades, campos, praças e parques ligados às 
escolas, com a finalidade de vulgarizar a Educação Física (GRUNENNVALDT, 
2005, p.9).  

 

                                                 
18 Informações retiradas da Revista de Educação Física. Rio de Janeiro: n. 24, julho de 1935. 
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Marinho (1952) relata que no ano de 1939, o decreto-lei nº 1.212, de 17 de abril, 

cria a Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil (ENEFD) 

concretizando, o velho sonho de Jorge de Morais e da qual os quatro primeiros diretores 

foram militares e mais da metade do seu corpo docente provinha da EEFE. Também nesse 

ano, entram em funcionamento normal, autorizados por lei, o Curso Especial de Educação 

Física do Estado do Piauí e o Curso Provisório de Educação Física do Estado de Santa 

Catarina. Em 1940, são fundados o Curso Normal de Educação Física do Estado do 

Pernambuco e a Escola de Educação Física e Desportos do Paraná.  

No ano seguinte instala-se a Escola de Educação Física do estado do Rio Grande 

do Sul e já em 1950 a Escola de Educação Física de São Carlos e a Escola de Educação Física 

de Bauru, ambas no Estado de São Paulo. 

Portanto, percebe-se que até 1939, ano da criação da ENEFD, os militares 

protagonizaram o desenvolvimento das condições objetivas e subjetivas para a implantação de 

Escolas de Formação de Profissionais de Educação Física. Nesse período, o trabalho da 

Missão Indígena19 e a participação da Missão Militar Francesa foram significativos para a 

organização do processo. Contudo, o VII Congresso Nacional de Educação determinou os 

prováveis caminhos para ENEFD, onde os militares tomam lugar de centralidade, não sem 

despropósito, sendo os diretores da Escola até 1945. 

Segundo Marinho (s/d) as fichas de informações distribuídas nos anos de 1938 e 

1939 pela Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e Saúde, demonstravam a 

ascendência do Método Francês nos estabelecimentos de ensino do país, o que evidencia a 

participação ativa da Missão Militar Francesa. O gráfico a seguir demonstra bem o aumento 

da utilização do Método Francês nas escolas a partir da criação da ENEFD em 1939. 

                                                 
19 Segundo Grunennvaldt (2005) denominou-se Missão Indígena a um grupo de novos oficiais que pela via do 
concurso com provas práticas para instrutores e auxiliares adentrarem a Escola Militar, precederam a Missão 
Militar Francesa, nos esforços para adaptação do Exército às exigências da Guerra. Foram apelidados pelos 
cadetes da Escola Militar de Missão Indígena. Coube-lhes, sem dúvida, o mérito de darem a instrução de várias 
armas, na velha Escola Militar do Realengo, uma tônica de objetividade e renovação que eles nunca dantes 
tivera.   A atuação da Missão Indígena foi significativa, principalmente no período entre 1919 a 1922, antes de 
serem colhidos os resultados da Missão Francesa. 
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Figura 30: Fonte: Marinho, Inezil Penna. História da Educação Física no Brasil.São Paulo: CIA. 

Brasil Editora, s/d. 
 

Vale lembrar que além dos militares, os médicos se proclamaram como sendo a 

categoria competente para redefinir os padrões da “nova família brasileira” em busca do tão 

almejado progresso. Sendo assim, a seguir iremos tratar das contribuições de tal categoria 

nesse processo. 
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“Especificamente com relação à medicina, biologia e  genética, 
é a partir do século XIX que o saber técnico instit ui-se 

“tutor” da sociedade para proteger o corpo contra a s doenças: 
exatamente no momento em que ele passa a sofrer de maneira 

mais incisiva um investimento do poder, sob o culto  do 
higiênico, do dietético, do nutritivo, do terapêuti co: em 

resumo da saúde”. (DIEGUES). 
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2.2 O legado do higienismo: a contribuição da categoria profissional dos médicos 

 

O início do período republicano foi de profundas transformações sociais, em que 

os interesses da industrialização foram contra as reivindicações do operariado crescente, 

formado principalmente pela massa imigrante, criando-se um cenário em que se articulavam 

contraditoriamente modernidade e degradação. A influência médica foi fundamental junto aos 

órgãos públicos na formulação das primeiras políticas públicas de saúde em muitos 

municípios.  Tais políticas visavam promover disseminar hábitos e práticas que prevenissem 

doenças e estimulassem a higiene e o asseio pessoal.  Essas medidas eram apresentadas como 

o primeiro passo na solução dos problemas relacionados à saúde, à debilidade física e moral e 

a “degeneração racial”, tema vital após a abolição. 

No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, pensando em atrair o capital estrangeiro, 

o governo decidiu que o Estado passaria por um processo de remodelação urbana e 

saneamento. Entre as medidas, demolição de casas populares, perseguição aos mendigos, 

vacas e cachorros. Conforme podemos observar na charge a seguir. 

 

 
Figura 31: Fonte: Sevcenko, Nicolau. A Revolta da Vacina: Mentes Insanas em corpos rebeldes. 

São Paulo: Scipione, 1993.  
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De acordo com Sallum (1997) seguindo os passos da elite, Oswaldo Cruz, um 

médico sanitarista resolveu exterminar a febre amarela e erradicar a varíola no Rio de Janeiro, 

no entanto, acabou provocando uma verdadeira revolta na cidade. No dia 9 de novembro de 

1904, foi publicado o plano de regulamentação da aplicação da vacina obrigatória contra a 

varíola, pois, segundo a argumentação do governo a vacinação era de inegável e 

imprescindível interesse para a saúde pública. Entretanto, esse projeto de lei foi a última gota 

para uma população que há tempos vinha enfrentando uma política de reurbanização da 

cidade cujas características incluíam discriminação, exclusão e controle social das camadas 

populares. Insatisfeita, a população e os grupos interessados em tomar o poder se revoltaram 

contra a obrigatoriedade e os métodos arbitrários de aplicação da vacina e durante alguns dias, 

transformaram o Rio de Janeiro em palco de uma verdadeira guerra civil, que destruiu, ruas, 

veículos, lâmpadas, repartições públicas. “Um número incalculado de mortos e feridos, perdas 

e danos materiais inestimáveis, uma atmosfera geral de terror que se faria sentir até dois anos 

mais tarde”. (SEVCENKO, 1993, p.35). Para acabar com tal situação, o governo chegou a 

chamar o Exército, a Marinha e a Guarda Nacional. 

O sucesso da campanha de vacinação e, de uma forma mais ampla, do processo de 
regeneração, em implantar uma nova sociedade no Rio de Janeiro, foi tamanha e tão 
facilmente constatável, que muitos representantes da elite dirigente viram nele uma 
forma de redimir o atraso do país, aplicando-o a todo o território nacional. Foi por 
isso um adágio muito freqüente dentre as elites nesse primeiro terço da fase 
republicana, o de que “o Brasil é um imenso hospital”. De onde se concluía que a 
solução para os seus problemas dependeria da aplicação de técnicas sanitárias, 
profiláticas e médicas. (SEVCENKO, 1993, p.78). 

 

 
Figura 32: Fonte: Sevcenko, Nicolau. A Revolta da Vacina: Mentes Insanas em corpos rebeldes. 

São Paulo: Scipione, 1993.  
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Ao analisarmos a figura anterior percebemos que o Brasil tem um histórico de 

considerar o povo o grande culpado pelas mazelas do país. Os médicos usavam o discurso de 

que o progresso dependeria da mudança dos hábitos higiênicos da população. O povo deveria 

aprender tomar conta do próprio corpo através da higiene pessoal, tanto que, muitos livros da 

época ensinavam a como dar banho nas crianças e como lavar as mãos corretamente. Na 

concepção dos médicos a falta de higiene pessoal somada a falta da prática da ginástica eram 

as maiores responsáveis pela transmissão de doenças, no entanto, naquele momento faltava 

saneamento básico e a maioria das doenças era causada por falta do mesmo e não por falta de 

higiene pessoal. Então do que adiantaria ensinar o individuo lavar as mãos corretamente se ele 

irá se contaminar nas próprias fezes que descarta no ambiente em que vive.  

Logo, podemos afirmar que enquanto a concentração de riquezas impulsionava o 

desenvolvimento urbano e industrial no país, este não era acompanhado dos serviços mais 

elementares das cidades, como a limpeza das ruas e os serviços sanitários. Então, na ideia dos 

médicos higienistas, além de modernizar e moralizar20 seria necessário higienizar a população 

brasileira.  

Surgindo assim o higienismo como política de saúde pública, baseada no 

saneamento básico e na mudança de hábitos de higiene pessoal, tendo a Educação Física um 

papel fundamental em todo esse processo. Acerca do assunto Castellani Filho (1991) faz as 

seguintes considerações: 

 
Tendo suas origens marcadas pela influência das instituições militares – 
contaminadas pelos princípios positivistas e uma das que chamou para si a 
responsabilidade pelo estabelecimento e manutenção da ordem social, quesito básico 
à obtenção do almejado Progresso – a Educação Física no Brasil, desde o século 
XIX, foi entendida como um elemento de extrema importância para o forjar daquele 
indivíduo forte, saudável, indispensável à implementação do processo de 
desenvolvimento do país que, saindo de sua condição de colônia portuguesa, no 
inicio da segunda década daquele século, buscava construir seu próprio modo de 
vida. Contudo, esse entendimento, que levou por associar a Educação Física à 
Educação do Físico, à Saúde Corporal, não se deve exclusivamente e nem tampouco 
prioritariamente, aos militares. A eles, nessa compreensão, juntavam-se os médicos, 
que mediante uma ação calçada nos princípios da medicina social de índole 
higiênica, imbuíram-se da tarefa de ditar à sociedade, através da instituição familiar, 
os fundamentos próprios ao processo de reorganização daquela célula social. Ao 
assim procederem, ao tempo em que denunciavam os malefícios da estrutura 
familiar do período colonial, auto proclamavam-se a mais competente das categorias 
profissionais para redefinir os padrões de conduta física, moral e intelectual da nova 
família brasileira. (CASTELLANI FILHO, 1991, p.38).     

 

                                                 
20 Além da participação dos médicos nesse processo, coube aos militares a responsabilidade pela manutenção da 
ordem social em busca do tão almejado progresso. 
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Soares (1990, p. 11) afirma que “desde o século XIX, o pensamento médico 

higienista definiu o caminho da Educação Física, delineou o seu espaço e delimitou o seu 

campo de conhecimento, tornando-a um valioso instrumento de ação e intervenção na 

realidade educacional e social”. Os médicos assumiram a função de higienistas e defendiam 

que o progresso estava diretamente vinculado à higiene, e para que isso ocorresse 

desenvolveram um conjunto de práticas de intervenção na sociedade para, em nome da saúde 

das populações e das cidades, manter a ordem burguesa. 

Dessa forma, podemos dizer que no Brasil, a Educação Física foi o instrumento 

utilizado para manter o mínimo de saúde e a própria vida de crianças e adultos como resposta 

aos altos índices de mortalidade infantil da época e às precárias condições de saúde e higiene. 

Foi imposto às famílias um processo de higienização, que acompanhou de perto a nova 

postura em relação à Educação Física, Moral, Intelectual e Sexual praticadas segundo os 

preceitos de então. O povo brasileiro deveria aprender tomar conta do próprio corpo, cuidar 

da higiene pessoal, pois, a falta de higiene por parte da população era a principal responsável 

pela transmissão de doenças. Para os médicos, a partir do momento que a população 

adquirisse hábitos de higiene a mesma não teria preguiça de trabalhar, colaborando dessa 

forma no processo de modernização do país.  

Conforme afirma Costa (1983) apoiada pelo poder do Estado que medicaliza suas 

ações políticas, ao reconhecer o valor político das ações médicas, a medicina social, em sua 

vertente higienista, acaba influenciando e condicionando, de forma decisiva, a Educação 

Física, a educação escolar e conseqüentemente a sociedade como um todo. Em relação aos 

avanços que as descobertas cientificas e, particularmente, o progresso científico da higiene 

ocorridos ao longo do período nos mostra que: 

 
[...] O que importa é notar que a própria eficiência cientifica da higiene funcionou 
como auxiliar na política de transformação dos indivíduos em função das razões do 
Estado. Foi porque a medicina era, de fato, empírica e conceitualmente cientifica 
que sua ação política foi mais operante. Diante de um saber colonial, estribado em 
noções médicas dos séculos XVI, XVII e XVIII, pré-experimentais e em sua quase 
totalidade filosóficas e especulativas, a higiene surgiu arrasadoramente convincente. 
No entanto, é preciso sublinhar que sua força foi impulsionada pelo interesse 
político do Estado na saúde da população. No caso brasileiro que nasce com a 
abdicação é o moto-propulsor do súbito prestigio da higiene. A atividade médica 
coincidia e reforçava a solidez de seu poder, por isso recebeu seu apoio. (COSTA, 
1983, p.32). 

 

Convém ressaltar que as novas posturas quanto à saúde e à higiene surtiram efeito 

generalizado apenas de início, para depois perdurar somente entre as classes abastadas 

financeiramente. Tal construção anatômica, idealizada pelos higienistas do século XIX, e que 
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elegera um modelo de corpo que deveria representar uma determinada classe ou raça serviu 

para incentivar o racismo e os preconceitos a ele ligados. Para explorar e manter explorados 

em nome da superioridade racial e social da burguesia branca, todos aqueles que por suas 

singularidades étnicas ou até mesmo pela marginalização socioeconômica não conseguiam 

configurar-se ao modelo anatômico construído pela higiene.  

Portanto, o cuidado higiênico com o corpo fez do preconceito racial um elemento 

constitutivo da consciência de classe burguesa. Consciência esta que determinou as formações 

sociais21 escravistas. No caso do Brasil devido ao fato do contingente de escravos negros ser 

muito grande naquela época, havia o temor de uma mistura que desqualificasse a raça branca. 

Dessa maneira, a educação sexual associada à Educação Física deveria incutir nos homens e 

mulheres a responsabilidade de manter a pureza e a qualidade da raça branca.  

Schwarcz (1993) nos diz que: 

 
Os intelectuais e cientistas, a partir dos resultados dos censos populacionais 
realizados no Império, entendiam que o País era mestiço e a escravidão era a fonte 
de nosso atraso econômico e civilizatório em relação aos países europeus. Era 
preciso acabar com a escravidão, mas, sobretudo, implementar uma política de 
branqueamento da população, a imigração poderia contribuir para isso. Nesse 
discurso e no imaginário das elites, os negros corrompiam a moral e os bons 
costumes, sendo necessário incentivar a miscigenação para melhorar moral e 
racialmente a sociedade brasileira. 

 

No que se refere às desigualdades raciais, o papel desempenhado pela ciência por 

meio de comparações, demonstrava a superioridade da raça branca em relação à raça negra, 

ou até mesmo do homem com a mulher. No caso do Brasil segundo Soares (1990, p. 138), “o 

que traduz de forma marcante e científica as preocupações concernentes à superioridade racial 

branca, é o processo de eugenização do povo brasileiro, entabulado pelas elites dirigentes, por 

volta já da segunda década do século XIX, mais precisamente após a conquista de sua 

independência”. Tornava-se necessário para as elites dirigentes, e coerente com o processo de 

eugenização do povo brasileiro, acentuar o caráter irracional, bárbaro e primitivo dos negros; 

reforçar a ideia de sua inferioridade; configurá-los como ameaça.  

 

 

 

                                                 
21 De acordo com Soares (1990) estas formações sociais estavam organizadas de maneira a produzir e reproduzir 
ou criar e recriar, o escravo e o senhor, a mais-valia-absoluta, a cultura do senhor (da casa grande), a cultura do 
escravo (da senzala), as técnicas de controle, repressão e tortura, as doutrinas jurídicas, religiosas ou de cunho 
darwinista sobre as desigualdades raciais e outros elementos. 
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Para Costa (1983) é dentro do quadro das contradições internas destas duas 

formações sociais que podemos situar a política populacionista do Estado Nacional, na qual se 

inseriu o controle familiar por parte dos higienistas. Tal política tentou criar uma população 

racial e socialmente identificada com a camada branca, que estabelecesse um equilíbrio de 

forças entre a população branca e a escrava. Em linhas gerais, os médicos higienistas visavam 

multiplicar os indivíduos brancos adeptos da ideologia nacionalista. A garantia da procriação 

e o conseqüente melhoramento da geração atual, por sua vez, seria conseguido pela Educação 

Física que, associada a educação sexual deveria, segundo os higienistas transformar homens e 

mulheres em reprodutores e guardiões de proles e raças puras.  

A prática corporal que se afirmou entre a elite brasileira assim como ocorrera na 

Inglaterra, para alcançar tais objetivos foi o jogo desportivo. “O esporte conscientiza, aliena, 

(re)cria e afirma o homem burguês: audaz, ágil, educado, obediente e, sobretudo cumpridor e 

adorador de regras sociais, morais e físicas”. (SOARES, 2002, p. 21). No Estado de São 

Paulo, desde o final do século XIX e início do século XX, com uma conotação 

verdadeiramente educativa, várias modalidades esportivas passaram a fazer parte do currículo 

de algumas escolas particulares da elite paulista. Todavia, aulas de ginástica também eram 

aplicadas aos alunos. Conforme nos mostra Bercito (1991): 

 
vale lembrar, também, a existência de iniciativas pontuais de difundir a prática da 
Educação Física em escolas particulares com orientação diferenciada da oficial, 
como o Instituto Mackenzie, na cidade de São Paulo, que, de origem anglo-
americana, incluía esportes e ginástica em suas atividades pedagógicas. (BERCITO, 
1991, p.18). 

 

“O Mackenzie se diferenciava por ser uma escola mista, por seus equipamentos 

modernos, por não aplicar castigos corporais nos alunos e por oferecer a prática de esportes 

aliada às disciplinas acadêmicas como o basquete desde 1894 e a formação de equipes de 

futebol a partir de 1897”. (LONZA, 2005, p. 52). 
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                      Figura 33: Fonte: LONZA, Furio. História do Uniforme Escolar no Brasil. São Paulo: Rhodia, 

2005. 
 

 
                         Figura 34: Um dos primeiros times de futebol do Brasil, a equipe do Mackenzie em 1902: “rosto 
sério, calção abaixo do joelho e gravata”. Fonte: LONZA, Furio. História do Uniforme Escolar no Brasil. São 

Paulo: Rhodia, 2005. 
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Além do Mackenzie, a Anglo-Brazilian School (Escola Anglo-Brasileira), o Liceu 

Coração de Jesus e o Colégio Sion tinham a Educação Física como uma das atividades 

fundamentais. Conforme nos mostra Lonza (2005), a Escola Anglo-Brasileira prometia em 

sua propaganda que os jogos atléticos, a ginástica e a boa alimentação completavam as 

excepcionais garantias que o colégio oferecia ao bem estar físico e moral dos alunos, além de 

garantir na preparação para a vida comercial.  

No caso do Liceu Coração de Jesus os alunos tinham aulas de ginástica da escola 

sueca, além disso, os times de futebol do Colégio já participavam e torneios que divulgavam o 

esporte bretão pelo Brasil. 

 

 

 
Figura 35: Um dos times de futebol do Liceu Coração de Jesus em 1907. Fonte: LONZA, Furio. 

História do Uniforme Escolar no Brasil. São Paulo: Rhodia, 2005. 
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                      Figura 36: Grupo de Ginástica em demonstração em 1909. Fonte: LONZA, Furio. História do 

Uniforme Escolar no Brasil. São Paulo: Rhodia, 2005. 
 

Ainda nesse período surgiram os primeiros clubes esportivos que a principio eram 

reconhecidos como clube de regatas, dedicados a prática do remo, devido a grande 

popularidade desta prática esportiva entre a mocidade brasileira. Dentre eles podemos citar o 

Clube de Regatas do Flamengo, fundado em 17/11/1895 e o Clube de Regatas Vasco da 

Gama fundado em 21/08/1898. Além do remo outras atividades esportivas22 começam a ser 

difundidas no país, tais como: o futebol, a natação, basquete, xadrez, esgrima entre outros. No 

entanto, aos poucos o remo foi perdendo espaço para o futebol, tanto que, no início do século 

XX começam a surgir vários clubes de futebol como o Fluminense, o Grêmio Futebol 

Portoalaegrense, o Sport Clube Corinthians Paulista entre outros. 

Entretanto, o esforço de lançar mão da Educação Física como elemento 

educacional, ainda que de conformidade com uma visão de saúde corporal, física, eugênica, 

enfrentava barreiras arraigadas nos valores dominantes do período colonial, sustentáculos do 

ordenamento social escravocrata, que estigmatizaram a Educação Física por vinculá-la ao 

trabalho manual, físico, desprestigiadíssimo em relação ao trabalho intelectual, este sim, afeto 

à classe dominante, enquanto o outro se fazia pertinente única e tão somente aos escravos.   

 

                                                 
22 No ano de 1893, surge a ACM – Associação Cristã de Moços, instituição internacional que difundiu no Brasil 
o Voleibol e o Basquetebol, além da ginástica calistênica.  
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, embora a elite estivesse de acordo 

com os pressupostos higiênicos, eugênicos e físicos, havia uma forte resistência na realização 

de atividades físicas por conta da associação entre o trabalho físico e o trabalho escravo. 

Qualquer ocupação que implicasse esforço físico era vista com maus olhos, considerada 

menor. (BRASIL, 1997). Essa atitude dificultava que se tornasse obrigatória à prática de 

atividades físicas nas escolas. No entanto, existiam aqueles que defendiam a necessidade da 

Educação integral e a inclusão da ginástica em todas as séries dos cursos de ensino 

secundário. Ao defender tais necessidades, dizia Rui Barbosa: 

 
[...] é impossível formar uma nação laboriosa e produtiva, sem que a educação 
higiênica do corpo acompanhe pari passu, desde o primeiro ensino até o limiar do 
ensino superior, o desenvolvimento do espírito. Assim nessa quadra da vida estará 
arraigado o bom habito, firmada a necessidade, e o individuo, entregue a si mesmo, 
não faltará mais a esse dever primário da existência humana. Acredita-se, em geral, 
que o exercício da musculatura não aproveita senão à robustez da parte impensante 
da nossa natureza, à formação de membros vigorosos, à aquisição de forças 
estranhas à inteligência. Grosseiro erro! O cérebro, a sede do pensamento, envolve o 
organismo; e o organismo depende vitalmente da higiene, que fortalece os 
vigorosos, e reconstitui os débeis.  (MARINHO, 1980, p.66). 

 

A partir da década de 1920 a pedagogia brasileira passou a viver um movimento 

renovador, fruto de idéias vigentes nos Estados Unidos e Europa. Imbuídos destas idéias 

renovadoras um grupo de educadores brasileiros lideraram um movimento de renovação 

educacional intitulado Escola Nova. Cabe ressaltar que alguns educadores escolanovistas e 

em especial Fernando de Azevedo compartilhavam das idéias de Rui Barbosa, e tinham sobre 

as aulas de ginástica um olhar diferente, pois, defendiam a participação da Educação Física no 

plano geral de educação.  

Dessa forma, no capítulo seguinte iremos tratar das propostas da Escola Nova e 

das iniciativas de Fernando de Azevedo com relação a Educação Física.    
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“De um lado, existe a crença de que, pela multiplic ação das 
instituições escolares, da disseminação da educação  escolar, 

será possível incorporar grandes camadas da populaç ão na senda 
do progresso nacional, e colocar o Brasil no caminh o das 

grandes nações do mundo; do outro lado, existe a cr ença de que 
determinadas formulações doutrinárias sobre a escol arização 

indicam o caminho para a verdadeira formação do nov o homem 
brasileiro (escolanovismo)”. (JORGE NAGLE). 
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3 A EDUCAÇÃO FÍSICA E A ESCOLA NOVA  

 

É inegável que a época dos Pioneiros da Educação Nova e das grandes reformas 
estaduais de ensino dos anos 20 e 30 está de alguma forma, presente em toda 
reflexão educacional brasileira, de ontem e de hoje, como uma referência histórica 
fundamental, uma espécie de tempos heróicos da memória educacional brasileira. 
Grosso modo, trata-se de um grande momento educacional em que se começam a 
negar formas arcaicas e persistentes do ensino e se propõe uma modernização da 
administração, dos conteúdos e dos métodos escolares, no esteio, aliás, de um 
processo de modernização geral da sociedade brasileira. É um grande debate que se 
avoluma ao longo dos anos 20 e 30, sendo bruscamente interrompido pelos graves 
acontecimentos políticos de 1935. [...] Esse processo de modernização geral não é 
um fenômeno que ocorre apenas no Brasil e é, sem dúvida, conseqüência do grande 
e trágico evento da Primeira Guerra Mundial (1914 -1918) que teve na Revolução 
Russa de 1917 seu desdobramento mais surpreendente. (BUFFA e NOSELLA, 
1991, p. 59).    

 

Segundo Bercito (1991), o movimento de renovação educacional chamado de 

Escola Nova23 situou-se numa vertente do pensamento liberal relativo às ideias educacionais. 

Face à consolidação de um universo urbano-industrial procurava ajustar os modelos 

educacionais à ordem vigente, apropriando-se dos conhecimentos então reunidos pela 

pedagogia, sociologia e psicologia. Assim, apoiados na ênfase de uma orientação cientifica a 

ser dada à educação, defendiam que o processo de aprendizagem deveria ser conduzido a 

partir da observação e participação ativa do aluno, de sua experiência concreta, ou seja, a 

educação era entendida como tendo uma função eminentemente social apontando para um 

mundo novo simbolizado nos ideais do progresso, cooperação e harmonia social.  

No caso do Brasil, a partir da década de 1920 com o intuito de modernizar o 

ensino, deu-se início a diversas reformas de ensino baseadas nos princípios da Escola Nova 

em diferentes estados, sendo que dentre as mais importantes reformas da instrução pública 

podemos destacar a de Sampaio Dória em São Paulo (1920-1921); Lourenço Filho no Ceará 

(1922-1923); Carneiro Leão no Distrito Federal (1922); Anísio Teixeira na Bahia em 1928; 

Francisco Campos em Minas Gerais (1927-1928) e a de Fernando de Azevedo no Distrito 

Federal em 1928.  

 

 

 

                                                 
23 A finalidade social da escola brasileira coincidia com a orientação adotada, no início do século XX por muitos 
educadores dos Estados Unidos e da Europa, educadores que se tornaram conhecidos em função, principalmente, 
do movimento da escola nova, tendo como principais pensadores Jonh Dewey, Durkheim, Kerschensteiner, 
Decroly entre outros. No Brasil socialmente as reformas educacionais se basearam sobre os princípios e dados 
difundidos por Jonh Dewey. 
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Em tais reformas não faltaram iniciativas relacionadas à inclusão da Educação 

Física como disciplina curricular e a organização de órgãos que a ela se dedicassem, 

entretanto, nem sempre tais iniciativas se concretizaram. O objetivo era incluí-la como 

disciplina curricular, além de organizar os órgãos que a ela se dedicassem, atendendo assim a 

uma preocupação básica do movimento escolanovista, ou seja, a formação da personalidade 

integral do educando. Cantarino Filho (1982) afirma que: 

  

A reforma paulista de Sampaio Dória (1920-21) tinha características especiais, 
fixando, para o ensino primário e o médio, dois anos de duração cada um, e para o 
complementar, três anos. A ginástica, como disciplina, iniciava no segundo ano do 
ensino primário e prosseguia nas demais séries de outros graus. No Ceará pela 
reforma de Lourenço Filho, a ginástica era disciplina curricular do ensino primário. 
No Distrito Federal, Carneiro Leão, à frente da Direção Geral do Ensino (1922-26), 
procurou estimular o professorado para a renovação da escola, com cursos de 
aperfeiçoamento e orientação adequada. No ensino primário, passaram a ser 
obrigatórias as atividades: Educação Física e higiene, trabalhos manuais e 
domésticos, jardinagem, pomocultura, floricultura e horticultura, música e canto. Na 
reforma baiana de Anísio Teixeira, a escola primária cuidava do desenvolvimento 
físico do educando, com exercícios e jogos organizados e com noções elementares 
de higiene. Nas reformas paulista, cearense, baiana e pernambucana, a ginástica era 
ministrada em todas as séries do curso normal. Pela reforma mineira do ensino 
primário, foi instituída a Inspetoria de educação Física, com a competência de 
organizar os programas de exercícios físicos, jogos e ginástica, tendo como 
parâmetros as estações do ano, condições ambientais, idade e desenvolvimento das 
crianças. Além disto, cabia a Inspetoria a preparação de professoras especializadas, a 
inspeção das aulas de Educação Física e a organização e orientação do escoteirismo 
nas escolas públicas. No ensino normal, também a Educação Física era disciplina 
curricular. 

 

Ainda de acordo com o autor entre todas as reformas realizadas, a do Distrito 

Federal foi considerada a de maior envergadura. Partindo de uma proposta inicial de Fernando 

de Azevedo, na época Diretor Geral de Instrução Pública, uma comissão elaborou o projeto 

final, que foi aprovado em forma de decreto em janeiro de 1928, sendo regulamentado 

também por decreto em novembro do mesmo ano.  

Esse período foi marcado, ainda, por outros importantes acontecimentos no campo 

educacional, dentre eles podemos citar a criação da Associação Brasileira de Educação - ABE 

no ano de 1924.  Segundo relatam Buffa e Nosella (1991):  

 
A ABE foi considerada por Paschoal Lemme como de máxima importância para a 
renovação do ensino, por ter sido um fórum de debates livre e altamente qualificado, 
que exercia uma função crítica e combativa em relação ao próprio governo. A partir 
de 1927, realiza uma série de Conferências Nacionais de Educação. A ABE 
desempenhou um papel importantíssimo frente a educação brasileira, através de 
reuniões, conferências e documentos que contribuíram diretamente na demarcação 
da autonomia da esfera educacional.  
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Neste cenário destacaram-se três notáveis educadores: Fernando de Azevedo, 

Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Os primeiros estavam preocupados em traçar uma política 

educacional embasada na relação entre escola e sociedade; por isso mesmo, há quem os 

considere verdadeiros “estadistas” da educação. Lourenço Filho preocupava-se, 

principalmente, com métodos e técnicas de ensino, isto é, com a sala de aula.  

Todavia, mesmo sabendo que o movimento escolanovista não tenha se limitado 

exclusivamente à Educação Física, convém insistir na influência de sua produção teórica 

sobre essa disciplina nas décadas seguintes, visto já ter a Educação Física sido “contagiada” 

pela ideologia da construção nacional. Não podemos afirmar que a proposta conseguiu 

reformular a Educação Física desenvolvida nas escolas, entretanto, nos momentos em que os 

escolanovistas estiveram a frente das secretarias estaduais de educação, tornaram a prática da 

Educação Física obrigatória, sendo que nesse período foram criados serviços específicos para 

o  seu desenvolvimento dentro das escolas ao construírem espaços destinados a essa prática.  
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“Nos tempos actuaes [...] já não se comprehende que  possa 
existir um plano de educação racional, que não abra nja ao 

mesmo tempo as três orientações educativas: a educa ção 
intellectual, moral e physica. As três se completam , actuam e 

reactuam reciprocamente, e mutuamente se aperfeiçôa m. O 
desenvolvimento de um desses ramos de educação torn a mais 

fácil e mais intensa a perfeita comprehensão desses  outros 
dois; não pode haver educação integral se não se cu ltivarem 

com egual intensidade, intelligentemente distribuíd as pelo 
tirocínio collegial e acadêmico, estas três modalid ades 

concurrentes nas quaes se repartem as energias da v ida”. 
(FERNANDO DE AZEVEDO). 
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3.1 As iniciativas de Fernando de Azevedo em prol da Educação Física  

 

 
Figura 37: Dr. Fernando de Azevedo. Fonte: Revista de Educação Física. Rio de Janeiro: n. 6, 

março de 1933. 
 

Fernando de Azevedo24 pode ser considerado um dos grandes articuladores do 

esforço em prol da difusão da prática da Educação Física no Brasil. Em seus trabalhos, 

defendia a formação do homem integral, em que corpo e espírito estariam interligados, pois, a 

fraqueza de um determinava a debilidade do outro. Enfocando inicialmente o indivíduo, 

considerava a Educação Física como a disciplina capaz de desenvolver um trabalho social e 

educativo em busca da construção da nacionalidade, isso porque, acreditava que a edificação 

do nacionalismo e da nação perpassaria pelo fortalecimento físico, moral e eugênico do povo. 

 
O país que não tem Educação Física (tomada essa expressão no sentido mais 
amplo25), não poderá jamais erguer seu povo à altura da missão que lhe cabe, na 
construção de uma sociedade nova. O que a tem má, irregular, empírica, rotineira, 
continuo plagiato de processos arcaicos ou de rebotalhos senis, não terá senão de 
arrastar-se, para a derrota no áspero caminho em que se chocam as competições da 
era industrial, que é de energia e tenacidade, rigor e precisão. (AZEVEDO, 1960, p. 
216). 

 

                                                 
24 Fernando de Azevedo (1894-1974) é autor de vasta obra sobre a educação brasileira, no qual, se incluem 
textos clássicos sobre a Educação Física, tais como: Da Educação Physica: o que ella é, o que tem sido, o que 
deveria ser. São Paulo/Rio de Janeiro, Weiszflog Irmãos, 1915; e Antinous Estudos de Cultura Athletica. São 
Paulo/Rio de Janeiro Weiszflog Irmãos, 1920.  
25 Fernando de Azevedo defendia que a Educação Física integral deveria compor-se dos jogos, da ginástica 
pedagógica e dos esportes. 
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Entusiasmado com a nova ciência eugênica, Fernando de Azevedo atribuía à 

Educação Física um papel destacado na regeneração física dos povos e a possibilidade de 

purificar a raça brasileira. Dessa forma, apostava na ação positiva da eugenia, incluindo a 

Educação Física no resgate dos valores latentes da raça brasileira. Portanto, podemos dizer 

que tanto a educação corporal como a educação higiênica tentavam responder aos problemas 

colocados pelo processo de urbanização e industrialização e de efervescência cultural que 

ocorreram naquele período. Sua proposta procurava através do ensino de atividades como a 

ginástica, base de seu programa de ensino, adestrar o corpo para torná-lo mais apto a exercer 

as diferentes funções exigidas pela indústria.  

Segundo Pagni (1993) procurava, através de movimentos analíticos (pois adotará 

como método ginástico o sueco), muito próximo aos movimentos fragmentados 

desenvolvidos no trabalho industrial, desenvolver as habilidades e a postura corporal 

necessária ao trabalho moderno. Seu programa de ensino, entretanto, não preparava o aluno 

apenas para o trabalho através do ensino da ginástica e sim através desse e de outros 

conteúdos desenvolver o gosto do esforço e o hábito do trabalho a fim de que, mesmo nos 

movimentos livres, de lazer, esses alunos se ocupassem de alguma atividade física. Isto 

mostra que Fernando de Azevedo preocupava-se também com a forma como os indivíduos 

desenvolviam seu lazer. 

Outra preocupação de Fernando de Azevedo estava ligada a representação que o 

brasileiro tinha de seu corpo, ou seja, um corpo magro e frágil representado pela figura de 

“Jeca Tatu”, assim como já havia feito Rui Barbosa. Personagem de Monteiro Lobato, Jeca 

Tatu simbolizava a necessidade de modernização do Brasil no início do século XX, por ser 

um exemplo emblemático da superação de estagnação. O personagem era dono de um sítio no 

interior e possuía os recursos para uma vida com fartura, mas não os aproveitava e a sua 

produção era bem aquém de seu potencial. Contrastando, seu vizinho, um italiano, que 

produzia em abundância e melhorava seu padrão de vida a cada ano que passava.  

O Brasil assim como Jeca Tatu era considerado como o país símbolo da preguiça, 

fatalismo, sonolência, esterilidade e tristeza, possuía os recursos, as riquezas naturais, a 

capacidade de produzir, mas não usufruía todo seu potencial. Talvez por isso que Rui Barbosa 

tenha visto no caboclo de Monteiro Lobato o “retrato” do Brasil. 
 
 
“Solta Pedro I o grito do Ypiranga. E o caboclo, em  cócoras. Vem, com 
o 13 de maio, a abolição dos escravos, e o caboclo de cócoras. Derriba 
o 15 de novembro um throno, erguendo uma Republica;  é o caboclo, 
acocorado”. (PEREIRA, 1932). 
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A charge abaixo ilustra bem a questão do atraso econômico e social do Brasil 

estar relacionado à falta de higiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38: O escritor Monteiro Lobato e seu personagem Jeca Tatu em anuncio do Ankilostomina, da farmácia 
de Candido Fontoura. Fonte: DIWAN, Pietra. Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo. São 

Paulo: Contexto, 2007. 
 

Pereira (1932, p.11) afirma que “Ruy foi muito atacado por ter emblemado no 

Jeca Tatu de Monteiro Lobato o typo brasileiro. Accusaram-n’o de carregar o traço e de 

acceitar como um retrato a simples caricatura. Só mesmo a mais romba sensibilidade literária 

seria capaz de doer-se daquella viva e formosa página allegorica [...]”.  

A defesa de Rui Barbosa contra aqueles que o acusavam de caluniar o Brasil, dizia 

respeito a que Jeca Tatu não era o Brasil todo, mas infelizmente uma parte dele. Ao descrever 

o Jeca Tatu, não pensou em caluniar o Brasil, a sua allegoria26 visava mais alto, na verdade 

queria chamar a atenção dos governantes para o embrutecimento da população rural brasileira. 

 

O Brasil dos régulos e mandões, dos chefes da política nacional e das oligarchias era 
o Brasil Jeca-Tatú, Mas, além delle, outro Brasilhavia. O Brasil das grandes 
reacções da verdade contra a mentira, da consciência contra afraude, da opinião 
contra o corrilho. Esse, havia de fatalmente acabar com o primeiro. Inda não se 
realisou a prophecia de Ruy. A revolução de outubro mudou o regime, mas não 
mudou os homens. O vinho, engarrafado com rótulos differentes, é o mesmo. A 
evolução mental não permittiu aos detentores do poder ver onde está a realidade 
brasileira, o interesse brasileiro, a verdade brasileira. O paiz continua a dividir-se 
entre senhores e escravos, cidadãos e ilotas, dominadores e proscriptos. Não há um 
esforço sincero de cohesão nacional. Não há uma amnistia geral dos erros passados. 
Os cúmplices de então arvoram-se em inquisidores, no afan de renhirem, uns pela 
mantença das posições, outros pela sua conquista. Não há tempo para pensar nos 

                                                 
26 De acordo com Pereira (1932, p.12) a allegoria é um dos processos mais enérgicos de dar a sentir a verdade. 
Toma, ás vezes, aspectos que, á primeira vista, desorientam. Quando Swift escreveu a sua proposta para 
aproveitar em salsichas e almôndegas a carne das creanças irlandezas, qual era seu intuito? Verberar a 
indifferença com que a Inglaterra as via morrendo de fome aos milhares. 
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interesses superiores da Patria.E, assim, vae o Brasil, em vela secca, ao léo da 
corrente, sem bússola e sem rumo. Não há ensejo para a manobra; todo o tempo é 
pouco para recriminar e discutir. (PEREIRA, 1932, p.36). 

 

Entretanto, essa situação precisaria mudar, pois, um doutor havia curado Jeca Tatu 

após ter diagnosticado o problema do caipira, a anquilostomíase. Popularmente conhecida 

como “amarelão”, e causada pelo bicho do pé. Após convencê-lo da causa de seus males, com 

prescrição da adoção do uso de botinas e de tomar o remédio receitado, curou-o. Jeca Tatu 

deu a volta por cima. Mudou tanto que deixou o doutor fascinado, tamanha a mudança, e 

espantou até o vizinho italiano, que, admirado, admitia nunca ter visto um sítio produzindo 

tanta abastança.  

Dessa forma, o Brasil seria capaz de fazer o mesmo, a sociedade como um todo 

precisava negar esse Jeca, e diagnosticar o problema, no entanto, o principal objetivo da elite 

estava relacionado ao combate dos efeitos da pobreza e não as suas causas propriamente ditas. 

Sendo assim, a intenção de Fernando de Azevedo era transformar o corpo 

debilitado num corpo forte e saudável. Para isso começou a investigar quais eram os 

principais problemas que diziam respeito à constituição étnica brasileira. Eufórico com a 

ciência da regeneração racial, a eugenia, que há muitos outros encantava na época e devido à 

necessidade de se instituir mecanismo de regeneração racial atribuiu a Educação Física um 

papel de destaque na regeneração física dos povos. “A preparação do corpo e do movimento 

do aluno para as atividades de trabalho e lazer [...] e da formação de um novo tipo étnico 

ocorreria segundo seu programa de Educação Física de acordo com a idade, o sexo e a 

necessidade dos alunos”. (PAGNI, 1993, p.176). Vale lembrar que mesmo propondo 

atividades de acordo com a faixa etária, suas propostas procuravam enfatizar a Educação 

Física para os adolescentes, auxiliando ainda na formação moral destes que seriam os homens 

do amanhã. Outra preocupação era com relação à educação física feminina que visava 

preparar o corpo da mulher para a maternidade, gerando assim crianças sadias.  

De acordo com Pagni (1993) Fernando de Azevedo discutiu sobre a questão da 

Educação Física entre os anos de 1916 e 1933. Em sua primeira fase de elaboração 1916-1925 

dedicou-se mais a sua compreensão enquanto atividade curricular ou como sinônimo de 

modalidade esportiva. No entanto, desde sua primeira obra sobre a Educação Física ele a 

considerou como parte integrante de uma teoria geral da educação e, portanto, de um certo 

projeto de escola. Nesse projeto de escola a Educação Física fazia parte importante da 

educação integral, a medida em que complementava a educação intelectual do aluno através 
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de uma educação corporal, e da educação higiênica, a medida em que cuidava dos aspectos da 

saúde do escolar aprimorando suas qualidades físicas e ensinando-lhe hábitos higiênicos.  

No período correspondente a 1926-1933, a Educação Física constitui-se apenas 

numa parte de suas preocupações, já que elaborou durante esses anos um projeto voltado para 

uma “Escola Nova”.  No entanto, vários são os artigos de sua autoria encontrados na Revista 

de Educação Física em que apareciam ainda outros artigos de Lourenço Filho e Celso Kelly 

relacionados a essa orientação pedagógica. Na reforma do Distrito Federal, defendia a tese de 

que caberia a escola, especialmente pela educação higiênica, oferecer aos alunos as condições 

necessárias ao seu desenvolvimento, promovendo a formação de hábitos sadios.  

Portanto, a saúde era a condição primordial de uma vida completa, a base da 

felicidade individual e da contribuição do homem a coletividade. Educar um povo para que 

tivesse saúde seria dar-lhe maior eficiência de trabalho, ou seja, uma verdadeira obra de 

patriotismo. Fernando de Azevedo considerava até mesmo a construção de praças de jogos 

como educação higiênica, conforme podemos ver em suas declarações: 

 
[...] a construcção de praças de jogos para crianças é um capítulo de hygiene social e 
constitue a base de um plano geral de educação physica. É uma necessidade imposta 
pelo caracter industrial dos paizes civilisados, cujka população augmenta de 
densidade e cujos centros urbanos se desenvolvem consideravelmente á custa do 
despovoamento dos campos e dos núcleos ruraes. (AZEVEDO, 1930, p. 59 ). 

 

Logo, se não foi possível observar mudanças na prática pedagógica desenvolvida 

nas escolas, suas propostas atuaram no sentido de reforçar padrões de comportamento 

dominantes com relação ao corpo e ao lazer, incorporando-os aos hábitos dos indivíduos sem 

uma reflexão mais apurada, assim ao invés de apresentarem um questionamento frente à 

cultura e a ordem social, ou seja, através da Educação Física enquadrar a sociedade dentro de 

uma ordem social capitalista.  
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“A década de 1930 representa um marco transformador  na 
História brasileira, a derrubada da República Velha  e a 

instalação de um novo governo que procurou diminuir  a 
dependência econômica do país em relação à agricult ura 

monocultora, desenvolvendo um Estado com bases indu striais e 
que atuava na formação de uma burguesia industrial abriram 
espaço para uma renovação na sociedade brasileira. Isso se 

manifestou em diversos campos, produzindo estudos e  novas 
propostas para entender o Brasil, redescobri-lo em seus 

detalhes, problemáticas e buscar explicações para o  momento 
pelo qual a nação passava. Pode-se dizer que 1930 é  o início 

de uma intensa transformação no entendimento e nas 
interpretações sobre o Brasil”.(CAIO PRADO). 
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4 ERA VARGAS 

 

 
Figura 39: Getulio Vargas no ano de 1930. Fonte: PEIXOTO, Celina Vargas do Amaral. GetulioVargas: Diário 
Vol. 1. edição de Leda Soares. São Paulo: Siciliano; Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1995. 

 

Na década de 1920 o Brasil viveu uma crise generalizada, devido a recessão 

econômica, motivada principalmente pelas baixas no preço do café, atingindo importantes 

setores nacionais. Além disso, após a Primeira Guerra Mundial (1914 -1918) houve a 

diminuição da entrada de capital estrangeiro no país, ocasionando um abalo nas reservas 

públicas. A situação tornou-se ainda mais grave com os efeitos do crash mundial de 1929, que 

golpeou duramente a economia dos Estados Unidos e do resto do mundo. Os setores de 

exportação e comércio do Brasil também sofreram os efeitos da crise internacional.  

A sociedade foi atingida num todo, sendo que até mesmo as elites tiveram suas 

rendas reduzidas, resultando em uma ruptura política que colocou em risco a ordem vigente. 

Essa ruptura ocorreu justamente no momento em que o Brasil preparava-se para escolher o 

presidente que o governaria entre 1930 e 1934. As eleições estavam marcadas para 1º de 

março de 1930, no entanto, rompendo com o esquema café-com-leite o presidente 
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Washington Luis, representante da oligarquia paulista, descartou os mineiros e indicou um 

paulista para a sucessão. O candidato apresentado pelo então presidente era Júlio Prestes, um 

e outro do Partido Republicano Paulista (PRP). Isso contradizia o acordo estabelecido entre os 

grupos que então controlavam o poder, basicamente ligados ao setor cafeeiro, pelo qual a um 

paulista deveria suceder um mineiro: a “política do café-com-leite”.  

Deixados de lado e sentindo-se traídos, os mineiros passaram a engrossar o 

número de descontentes e acabaram unindo-se à oposição. O governo de Minas Gerais 

começou a articular uma candidatura de oposição ao candidato oficial, aliando-se ao Rio 

Grande do Sul e à Paraíba. Formou-se desse modo a chamada Aliança Liberal, que indicou o 

gaúcho Getulio Vargas para a presidência e o paraibano João Pessoa para a vice-presidência, 

sendo que essa chapa contava com o apoio do movimento tenentista, dos grupos médios e das 

classes trabalhadoras.  

Nas eleições, a máquina de corrupção eleitoral, tão ativa durante a República 

Velha, entrou em cena novamente, e como era previsível, a força da máquina governamental 

deu a vitória a Julio Prestes. Vargas e João Pessoa não se conformaram e insistiam em 

denunciar as fraudes, por outro lado os políticos que compunham a Aliança Liberal buscavam 

apoio em outros estados para iniciar uma revolta armada, defendida pelos tenentes. O 

assassinato de João Pessoa na Paraíba por um de seus adversários políticos da Paraíba, João 

Dantas, serviu de estopim para o inicio da rebelião, visto que o crime foi atribuído a um 

complô que envolvia o então presidente Washington Luís. 

A revolução iniciou-se a 03 de outubro de 1930, nos Estados de Minas Gerais e 

Rio Grande do Sul e a 24 do mesmo mês Vargas sagrou-se vitorioso. Conforme nos mostra 

Peixoto (1995): 

 
Começou o movimento. Um fogo vivo de fuzilaria e metralhadoras, uns vinte 
minutos de luta, e foi tomado o quartel-general, presos o comandante da Região e 
seu estado maior. O assalto foi feito por guardas civis e populares capitaneados por 
Osvaldo Aranha, Flores da Cunha e Adalberto Correia. Foi um lance épico. Seguiu-
se depois o cerco, pelas forças da Brigada Militar do estado, Guarda Civil e 
elementos populares, aos núcleos de resistência. [...] Desde que se iniciou a luta até 
tarde da noite, tive em palácio a assistência continua de amigos, deputados, 
militares, etc. A Guarda Civil, comandada pelo capitão Feio, foi das forças mais 
eficientes que se bateram na jornada de 3 de outubro. Às 2 da madrugada fui deitar-
me. (PEIXOTO, 1995, p. 5).  
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Pela manhã, começamos a receber noticias esparsas, incompletas sobre a explosão 
do movimento revolucionário da capital da República. Essas noticias vão se 
precisando até conhecer-se que os generais Malan, Mariante, Mena Barreto, Tasso 
Fragoso e o almirante Isaias de Noronha dirigem um movimento que triunfou 
facilmente, sem luta, resultando na deposição do presidente Washington Luis e 
prisão de alguns políticos, e na formação de uma Junta Governativa composta pelos 
generais Tasso Fragoso e Mena Barreto não comunicados oficiais. De várias fontes, 
principalmente do Rio Grande, recebo muitos telegramas de felicidades [...]. 
(PEIXOTO, 1995, p.16).  

 

No dia 3 de novembro de 1930 Getulio Vargas assumiu o governo federal em 

caráter provisório, no qual manteve-se até 1934, ano em que foi proclamada a Constituição e 

legalizada sua permanência no poder. A tendência crescente de autoritarismo político sentida 

ao longo desse período concretizou-se em novembro de 1937, com a implantação do Estado 

Novo, fase ditatorial e repressiva do Governo Vargas, que se prolongou até 1945.  

Entretanto, é importante frisar que mesmo com a tendência autoritária e repressiva 

imposta por Vargas, foi a partir da Revolução de 1930 que ocorreu uma reestruturação 

política, social, cultural e econômica do país, passando o Estado a controlar diversos setores, 

inclusive o educacional. Até então, as discussões sobre as questões educacionais eram 

polarizadas entre os então reformadores, e os representantes do ensino tradicional, 

identificados com o ensino religioso. Os reformadores defendiam uma escola pública 

obrigatória, universal e gratuita, proporcionada a todos e sem a influência dos intelectuais 

católicos.  

Um dos primeiros atos do Governo Vargas foi a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública. Nomeado ministro dessa pasta, Francisco Campos efetivou uma 

série de reformas, criando o Conselho Nacional de Educação, os estatutos das Universidades 

brasileiras, organizando a Universidade do Rio de Janeiro, além de ter reorganizado o ensino 

superior e secundário, todavia, tais reformas não contemplaram as questões referentes ao 

ensino primário. Outro marco importante daquele período foi o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, publicado em 1932, foi redigido por Fernando de Azevedo e dirigido ao 

povo e ao governo. Assinado por expressivos intelectuais empenhados na modernização do 

ensino teve relação íntima com a Revolução de 1930 que, então se pensava, realizaria os 

anseios de renovação política, econômica e social do país.   

A relação do Manifesto com a Revolução de 1930 se evidencia tanto em nível de 

conteúdo quanto de articulação política. Os educadores foram convocados a definirem o 

sentido pedagógico da Revolução de 1930. Acerca do Manifesto Azevedo (1976) diz que: 
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[...] lançaram-se as diretrizes de uma política escolar, inspirada em novos ideais 
pedagógicos e sociais e planejada para uma civilização urbana e industrial, com o 
objetivo de romper contra as tradições excessivamente individualistas da política do 
país, fortalecer os laços de solidariedade nacional, manter os ideais de nossos 
antepassados e adaptar a educação, como a vida, às transformações sociais e 
econômicas, operadas pelos inventos mecânicos que governam as forças naturais e 
revolucionaram nossos hábitos de trabalho de recreio, de comunicação e de 
intercâmbio. (AZEVEDO, 1976, p.175). 

 

As diretrizes do Manifesto também tiveram influência na Constituição de 1934. 

Com sua promulgação, ficava a União incumbida de fixar o Plano Nacional de Educação, 

compreendendo todos os níveis de ensino, e tornando o ensino primário obrigatório e gratuito. 

Na mesma Constituição, foram contemplados em parte quanto ao papel do Estado na 

educação: reservava-se ao ensino católico caráter facultativo.  

Cabe elucidar a posição e os caminhos trilhados pelos pensadores do 

escolanovismo. Francisco Campos se encaminhou para o ideário fascista, alinhando-se 

ideologicamente com o autoritarismo do Estado Novo, do qual foi considerado mentor 

intelectual. Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo foram relegados ao esquecimento por um 

bom período; Lourenço Filho continuou ocupando cargos técnicos. O movimento 

escolanovista obteve alguns sucessos, a par de vários fracassos. Sua saída do contexto 

educacional marcou uma tentativa frustrante para seus idealizadores, que somente tornariam a 

aparecer em cena após a saída de Vargas do poder.  

No que diz respeito a Educação Física, seguindo os passos dos países totalitários, 

Vargas colocou-a numa posição de destaque, como elemento muito importante na definição 

da sua política enquanto nação. Isso porque, nos países totalitários a Educação Física passou a 

ser valorizada por conta da eugenia. A política eugênica foi utilizada como meio de eliminar 

os supostos seres inferiores que pudessem contaminar a raça27.  Assim, no próximo item, será 

discutido sobre as contribuições da eugenia para o aperfeiçoamento da raça brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Na Alemanha, temos um exemplo clássico sobre tal questão, pois, Adolf Hitler considerava os judeus como 
sendo uma raça inferior, e não admitia que ocorresse a mistura de raças, alegando que a “raça superior ariana” 
iria se degenerar. 
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“A definição da Eugenia é curta, os seus fins é que  são 
immensos: é a sciencia do aperfeiçoamento moral e p hysico da 

especie humana. O homem perfeito é um homem feliz; a sociedade 
de homens felizes seria o ideal. [...] Eugenizar qu er dizer 

seleccionar a especie humana, fazendo com que o pla neta se 
povoe de gente sã, isto é, sã moral e somaticamente ”. [...] 

(RENATO KEHL).  
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4.1 Educação Física, eugenia e modernização: o aperfeiçoamento da raça brasileira 
 

 

Os estudos mais sistemáticos, embora isolados, em relação a produção sã das 

gerações humanas datam do século XIX. Fundada por Francis Galton, primo de Charles 

Darwin, a eugenia procurou estudar o homem por completo até chegar à raça perfeita. Galton 

procurava identificar os fatores da degeneração da raça humana, dado que supunha serem as 

características físicas e morais herdados geneticamente.  

 
Nascido em uma família aristocrata da cidade de Birmingham (Inglaterra), Galton 
foi um homem vitoriano. Sua postura tinha muito do espírito de seu tempo tanto no 
que diz respeito à sua vida privada quanto à sua dedicação científica. Empenhado 
em seu “dever” científico, boa parte de sua biografia esteve voltada para o 
desenvolvimento de técnicas biométricas capazes de melhorar o gênero humano. 
Para entender a conjuntura da criação de sua “nova religião”, a eugenia, é importante 
conhecer sua trajetória de vida. Membro de uma família burguesa bastante próspera, 
Francis Galton cresceu num ambiente ligado aos estudos científicos. Era neto de 
Erasmus Darwin e Samuel Galton, ambos membros da Sociedade Lunar, sociedade 
cultural e científica que reunia integrantes da classe média vitoriana, formada por 
médicos, advogados, grandes comerciantes e industriais, e era influente e 
economicamente forte. Talvez por influência familiar, Francis Galton aprendeu 
muito cedo a ler e a desenvolver seu interesse pelas ciências [...]. (DIWAN, 2007, 
p.37). 

 
 
 

 
Figura 40: A insalubridade da vida dos trabalhadores de Londres no século XIX inspirou Francis Galton a 
desenvolver uma teoria de aperfeiçoamento racial. Na imagem, a remoção de moradores de um cortiço de 
Bermondsey, em Londres, 1896. Fonte: DIWAN, Pietra. Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no 

mundo. São Paulo: Contexto, 2007. 
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O surgimento dessa nova “ciência” a eugenia se deu na esteira das teorias 

evolucionistas de Charles Darwin28. Para Galton se a seleção natural fazia com que o animal 

evoluísse, então por que não evoluir o homem. Ele usou a ciência através da biologia para 

justificar a seleção humana, isso por volta de 1850- 1860 na Inglaterra. Em linhas gerais, a 

proposta era higienizar a raça através da melhorara da performance das estruturas físicas e 

mentais, criando assim uma raça especial adequada e preparada para ser superior. Entretanto, 

o mundo inteiro acaba se seduzindo por essa teoria. Testes de QI, medidas do corpo (medida 

do crânio) e esterilizações obrigatórias ocorreram em vários países do mundo como Suécia, 

Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suíça, Áustria e EUA tudo em prol da busca da raça perfeita.  

Contudo um dos extremos da eugenia diz respeito ao genocídio29 de Hitler na II 

Guerra Mundial. No período de sua ditadura, em busca da raça perfeita, eliminou seis milhões 

de judeus, além de perseguir e exterminar outros grupos minoritários considerados 

indesejados, como ciganos, negros, homossexuais, deficientes físicos e mentais, no que se 

convencionou chamar de Holocausto. 

A eugenia brasileira, por sua vez, surgiu em resposta às teorias degeneracionistas 

européias do século XIX que criticavam a miscigenação dos trópicos. Apesar do paradoxo 

racial, implantar a eugenia no Brasil era visto por cientistas e intelectuais do período como um 

caminho para elevar um país povoado por uma legião de jecas. Antes de 1917, houve algumas 

iniciativas esparsas que mencionavam a eugenia como um caminho possível, mas foi com o 

médico paulista Renato Kehl que a teoria adquiriu adeptos e defensores. 

De acordo com Diwan (2007) Renato Kehl, nasceu em Limeira, interior do Estado 

de São Paulo, em 22 de agosto de 1889, e morou nas Cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Casou-se com a filha do sanitarista Belisário Penna, Eunice Penna, com quem teve dois 

filhos: Victor Luis Penna Kehl e Sérgio Augusto Kehl. Formou-se farmacêutico em 1909, 

pela Escola de Farmácia de São Paulo,e, em 1915, médico pela Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro. Entre os anos de 1927 e 1944 foi funcionário da Industria Química e Farmacêutica 

Casa Bayer, a Bayer do Brasil. Morreu aos 85 anos, em 14 de agosto de 1974. 

                                                 
28 As descobertas do naturalista relatadas no livro A origem das espécies (1859) inspiram os trabalhos de 
biólogos e antropólogos que tentavam explicar a natureza humana e a sociedade. 
29 Por vezes designado por limpeza étnica, embora esta última designação tenha vindo a ser preterida devido à 
conotação positiva “limpeza” tem sido definido como sendo o assassinato deliberado de pessoas motivado por 
diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas e (por vezes) políticas. Pode referir-se igualmente a ações 
deliberadas cujo objetivo seja a eliminação física de um grupo humano segundo as categorias já mencionadas. 
Há algum desacordo, entre os diversos autores, quanto ao fato de se designar ou não como genocídio os 
assassinatos em massas por motivos políticos. O termo genocídio foi criado por Raphael Lemkin, um judeu 
Polaco, em 1944, juntando a raiz grega génos (família, tribo ou raça) e – caedere (Latim – matar). (DIWAN, 
2007). 
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Figura 41: Renato Kehl. Fonte: DIWAN, Pietra. Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no 
mundo. São Paulo: Contexto, 2007. 

 

No entanto, mais do que a farmácia e a clinica médica, Renato Kehl dedicou-se a 

organizar e disseminar a eugenia no Brasil. Por esse motivo que em solo brasileiro, pode ser 

considerado o maior defensor da eugenia, entre suas propostas constavam a restrição à 

imigração, a esterilização e o controle de casamentos.  

Porém, como já citado anteriormente o racismo e a teoria degeneracionista já 

faziam sucesso entre intelectuais e médicos brasileiros, muito antes de Kehl, devido a 

necessidade de reconstrução da identidade nacional, visto que entre o final do século XIX e as 

primeiras décadas do século XX a imagem que se tinha da população brasileira era de um 

povo doente, que condenava o país ao atraso econômico. Todavia, podemos dizer que coube a 

Renato Kehl o papel de ser o grande precursor da eugenia no Brasil. Conforme nos mostra 

Diwan (2007, p.123) “Apesar de [...] não ser o único eugenista brasileiro, sem dúvida foi ele 

quem melhor planificou e expressou os desejos e anseios de todos os eugenistas de nosso 

país”.                                   

Quanto ao interesse de Renato Kehl pelas teorias de Galton, o mesmo ocorreu a 

partir do 1º Congresso Internacional de Eugenia no ano de 1912 em Londres. Sobre tal 

Congresso Mai (2003) nos mostra que: 
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Em Londres, em 1912, sob os auspícios da “Eugenics Education Society”, realizou-
se o primeiro Congresso Internacional de Eugenia. Compareceram à brilhante 
assembléia representantes da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Itália, Estados Unidos 
e Noruega. Inúmeras foram as teses eugênicas apresentadas pelos representantes de 
todos esses países e, dai por diante, a EUGENIA foi fascinando e apaixonando todos 
os povos civilizados, a ponto de nestes últimos anos, de 1920 para cá, terem-se 
realizado congressos internacionais com grande êxito de conquista de novos 
ensinamentos eugenéticos em Londres, Paris, Roma, Praga, Yugoslávia, 
Tchecoslováquia e, finalmente, na V Conferência  Pan – Americana, inúmeros 
foram os trabalhos de EUGENIA e higiene ventilados. (MAI, 2003, p.50). 

 
Acompanhando os avanços científicos, intensificou-se o intercâmbio internacional 

entre higienistas e eugenistas, e foi na Conferência feita a convite de dois norte-americanos na 

Associação Cristã de Moços no ano de 1917, que Renato Kehl discorreu sobre a “nova 

ciência” de Galton em solo brasileiro, demonstrando os benefícios que a eugenia poderia 

trazer à sociedade. Segundo Diwan (2007) Renato Kehl considerava aquele momento 

oportuno para que fosse iniciada uma campanha em prol da eugenia no país como forma de 

regeneração, uma vez que o Brasil era o único país latino-americano a estar envolvido na 

Primeira Guerra Mundial.  

A Conferência tratava justamente da temática da regeneração e os princípios de 

uma guerra vão de encontro a essa ideia, pois, nos campos de batalhas ocorrem mutilações, 

eliminação de vidas preciosas, sendo assim, para Kehl seria o momento de cuidar da higiene 

da raça para a grandeza da nacionalidade. “Kehl, concluiu a referida Conferência com um 

apelo aos estudiosos para a divulgação e prática das ideias e preceitos eugênicos no país, em 

prol da melhoria progressiva da nacionalidade brasileira”. (MAI, 2003, p.50). No ano 

seguinte, em 15 de janeiro, no Salão Nobre da Santa Casa de Misericórdia, local em que 

aconteciam as sessões da Sociedade de Medicina e Cirurgia, Kehl inaugura a Sociedade 

Eugênica de São Paulo.  

Segundo Kehl (1923, p. 37) “desde a fundação desta primeira sociedade eugênica 

sul-americana, a Eugenia começou a ser mais estudada e cuidada entre nós, apparecendo 

alguns trabalhos sobre esse assumpto e surgindo então grande número de prosélytos 

enthusiastas”. Ainda de acordo com o autor: 

 
 Para que fique consignada nesta memória as principaes obras sobre a sciencia 
galtoniana, onde os estudiosos poderão encontrar maiores fontes de conhecimenros, 
citaremos alguns dos mais conhecidos: Annaes de Eugenia da Sociedade Eugênica 
de S. Paulo; Eugenia, these do Dr. Alex Tepedino; Da continência e seu factor 
eugênico, Dr. M. Alcântara Vilhena; Do conceito eugênico do habitat brasileiro, Dr. 
João Henrique; Eugenic, Review (Londres); Eugenical  New, N. York; Problems in 
Eugenics (First Internacional Eugenics Congress - Held  at the University of London 
1912); Essais in Eugenics, F. Galton; The Natural and Scope of national Eugenics, 
Karl Pearson [...]. (KEHL, 1923, p. 37 – 38). 
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Diwan (2007) afirma que era a primeira associação do tipo na América Latina e 

foi fundada apenas dez anos após a equivalente sociedade britânica e seis anos após a 

francesa, o que sugere o quão atualizados estavam os médicos brasileiros em relação aos 

europeus. No ano seguinte, a Argentina teria a Sociedade Eugênica Argentina [...] e no Peru a 

Sociedade Eugênica do Peru. A Associação contou com cerca de 140 associados. Entre eles 

estavam o fundador da Faculdade de Medicina de São Paulo, Arnaldo Vieira de Carvalho, o 

sanitarista Arthur Neiva, o psiquiatra Franco da Rocha e o educador Fernando de Azevedo. 

Apesar de extinta em 1920, a Sociedade Eugênica de São Paulo contribuiu para o 

despertar inicial dos intelectuais e da sociedade quanto as questões eugênicas, além disso, os 

discursos, conferências e trabalhos  realizados  foram publicados nos Annaes de Eugenia no 

ano de 1919.  

 
Figura 42: O sanitarista Belisário Penna discursando em reunião da Liga Pró-saneamento do Brasil em 11 de 

fevereiro de 1920, sogro de Renato Kehl, esteve alinhado com os ideais eugenistas. Fonte: DIWAN, Pietra. Raça 
Pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo. São Paulo: Contexto, 2007. 

 

Em 1920, Kehl muda-se para o Rio de Janeiro e ao lado de outros médicos 

psiquiatras participa da fundação da Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM)30, instituição 

cujo intuito era combater os “fatores comprometedores da higiene da raça e a vitalidade da 

Nação”. Miguel Couto, presidente da Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, 

                                                 
30 Muitas outras entidades nessa mesma linha foram criadas como a Liga Paulista de Higiene Mental, a Liga da 
Defesa Nacional, a Comissão Central Brasileira de Eugenia, a Liga Pró-Saneamento do Brasil e o Instituto de 
Higiene e o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP).  
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Carlos Chagas, diretor do Instituto Oswaldo Cruz, e Edgar Roquette-Pinto, diretor do Museu 

Nacional, estavam entre os mais de 120 associados da LBHM. 

Autor de mais de trinta livros sobre a eugenia31, em a Cartilha da Higiene: 

alfabeto da saúde, Renato Kehl ofereceu ao professorado primário da época um guia para o 

ensino sugestivo e persuasivo de noções elementares condizentes com a preservação da saúde. 

“A formação de bons hábitos, como é do consenso pedagógico, deve ser iniciada desde a 

primeira infância, e para alcançar resultados opimos, é mister que a educação tenha em vista a 

tendência natural de as crianças se interessarem pelo que lhes agrada e de melhor aceitarem o 

que compreendem”. (KEHL, s/d, p.1). 

 

 
                               

                       Figura 43: Capa da Cartilha de Higiene: alfabeto da saúde.  Publicada pela Livraria Francisco 
Alves – Rio de Janeiro. s/d. 

 

                                                 
31 Dentre eles podemos citar: Eugenia e Medicina Social: Problemas da vida (1920); Melhoremos e 
Prolonguemos a Vida: a valorização eugênica do homem (1923); Como escolher um bom marido (1923); Lições 
de Eugenia (1929); Fada Hygia; Bíblia da Saúde;  Sexo e Civilização;  entre outros, publicados em sua maioria 
pela editora Francisco Alves, sediada no Rio de Janeiro. 
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                     Figura 44: Alfabeto da saúde. Letra A. Fonte: Cartilha de Higiene: alfabeto da saúde.  Publicada 
pela Livraria Francisco Alves – Rio de Janeiro. s/d. 

 

 
                       

                      Figura 45: Alfabeto da saúde. Letra E. Fonte: Cartilha de Higiene: alfabeto da saúde.  Publicada 
pela Livraria Francisco Alves – Rio de Janeiro. s/d. 
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Já no livro Melhoremos e Prolonguemos a Vida: a valorização eugênica do 

homem, Kehl (1923) afirma que a política de salvação nacional era a política eugênica e 

consistia em: 

1º na campanha de saneamento; 2º no combate ao analphabetismo e ao pauperismo; 
3º na educação eugênica e hygienica do povo para a protecção e creação d’uma 
nacionalidade mais sã, mais vigorosa, mais intelligente; 4º na preservação dos males 
sociaes e politiocs, que ameaçam o nosso povo, como está acontecendo com grande 
número de outros povos pela campanha patriotica do nacionalismo. (KEHL, 1923, p. 
45). 
 

Renato Kehl foi também o responsável pela publicação no Rio de Janeiro do 

Boletim de Eugenia que segundo Mai (2003) Tratava-se: 

 
[...] basicamente, de uma iniciativa individual, idealizada, implementada e, 
inclusive, financiada por Renato Kehl, contando com o apoio da LBHM. Com uma 
tiragem inicial de mil exemplares, o principal propósito desse boletim, expresso no 
primeiro número, em janeiro de 1929, era “auxiliar a campanha em prol da Eugenia 
entre os elementos cultos e entre os elementos que, embora de mediana cultura, 
desejam, também, orientar-se sobre o momentoso assunto”. (MAI, 2003, p. 52). 

 

Entretanto, apenas em março de 1931, o Boletim passou a figurar como 

“Publicação Oficial da Comissão Central Brasileira de Eugenia”, órgão criado com a intenção 

de intensificar os estudos e a propaganda da Eugenia no Brasil e propunha-se em manter no 

país o interesse pelo estudo das questões de hereditariedade e eugenia32; propugnar pela 

difusão dos ideais de regeneração física, psíquica e moral do homem e prestigiar, ou mesmo 

auxiliar, os empreendimentos científicos ou humanitários de caráter eugênico e dignos de 

apreço.  

Para Bercito (1991), no que diz respeito às atividades do movimento eugênico no 

Brasil cumpre destacar a realização do 1º Congresso Brasileiro de Eugenia no Rio de Janeiro 

no ano de 1929. A pauta central do Congresso, dirigido por Roquete Pinto e Renato Kehl 

dividiu-se em duas linhas: Educação e Legislação e outra em Antropologia e Heredologia. Os 

temas enfocados revelavam que a política eugênica deveria atingir as mais variadas temáticas, 

tais como: da imigração à higiene mental, da Educação Física à maternidade consciente, 

porém, em linhas gerais todos os temas estavam diretamente ligados a regeneração racial. No 

entanto, embora associações formadas estritamente com esse fim tenham sido poucas, outras 

correlatas surgiram, revelando que de alguma maneira seus princípios forma absorvidos, neste 

caso podemos citar as ligas antialcoólicas, as ligas de Educação Sexual e as Ligas de Higiene 

Mental. 

                                                 
32 Ler: Domingues, Octávio. Hereditariedade e Eugenia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira S.A., 1936.  
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Com relação a questão imigratória de acordo com Diwan (2007) desde o ano de 

1925, Juliano Moreira defendia a imigração restritiva no Brasil, inspirado pela implantação 

dessa lei nos Estados Unidos no ano de 1924. Nesse período, houve o declínio da imigração 

européia e o incremento da imigração asiática no Brasil, atingindo uma média de 50 mil 

asiáticos no ano de 1929. O declínio da imigração européia passou a preocupar os eugenistas, 

pois o incentivo a esse tipo de imigração pós-abolição da escravidão significou o investimento 

no projeto de branqueamento racial do povo brasileiro. No período entre 1890 e 1920 

entraram no país mais de 1,5 milhão de imigrantes brancos. Em linhas gerais, um dos 

principais objetivos dos eugenistas era conseguir aprovar uma legislação que restringisse a 

entrada de asiáticos no Brasil no início do século XX. 

 

 
 

Figura 46: Na foto, família de colonos japoneses em meio ao cafezal no interior de São Paulo. Fonte: DIWAN, 
Pietra. Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo. São Paulo: Contexto, 2007. 

 
 

 

 



 
 

90
 

No período entre 1920 e 1940, as ideias eugenicas tiveram grande aceitação por 

parte da intelectualidade brasileira, constituindo num referencial teórico presente em várias 

áreas como política, psiquiatria e Educação Física.  Conforme nos mostra Mai (2003): 

 
 
Em junho de 1929, foi incorporado como suplemento da Medicamenta, uma 
importante revista médica da época, buscando ampliar sua divulgação junto aos 
meios científicos. Essa população alvo compunha-se, basicamente, por médicos, 
sanitaristas, políticos, juizes, advogados, professores das mais diversas áreas, 
comerciantes e outros personagens eminentes da sociedade brasileira. A busca desse 
leitor repete-se ao longo das edições, transparecendo a idéia de que esse grupo era 
chamado a assumir a responsabilidade da administração pública, para cuja função 
eram fundamentais os conhecimentos e preceitos da eugenia. Sem esses subsídios, 
seria impossível dirigir os caminhos do país rumo a um futuro promissor, o qual os 
eugenistas propunham construir sobre os alicerces da raça, devidamente 
purificadas.[...] Apesar das especificidades próprias de cada periódico, 
principalmente em termos de apresentação gráfica e abordagens temáticas, havia 
certas características comuns. Destaca-se a reduzida narração de fatos e 
acontecimentos, havendo, isto sim, um grande espaço reservado para a reprodução 
na integra, de textos, artigos, discursos, conferências (públicas ou radiofônicas) e 
resenhas sobre as obras e em diferentes idiomas. (MAI, 2003, p. 52-53). 

 

Pensando em incluir os ideais da regeneração física e moral do homem na futura 

lei básica, a Comissão Central Brasileira de Eugenia passou a considerar os pontos 

sustentados pela Comissão da Sociedade Alemã da Higiene Racial, instalada no dia 18 de 

setembro de 1931, conforme podemos observar na Revista de Educação Física nº 4 de janeiro 

de 1933. 
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Figura 47: Fonte: Revista de Educação Física. Rio de janeiro: n. 4, janeiro de 1933. 

 

Na figura anterior podemos observar que o tema do artigo dizia respeito a Eugenia 

e a Constituinte, sendo assim, faz-se necessário lembrar que na Constituição brasileira de 

1934 não se chegou a fazer referência a Educação Física e sim a educação eugênica. Os 

eugenistas fizeram-se valer ainda do meio radiofônico em suas campanhas de divulgação dos 

ideais eugenicos. Os arquivos paulistas de Higiene Mental registram várias conferências e 

palestras realizadas na Rádio Educadora Paulista, como as proferidas por ocasião das 
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Semanas Anti-Alcoólicas, atividades coordenadas pela LBHM. Outro exemplo diz respeito a 

uma série de Palestras de Higiene na rádio Tupi proferidas por Savino Gasparini, transmitidas 

por volta de 1940, no Rio de Janeiro, sob o patrocínio do Ministério da Educação e da Saúde e 

do Serviço Nacional de Educação Sanitária. Assim como podemos observar em algumas 

palestras sobre higiene proferidas na 1º série do programa. 

 
Amáveis ouvintes: Nenhuma homenagem mais eloqüente se poderia prestar à Pátria 
do que aquela que consiste em exaltar os vultos nacionais, cujas ações concorreram 
para engrandecê-la. Dentre eles se destaca Oswaldo Cruz, o criador de nossa higiene 
cientifica. [...] Um é o Brasil antes de Oswaldo Cruz; outro é o Brasil depois de 
Oswaldo Cruz. [...] (GASPARINI, 1940a, p.3).   
 
Amáveis ouvintes: É com particular satisfação que o Serviço de Propaganda e 
Educação Sanitária acompanha o interesse que está tomando o Governo pela 
educação física da mocidade, criando para superintender as várias atividades a 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Sempre fomos entusiastas da educação física, 
recomendando-a, quando realizada dentro das regras da Higiene. Achávamos 
absurdo submeter as atividades físicas os jovens, sem exame prévio de saúde, sem 
classificação em grupos, atendendo às idades fisiológicas, obrigando-os a executar, 
muitas vezes, movimentos prejudiciais ou inúteis [...]. (GASPARINI, 1940a, p. 37). 

 

Na segunda série do programa temos as palestras sobre: Saúde e Doença; A 

Guerra e a Saúde; Direitos da Criança; Resultado do inquérito sobre Alimentação do Povo; 

Disenteria Amebiana; Anemia dos Trópicos; Importância da Malária; Fatores que atuam sobre 

a Saúde; Diagnóstico da Saúde; Foot-ball e saúde; Higiene nas fábricas; A luta contra a 

Sífilis; A ação dos micróbios sobre o corpo; Não basta aconselhar...”Crescei e multiplicai-vos; 

A semana da Criança; Doença própria do homem civilizado; Alimentação do trabalhador; 

Doenças que mais matam, na Capital da República; Tuberculose e Previdência Social e por 

último Tuberculose (GASPARINI, 1940b). 

Cabe ressaltar que são muito intimas as relações existentes entre a eugenia e 

outros ramos do conhecimento humano, dentre elas podemos citar a biologia, a higiene, a 

Medicina Social, a Pedagogia e a Moral. “Tendo por fim essencial as condições da espécie 

humana, necessita estudar o meio físico, as influencias hereditárias, as questões de seleção e 

cruzamento, a profilaxia das enfermidades de natureza médica ou social, os problemas 

relacionados com a imigração, e a inspeção dos nascimentos” (CUNHA, 1935, p.7).  

De uma maneira geral, podemos dizer que a eugenia tinha como o objetivo 

principal melhorar e aperfeiçoar a raça humana, por meio da seleção dos caracteres 

hereditários, físicos intelectuais e morais. Logo, a solução eugênica de aperfeiçoamento da 

espécie humana sustentava-se numa interpretação discutível das leis de hereditariedade. Os 

eugenistas entendiam que as características físicas, psicológicas e morais poderiam ser 
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transmitidas aos descendentes, sendo assim, seria possível reunir-se debilidade física e 

doenças mentais, além de desvios sociais provenientes da herança biológica. A “solução” 

proposta pela eugenia dirigia-se ao conjunto do corpo social como maneira de prevenir o 

aparecimento de indivíduos indesejáveis sejam eles deficientes físicos e mentais, alcoólatras, 

criminosos.  

Entretanto, o mal social era localizado pela eugenia principalmente nas camadas 

mais baixas da população, a esse grupo era proposta uma segregação em bloco, contrapondo-

se a uma elite eugenizada. O que interessava era reduzir ou até exterminar os indivíduos 

portadores de moléstias, físicas ou morais, que comprometiam a saúde da própria sociedade e 

dificultavam assim a formação de um grupo seleto de indivíduos superiores. Nesse processo 

de acordo com Domingues (1936), o controle dos nascimentos seria um dos caminhos para a 

formação de uma sociedade bem dotada geneticamente. 

 
O eugenismo imaginou, entretanto, um meio que parece ter o fim de diminuir a 
progressão das populações, mas que, na verdade, tem em vista, diretamente, a baixa 
numérica daqueles que fatalmente constituem, em maioria, a onda impressionadora 
dos inadaptados, dos que são postos à margem das posições sociais. Esse meio é o 
chamado “contrôlo dos nascimentos”. Será um mal controlar os nascimentos, da 
espécie? A Eugenia diz que não, porque vê, nesse contrôlo, um processo que 
apresenta vantagens maiores, incomparáveis, para a humanidade, do que a franca 
animalização dos pares humanos. Procrear livremente é mais uma atitude de 
irracionais do que de uma espécie, que se diz superior – até divina originariamente. 
(DOMINGUES, 1936, p. 27). 

 

Em nossa pátria, não foi diferente e em busca da formação da nacionalidade, o 

caminho sempre apontado foi o aperfeiçoamento físico e racial do povo brasileiro, conforme 

nos mostra Cunha (1935, p. 7) “Tenhamos sempre em vista o conjunto de fenômenos sociais. 

O elemento básico é o homem: tratemos de regenerá-lo, de elevá-lo ao maior grau possível de 

perfeição à luz dos métodos que a doutrina eugênica por toda a parte difunde”.    

E nesse processo, na busca da solução dos problemas relacionados a mestiçagem, 

eugenia e regeneração da raça a Educação Física deu uma contribuição valiosa, por serem 

incontestáveis os reflexos da prática da mesma sobre as condições mentais, psíquicas, quer do 

individuo, quer da coletividade, além do hábito  de saúde que se instala nos organismos dos 

indivíduos, quesitos esses básicos para a construção de uma nação forte. 
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O individuo simbolisa a raça. O valor e a formação de um povo dependem do valor e 
da força dos indivíduos que o compõem, os quais, por sua vez são reflexos da 
Educação que receberam. E pelos frutos que se julga a arvore; o valor do individuo 
atesta o valor do sistema educativo. A Educação Física, para atingir a sua meta, 
precisa de uma legião de apaixonados que lhe emprestem suas luzes para tornar 
parte do sistema Educacional Nacional. Será com o auxilio de entusiastas por esta 
doutrina, propagando no lar, na escola, na caserna, em toda a parte os sentimentos de 
responsabilidade social, que se poderá alcançar o aperfeiçoamento físico e moral do 
nosso povo. [...] Devemos hastear bem alto a bandeira da liga Pró-Educação Física 
do Brasil, para a honra do nosso povo, glória da nossa Pátria e beneficio da 
humanidade. (CASTELLO BRANCO, 1942, p.46). 

 

Segundo Bercito (1991) nos trabalhos pioneiros de Fernando de Azevedo nas 

décadas de 1910 e 1920 era possível observar uma inter-relação entre a Educação Física e a 

Eugenia. A aproximação entre essas duas áreas já estava prevista no escopo do movimento 

eugênico. No 1º Congresso Brasileiro de Eugenia, realizado em 1929 no Rio de Janeiro, 

pensava-se em enquadrar essa prática na política eugênica que se buscava desencadear. “Uma 

vez introduzida pela educação nos hábitos do paiz, a prática desta cultura physica, sustentada 

durante uma série de gerações, depuraria nossa raça de diatheses morbidas, locupletando-a, 

pela creação incessante de indivíduos robustos [...]”. “A possibilidade da regeneração física 

do povo brasileiro estava colocada na ausência de um tipo racial já definido. A miscigenação, 

base de nossa formação étnica, ainda não estaria totalmente consolidada”. (BERCITO, 1991, 

p.109).  

“Um país vasto como o nosso, com o typo racial ainda por definir-se, sob o 

influxo de vários fatores, intecorrência de elementos diversos, necessita obrigatoriamente, da 

educação physica e deve cuidar, com o mais vivo interesse, da eugenia do 

homem”.(REVISTA EDUCAÇÃO PHYSICA, 1937, p.11). Portanto, a partir das influências 

das idéias eugênicas conferia-se às atividades físicas a propriedade de sanar nossas 

deficiências biológicas decorrentes de uma composição racial diferente. E o esporte seria uma 

das ferramentas que auxiliaria nesse processo. 

 
Felizmente, todo o organismo, e, portanto, também o racial, procura algures o 
remédio de que carece. Cabe aos esportes suprir as falhas dos processos de seleção 
racial e do seu aperfeiçoamento. O esporte de qualquer que seja a modalidade, 
robustece o individuo, tornando-o inacessível aos males que o possam debilitar. As 
nações sentem, nos seus sentimentos de existência coletiva, a necessidade 
incoercível de um organismo forte nos seus indivíduos. (AZEVEDO, 1936, p.38). 
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Em linhas gerais o lema da cruzada eugênica do Brasil era “ser forte, para fazer o 

Brasil forte” conforme podemos observar no juramento eugênico proferido por 2200 atletas 

na ocasião da inauguração do Departamento de Instrução da Força Pública Mineira no dia 25 

de março de 1934. 

 
Para maior grandeza da Pátria e vigor de nossa gente, prometo trabalhar em prol da 
Educação Física Nacional. Nos exercícios físicos, procurarei a saúde, a beleza e a 
força, como expressões de aperfeiçoamento para a raça brasileira. Viverei vida 
sóbria, eugênica e alegre, combatendo todos os vícios que degradam a Humanidade. 
Propugnarei e praticarei os princípios de vida sã, sob os aspectos físico, moral e 
social, para servir a causa pública, num labor construtivo e patriótico. (REVISTA 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1934, p. 29). 

 

Segundo Bercito (1991): 

 
Os princípios eugênicos aqui defendidos enfatizavam o aprimoramento da raça a 
partir da seleção das características físicas ou morais que estariam inscritas no 
código genético dos indivíduos. As condições de vida a que estariam sujeitos não 
apareceriam como fatores determinantes da melhoria da espécie. Entendia-se que os 
inegáveis resultados de medidas como práticas esportivas e melhoria de condições 
sanitárias não teriam efeito imediato sobre a descendência. Chamavam, de tal forma, 
a atenção para o fato de que a Educação Física, assim como a higiene, embora não 
fosse uma medida propriamente eugênica, tinha vital importância na preparação de 
indivíduos fortes e sadios, dentro do eugenismo que deveria preparar o 
aperfeiçoamento racial. (BERCITO, 1991, p.113).  

 

No entanto, não devemos deixar de considerar os limites impostos a Educação 

Física, principalmente no que diz respeito a descendência. De acordo com Castello Branco 

(1942). 

O indivíduo é um produto de dupla personalidade. Uma que ele traz ao nascer – 
personalidade inata; outra que ele obtem com o desenvolvimento – personalidade 
adquirida. O que é hereditário, o que constitue o patrimônio biológico – eis a 
personalidade inata. O indivíduo, podemos afirmar, é quase que representado pela 
sua personalidade inata. Esta significa o que seremos na vida, esta é que nos 
distingue uns dos outros, esta, em última análise, é a hereditariedade. O meio 
atuando sobre a personalidade inata, orientando-a, estimulando-a, cria a 
personalidade adquerida. A vida pode ser, pois, esquematisada, pela 
interdependência entre o indivíduo e o meio. O meio é quase que exclusivamente um 
mero, simples banal excitante para a hereditariedade. O meio é, via de regra, um 
reativo para as qualidades hereditárias. Assim sendo, a Educação Física, como todas 
as medidas euténicas, só exerce influência direta sobre o indivíduo, sobre a geração 
que atua e só tardiamente sobre a herança. A eugenia visa a hereditariedade, a raça, a 
espécie humana. A Educação Física serve para estimular exaltar, orientar as boas ou 
más heranças, sem, entretanto transmudá-las umas em outras; a não ser, após muitas 
gerações que venham praticando regularmente a Educação Física. A Educação 
Física só pode trazer indiretamente o melhoramento eugênico para a espécie. [...] 
não é uma panacéa. Não exageremos o valor dos exercícios físicos [...] são muito 
úteis, são mesmo indispensáveis ao desenvolvimento do indivíduo, [...] mas as 
qualidades adquiridas com a prática da Educação Física não se inscrevem no 
patrimônio biológico, a não ser tardiamente, é que estes caracteres podem ser 
estabilisados pela  repetição seletiva, procedida através de várias gerações. 
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Para Octavio Domingues (1936) um casal de indivíduos fisicamente defeituosos 

por falta da prática de exercício físico será capaz de dar origem a filhos robustos, fortes, 

fisicamente desenvolvidos. Do mesmo modo que um casal fisicamente ativo pode gerar 

descendentes menos vigorosos, menos robustos e fisicamente mal desenvolvidos. 

Ainda sobre o papel da Educação Física na formação do povo brasileiro, Fernando 

de Azevedo (1936) diz que: 

 
[...] por maiores que sejam, e são imensos os benefícios, que se podem esperar de um sistema 
de Educação Physica extensivo a todos, elles não attingem senão os indivíduos  e  a obra de 
Educação Physica tem de se repetir em cada geração. [...] tomada no seu sentido restricto ou 
amplo, começa onde a acção da eugenia acaba, e seus benefícios são sempre reduzidos às 
possibilidades e nos limites fixados pela natureza biológica do indivíduo e pelas condições 
sociaes e econômicas do meio em que vive. Ella age sobre o indivíduo, dentro do seu 
equipamento bio-psycológico; não age sobre a raça. (AZEVEDO, 1936, p.46). 

 

Assim sendo, como nos mostra Bercito (1991, p. 115) “a Educação Física 

oferecia-se como recurso para tornar viável esse projeto, contribuindo para a fixação de um 

tipo racial característico da sociedade brasileira em que os efeitos danosos da mestiçagem 

estivessem depurados, projetava-se, aqui, a partir do físico, a identidade nacional”. Logo, ao 

tornar os indivíduos fortes, sadios, robustos, tais características seriam estendidas a sociedade 

contribuindo na construção de uma Nação forte e vigorosa.  
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“A Educação Física Feminina é o primeiro capítulo d e toda 

regeneração física. É o alicerce sobre o qual se as senta o 

revigoramento físico de uma raça. Desta nada se pod e esperar, 

quando a mulher não é preparada fisicamente para o cumprimento 

de sua elevada missão a maternidade”.(JAIR JORDÂO R AMOS). 
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4.1.2 A Educação Física Feminina 

 

 
Figura 48: Fonte: Revista de Educação Física. Rio de Janeiro: nº 36, novembro de 1937. 
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Figura 49: Fonte: Revista de Educação Física. Rio de Janeiro: nº 36, novembro de 1937. 
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De acordo com Olinto (1933) durante muito tempo foi a mulher enclausurada 

pelas velhas tradições do seu sexo. A Arte buscava os seus modelos esculturais nas estatuas 

antigas e a perfeição das formas era considerada como uma característica daquelas que não 

mais existiam. Para Berardinelli (1936) a mulher se distingue do homem por uma série de 

caracteres morfo-fisio-psicológicos, alguns evidentes a primeira vista e observados pelo 

comum das pessoas, e outros postos em evidencia pelas argurias de muitos observadores ou 

pelos instrumentos de antropometria física e funcional. Sendo assim, a ciência foi procurar na 

mulher a célula da beleza e da harmonia por considerá-la como base primordial e essencial da 

regeneração.  

 
O seu papel na formação da nacionalidade é a mais importante questão social que 
poderá agitar os dirigentes de um povo. Fortificá-la, embelesá-la, transformá-la, em 
elemento sadio de procreação, [...] deve ser o objetivo de todos os que se interessam 
pelo aprimoramento racial e cultural de uma nação. O meio é a Educação Física. 
(OLINTO, 1933, p. 2).    

 

No Brasil a Educação Física Feminina foi introduzida ainda no século XIX, 

porém, naquele momento encontrou muitas barreiras, sendo alvo de objeções e preconceitos. 

Entretanto, a partir da década de 1930 a prática de exercícios físicos pelas mulheres passou a 

ser defendida por ser considerada como fator de grande importância na construção da 

nacionalidade, devido ao fato de ser de responsabilidade da mulher o aperfeiçoamento físico 

das gerações vindouras. Porém, segundo Mendes (1935) falar dos benefícios da Educação 

Física feminina em meados da década de 1930 é quase desnecessário, pois: 

 
[...] já se sabe que a mulher, mais do que o homem tem necessidade de uma 
Educação Física integral porque nela repousa todo o futuro de uma raça. A mulher 
de hoje já vai compreendendo melhor a necessidade de se educar fisicamente; ela já 
sente que a magreza ou a gordura exagerada só aparecem nas pessoas inativas. As 
mães de hoje, melhor orientadas, mais instruídas, já não se preocupam somente com 
a instrução de seus filhos, mas também com o problema da Educação Física que é 
parte integrante da higiene. A necessidade da Educação Física é hoje cabalmente 
generalizada e reconhecida. A luta entre seus adeptos e seus oponentes está acabada.  
(MENDES, 1935, p.10). 

 

Naquele período não só no Brasil, mas em muitos outros países a Educação Física 

feminina se impôs como coadjuvante poderoso da eugenia, não sendo relegada a um plano 

inferior, e sim mantida pelo menos no mesmo nível em que a Educação Física masculina. A 

principal diferença dentre as qualidades a serem desenvolvidas na mulher através da prática 

da Educação Física racional, metódica e cientifica enfatizava-se nos atributos de feminilidade 

como graça, beleza e leveza. Seria necessário para tanto adotar métodos específicos de 

Educação Física para a mulher de modo a atender suas particularidades.  
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Conforme nos mostra Ramos (1937): 

 
As qualidades visadas com a prática da Educação Física e dos esportes são mais ou 
menos as mesmas da Educação Física masculina, observando-se apenas a 
necessidade de um maior ou menor desenvolvimento de certas e determinadas 
qualidades, tendo-se em vista as condições particulares da mulher, nos pontos de 
vista funcional, estrutural e psíquico. (RAMOS, 1937, p35). 

 

O problema mais difícil de ser resolvido, quando se encarava a educação da 

mulher, dizia respeito justamente ao método a ser trabalhado. Cabe ressaltar que muitos eram 

os que não aconselhavam a prática de determinados esportes “masculinos” ou conferiam 

características psicológicas bizarras do tipo: As qualidades morais da mulher deverão também 

ser desenvolvidas ao mais alto grau. É do consenso geral que a mulher apresenta um sistema 

nervoso mais delicado que o do homem, uma sensibilidade maior, uma resistência moral 

menos segura. Por isso torna-se necessário o desenvolvimento sistemático de todas as 

qualidades morais, afim de colocá-lo numa situação vantajosa para enfrentar todos os embates 

da vida social. (RAMOS, 1937). Logo, a grande maioria defendia que a ginástica rítmica 

composta de danças rítmicas ou ginásticas seriam os exercícios físicos mais adequados as 

mulheres, demonstrando assim uma visão bastante preconceituosa em relação a mulher. 

 

 

 

 
Figura 50: Fonte: Revista de Educação Física. Rio de Janeiro: nº 33, março de 1933. 
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Si não for possível, por falta mesmo de quem ensine, por em prática a ginástica 
rítmica, deve a Educação Física da mulher ser abandonada? Não. Por meio de 
exercícios naturais, como marchas, corridas, saltos, escaladas, natação, tudo isso 
sem a preocupação de records e, mais ainda, sem a idiota pretensão de se parecer 
com o homem, a mulher poderá alcançar um desenvolvimento físico capaz de 
garantir a integridade de sua saúde e beleza. (MENDES, 1935, p. 11). 

 

Todavia, na busca pela regeneração física do povo brasileiro podemos observar 

uma certa diferenciação quanto as qualidades a serem desenvolvidas nos homens e nas 

mulheres, de acordo com os papéis sociais que ambos desempenharam no período estudado. 

Aos homens coube atributos de força, coragem, liderança e vigor, as mulheres embora 

pudessem ser sugeridas algumas das qualidades citadas anteriormente, reservavam-se outras 

características. 

[...] demos a mulher, pelo preparo do seu corpo, saúde e beleza, graça e vigor, 
destreza e resistência. São bens inestimáveis para o sucesso na vida, bens que se 
projetarão pelos seus descendentes assegurando o melhoramento da espécie. Esta 
saúde do corpo reverterá em alegria do espírito e será felicidade nos lares. 
(LOYOLA, 1942, p.35). 
 
  

Logo, segundo Loyola (1942) uma Nação é grande pela grandeza de seus filhos e 

pela contribuição que esses podem prestar à humanidade: nada se pode esperar de uma 

geração enfraquecida, debilitada de corpo e de saúde e, conseqüentemente, incapaz de apoiar 

a firmeza de caráter e os arrojos de inteligência. O maior bem que se pode prestar a Nação e a 

humanidade é dar lhes gerações sadias e fortes, belas e vitoriosas; cabe a mulher o principal 

papel nesta grandiosa tarefa porque é com o seu sangue que se constroem essas gerações 

eleitas para a glória do mundo. A mulher, pois, precisa ter os maiores cuidados com o seu 

corpo e com a sua saúde afim de que possa realizar, esplendidamente, esta suprema conquista 

da vida – filhos sãos que possam perpetuar pelo tempo em fora a fortaleza de uma raça e o 

eloqüente prestigio de uma Nação.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mas no auge da tormenta, o grande timoneiro salvou , com pulso 
firme, o povo brasileiro. Dos escombros, então fez renascer, 

triunfal do sul ao norte, um Brasil Novo, um Brasil  Forte, um 
Brasil cem por cento nacional [...]”. (REVISTA SEMP RE SORRINDO 

apud BERCITO).  
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4.2 A Educação Física durante o Estado Novo 

 

Como já citado anteriormente na década de 1920 várias foram as reformas 

educacionais realizadas em diversos Estados brasileiros, no entanto, tais reformas 

contemplavam a Educação Física como componente curricular apenas no ensino primário e 

secundário. Logo, devido à forma enfática como a Educação Física fora tratada nas referidas 

reformas educacionais, passou a ser alvo das atenções dos profissionais da Educação. 

 Segundo Cantarino Filho (1982) em 1928 a ABE através de um questionário 

interrogou diversos educadores do ensino secundário, acerca de suas impressões sobre o 

ensino da Educação Física naquele grau de ensino. Esses educadores reconheceram o valor e a 

necessidade de desenvolver tal prática naquele grau de ensino. Um ano após a mesma 

entidade organizou em São Paulo a III Conferencia Nacional de Educação com o intuito de 

averiguar junto aos professores de Educação Física quais os métodos mais adequados às 

escolas primárias e secundárias, a formação profissional de seus docentes e sobre as práticas 

pedagógicas dos professores tanto estaduais, como federais, frente aos desafios de exercerem 

suas funções. Na primeira questão, relativa ao método a ser adotado nos estabelecimentos de 

ensino “o método francês”, o mesmo recebeu duras críticas por parte dos educadores.  

Dessa forma, podemos afirmar que no decorrer dos anos 20 houve diversas 

manifestações em prol da Educação Física, tanto na elaboração de projetos como na 

realização de Congressos que visavam o aperfeiçoamento e desenvolvimento da raça através 

da Educação Física, entretanto, esse tema teve maior ênfase dos anos de 1930 (principalmente 

a partir do Estado Novo) até meados da década de 1940. 

Em novembro de 1930, o Governo Provisório de Getulio Vargas criou o 

Ministério da Educação e Saúde Pública, tendo Francisco Campos a frente desse Ministério 

desde 6 de dezembro de 1930  até 15 de setembro de 1932. De acordo com Cantarino Filho 

(1982, p.120) no ato de sua posse Francisco Campos afirmou que “o Brasil precisa, sobretudo, 

e com urgência, de saúde e de instrução [...] sanear e educar o Brasil constitui o primeiro 

dever de uma revolução que se faz libertar os brasileiros”.  

Além disso, a Reforma Francisco Campos ocorrida em 1931, foi a primeira em 

nível nacional no que diz respeito a obrigatoriedade da Educação Física no sistema escolar. 

Após a saída de Campos foi nomeado em seu lugar Washington Ferreira Pires que 

administrou a pasta por quase dois anos, dando lugar a partir de 1934 a Gustavo Capanema. 

Esse por sua vez assumiu a pasta e exerceu a função até o ano de 1945, sendo responsável 

dentre outras coisas pela criação da Divisão de Educação Física e Desportos, da Juventude 



 
 

105
 

brasileira, do Conselho Nacional de Desportos e da Confederação Brasileira de Desportos 

Universitários. 

 
Durante o longo período de sua administração no Ministério, ele sofreu influências 
das reformas dos ensinos secundário, comercial e superior, instituídas por Francisco 
Campos; das idéias lançadas pela Associação Brasileira de Educação, entre elas as 
do Manifesto dos pioneiros da Educação Nova; das Constituições de 1934 e 1937; 
das ideologias nazi-fascistas; da ditadura autoritária de Vargas e da ideologia do 
Estado Novo. Em sua gestão frente à Pasta da Educação e Saúde, surgiram as 
reformas do ensino médio, com as leis orgânicas do Ensino Industrial (janeiro de 
1942), do Ensino secundário (abril de 1942) e do Ensino Comercial (dezembro de 
1943) [...] Desejou o Ministro Capanema a preparação de uma lei Orgânica de 
Educação Física e, em 1945, foi constituída uma comissão com tal finalidade. 
(CANTARINO FILHO, 1982, p. 125). 

 

Ao tratarmos especificamente do Estado Novo, seu discurso político enfatizava o 

caráter de fundação do “Novo Estado” brasileiro que se estaria operando. O processo 

revolucionário inaugurado em 1930 e completado em 1937 apresentaria uma dimensão 

restauradora, significando a retomada de nossa vocação histórica, da construção da 

nacionalidade. A construção do novo implicava num projeto amplo de reorganização da 

sociedade, que marcado por uma ideologia de promoção do desenvolvimento nacional, 

apontava para a predominância da ordem burguesa-industrial.  

O regime ditatorial e de tendência fascista conhecido como Estado Novo foi um 

período político brasileiro compreendido entre os anos de 1937-1945. O sistema educacional 

vigente, naquela época, estava a serviço da ideologia do regime ditatorial e de tendência 

fascista. No ensino primário e secundário dava-se ênfase à Educação Física, à Educação 

Moral e Cívica e aos trabalhos manuais. O fortalecimento da raça, o tipo físico pré-

determinado e o desenvolvimento anatomo-fisiológico foram os conceitos defendidos no 

período do Estado Novo e constituíam os objetivos a serem alcançados pela Educação Física. 

 Nesse processo de construção da nacionalidade a Educação Física foi eleita como 

estratégia disciplinar na produção de corpos úteis e dóceis. Todavia, tal processo não se 

voltava apenas a operar transformações físicas e raciais no povo brasileiro. Atributos morais 

psicológicos deveriam ser desenvolvidos através dessa prática, ou seja, a partir do corpo 

proceder  uma verdadeira regeneração moral do indivíduo. Para Bercito (1991, p.124) 

“projetava-se a moralização a partir da Educação Física, respaldada pelo vaticínio grego 

“mente sã corpo são” insistentemente mencionado, com algum sabor do determinismo racial 

em que se associavam valores morais às características físicas do indivíduo”.  

Logo, o novo homem deveria ser moldado de maneira a adequar-se as exigências 

da nova ordem. Era necessário transmudar o Jeca Tatu no trabalhador urbano, no cidadão 
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construtor e beneficiário do desenvolvimento nacional. Seria também o novo cidadão, 

protegido pela legislação social, assegurando seus direitos trabalhistas, incorporado ao Estado 

por uma estrutura corporativa, e ainda patriota, com sentimentos cívicos e nacionalistas. A 

ideologia de construção nacional tinha um amplo alcance, pois, o próprio corpo do brasileiro 

era alvo de políticas formuladas em áreas diversas como saúde, higiene e Educação Física. 

Encaminhava-se a produção de corpos sadios, fortes, higienizados e eugenizados, no entanto, 

corpos dóceis, disciplinados úteis ao mercado de trabalho. (BERCITO, 1991). 

Nesse projeto de Construção da nacionalidade a Educação Física foi incorporada 

como sendo a disciplina capaz de auxiliar na tarefa de construção do novo homem. Cabe 

ressaltar que cinco meses antes da promulgação da Constituição de 1937 e devido as 

cogitações em torno de uma nova Reforma Educacional, o editorial da Revista Educação 

Physica pedia a obrigatoriedade da Educação Física nas escolas, conforme podemos ver a 

seguir. 

 
[...] Agora, está em elaboração mais uma reforma de ensino. Cumpre a educação 
Física seja devidamente considerada, que a sua prática se torne obrigatória.[...] A 
Educação Física deve fazer parte dos programas de ensino, mas não com o caráter de 
facultativa, deve ser obrigatória. [...] Não podemos deixar de tratar, com o maior 
empenho possível do nosso aprimoramento racial, do robustecimento do nosso povo. 
É de presumir que os redatores do nosso plano de ensino, obedecendo ao espírito 
moderno e de acordo com as necessidades impostas pelas atuais condições de vida, 
encarem devidamente a imprescindibilidade da prática da Educação Física nas 
escolas, a adoção de um regime educacional cujo objetivo não seja apenas “fabricar” 
doutores e sim homens aptos a enfrentarem os problemas que a situação de agora 
oferece e, para a solução dos quais, não basta apenas um excessivo teorismo: são 
precisas, também, condições físicas especiais. (CASTELLANI FILHO, 1991, p.77-
78). 

 

 Conscientemente ou não, o edital referia-se ao duplo papel que a Educação Física 

representaria naquele período histórico33, papel evidenciado na elaboração da Constituição de 

1937, em que se fez a primeira referência explícita à essa disciplina em textos constitucionais 

federais, incluindo-a no currículo como prática educativa obrigatória34 (e não como disciplina 

curricular), junto com o ensino cívico e os trabalhos manuais, em todas as escolas brasileiras.  

 

 

                                                 
33 Conforme grifos na citação acima. 
34 Tornada obrigatória a partir da Constituição de 1937 deveria acompanhar os objetivos educacionais definidos 
no âmbito da ideologia estadonovista, auxiliando na formação de uma juventude forte, disciplinada, patriótica e 
integrada na construção nacional. 
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Sendo assim, “na esfera educacional, visto como lugar privilegiado na formação 

da juventude, encontrou o Estado Novo uma instância de viabilizar sua proposta de estender a 

Educação Física, como meio de preparar física e moralmente as novas gerações”. (BERCITO, 

1991, p.176).  

 
O cuidado pela Educação Física é expressão definida na Constituição; nela se diz 
que nenhuma escola primária normal ou secundária poderá funcionar sem ter entre 
os seus objetivos a cultura física dos alunos. No artigo seguinte, está exposto todo o 
intuito do estado nacional em matéria educativa, quando afirma que o Estado deverá 
dar o seu auxílio e proteção às instituições fundadas por sociedades civis e que por 
sua conta própria promovem a creação de outras destinadas a dar a juventude 
períodos de trabalho manual nos campos e nas oficinas, assim como promover-lhes a 
disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-lo ao cumprimento 
dos seus deveres para com a economia e a defesa da nação. (ESTADO NOVO, 
1939, p. 106 apud BERCITO, 1991, p. 179). 

 

Também havia naquela Constituição dois artigos que representavam o duplo papel 

que caberia a Educação Física representar naquele período histórico. Conforme cita Castellani 

Filho (1991, p.80): 

 
“Artigo 131 – A Educação Física, o ensino cívico e os trabalhos manuais, serão 
obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não podendo 
nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que 
satisfaça àquela exigência”. 
“Artigo 132 – O Estado fundará instituições ou dará o seu auxilio e proteção às 
fundadas por associações civis, tendo umas e outras por fim, organizar para a 
juventude, períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-
lhes a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la ao 
cumprimento dos seus deveres para com a economia e a nação...” 

 

Além disso, a Educação Física trazia consigo a preocupação do governo com a 

concretização de uma identidade moral e cívica brasileira e com a Segurança Nacional, tanto 

no alusivo à temática da eugenia da raça, quanto àquela inerente a Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil, referente a necessidade do adestramento físico, num primeiro momento 

necessário à defesa da Pátria, face aos “perigos internos” que se afiguravam no sentido de 

desestruturação da ordem político-econômica constituída, como o Golpe contra 

GetulioVargas (Intentona comunista por parte da Aliança Nacional Libertadora / Prestes) e 

também de um conflito bélico a nível mundial, e, em outro instante, visando assegurar ao 

processo de industrialização implantado no país, mão-de-obra fisicamente adestrada e 

capacitada, cabendo a ela cuidar da recuperação e manutenção da força de trabalho do homem 

brasileiro.  
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Com relação a política educacional a mesma serviu para difundir a ideologia do 

Estado Novo, no qual, as diretrizes ideológicas que nortearam tal política naquele período 

possuíam como substância a exaltação da nacionalidade, critica ao liberalismo econômico, 

anticomunismo e a valorização do ensino profissional. Logo, a exaltação a Pátria e ao 

nacionalismo, e o anticomunismo como base de uma política educacional, interessou 

diretamente a classe dominante por manter a população sobre controle. 

De acordo com Castellani Filho (1991) a Educação foi manipulada em prol da 

manutenção do Estado Novo, conforme podemos verificar nos discursos do Ministro da 

Educação Gustavo Capanema35; nos pronunciamentos de Francisco Campos, autor da Carta 

Magna de 3736; além da entrevista de Getulio Vargas em Berlim no ano de 1938 acerca da 

contribuição da educação nacional como instrumento de luta contra o comunismo37. 

Todavia, a construção do novo homem, iniciava-se por moldar a juventude, o 

Estado Novo conferia a esta um papel decisivo na reconstrução nacional, segundo Bercito 

(1991):  

 
O Brasil tudo espera da juventude enquadrada perfeitamente nas aspirações do 
Estado Novo. Guardando as inspirações do passado e construindo a ordem e o 
progresso atual, é para a grandeza do futuro que volta suas vistas. As novas gerações 
terão papel decisivo a desempenhar, pois, o muito que já somos é ainda bem pouco 
diante do que podemos ser, e com as nossas imensas possibilidades. (BERCITO, 
1991, p. 172). 

 

Dessa forma, seguindo os passos de Alemanha, Itália e Portugal, que apostaram na 

juventude e que de uma hora pra outra se transformaram em potências respeitadas pelas 

demais nações, no Brasil a preocupação com a juventude deu origem a Organização Nacional 

da Juventude. 

 

                                                 
35 “Assim, quando dizemos que a Educação ficará ao serviço da nação, queremos significar que ela, longe de ser 
neutra, deve tomar partido, ou melhor, deve reger-se por uma filosofia e seguir uma tábua de valores, deve reger-
se pelo sistema das diretrizes morais, políticas e econômicas, que formam a base ideológica da nação, e que, por 
isto, estão sob a guarda, o controle ou a defesa do Estado”. 
36 “Educação não tem o seu fim em si mesma; é um processo destinado a servir a certos valores e pressupõe, 
portanto, a existência de valores sobre alguns dos quais a discussão não pode ser admitida. A liberdade de 
pensamento e de ensino não pode ser confundida com a ausência de fins sociais postulados à Educação, a não ser 
que a sociedade humana fosse confundida com a academia de anarquistas reduzidos a uma vida puramente 
intelectual e discursiva”.   
37 “Não sendo uma simples fornecedora de noções técnicas, mas um instrumento de integração da infância e da 
juventude na pátria uma e nos interesses sociais que lhes são incorporados, a educação da mocidade, nos 
preceitos básicos estabelecidos pelo novo Estado, será um elemento não só eficaz, como até decisivo na luta 
contra o comunismo e outras ideologias que pretendem contrariar e subverter o ideal da nacionalidade e as 
nossas inspirações cívicas, segundo as quais, a juventude agora mais do que nunca será formada”. 
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Inspirado em instituições congêneres existentes na Itália (os Balila e os 
Avanguardisti) e na Alemanha (a Juventude Hitlerista), a Juventude brasileira, 
mesmo não chegando a consolidar-se na prática, refletiu os anseios dos militares e 
da classe dirigente que nela depositavam suas esperanças de construção de um país 
de jovens afinados com a ideologia dominante. (CASTELLANI FILHO, 1991, p. 
89). 
 

 

 
                        Figura 51: Fonte: SCHWARTZAN, Simon et al. Tempos de Capanema. Rio de Janeiro. Paz e 

Terra / São Paulo. EDUSP, 1984. 
 

A maneira como se desenrolou a criação de uma organização desse tipo no Estado 

Novo se aponta para o “parentesco” entre nosso regime e o fascismo, dá uma medida dos 

limites dessa ligação. De acordo com Schwartzman (1984), data de 1938 o projeto de criação 

de uma Organização Nacional da Juventude a ser filiada ao Ministério da Justiça sob o 

exercício de Francisco Campos. Segundo Peixoto (1995, p. 117), consta no Diário de Getulio 

Vargas no dia 21 de março de 1931 o que ele despachou com os ministros da Justiça e 

Educação. “Com o primeiro, tratei do lançamento da Formação da Juventude (Organização 

Nacional da Juventude), das atividades alemãs, da situação de ordem e de alguns problemas 

administrativos. Com o segundo, de vários assuntos de educação e assistência [...]”. 
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Na concepção original ficava clara a inspiração nos modelos europeus e o 

conteúdo para militar dessa organização. O artigo primeiro do projeto decreto-lei de março de 

1938 estabelecia que a Organização Nacional da Juventude tinha como finalidade “assistir e 

educar a mocidade, organizar para ela períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, 

promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la ao 

cumprimento de seus deveres para com a economia e a defesa da nação”. 

(SCHWARTZMAN, 1984, p.124). 

Entretanto, ainda de acordo com o autor esse projeto recebeu críticas pelo seu 

conteúdo militarizante, seja por parte daqueles que viam nisso um perigo, pois, defendiam que 

tal organização deveria limitar-se a formação do cidadão, e ainda por parte do próprio 

Exército que entendia ser de competência do mesmo trabalhar os conteúdos militares. O 

Ministro da Educação, Gustavo Capanema, também se colocou contrário ao caráter 

militarizante da organização e a abrangência de suas finalidades (educação cívica, moral, 

física, religiosa, ensino profissionalizante, instrução militar), sugerindo a mudança de nome 

da organização para Mocidade ou Juventude Brasileira, além de restringir seus objetivos para 

Educação Física e Educação Moral e Cívica. Capanema defendia ainda que tal organização 

fosse vinculada ao Ministério da Educação, assim como a congênere portuguesa mais afinada 

a objetivos educacionais que as do nazi-fascismo, de inequívoco sentido pré-militar.  

 
Os projetos se sucedem, e é fácil ver como a idéia de que seria possível criar no 
Brasil, pela via de um decreto presidencial, as formas paralelas de poder que 
caracterizavam na Europa as milícias fascistas foi pouco a pouco sendo 
transformada em um movimento cívico educativo bem menos virulento, onde a 
dinâmica da mobilização miliciana era substituída por atividades tais como o 
enaltecimento às datas, aos vultos e aos símbolos nacionais. (SCHWARTZMAN, 
1984, p.131). 
 

Dessa forma, com a intenção de purificar o espírito do nacionalismo do jovem, foi 

promulgada em 8 de março de 1940 o decreto-lei que dispunha sobre a obrigatoriedade da 

Educação Física e Educação Moral e Cívica da Infância e da Juventude, organizando assim 

uma instituição nacional denominada Juventude Brasileira. Vinculado ao Ministério da 

Educação, foi produto de um sucessivo esvaziamento das intenções militares contidas na 

pretensão inicial, nesse decreto, prevaleceu um conteúdo cívico, prevendo-se como tarefa 

dessa organização a comemoração ritual das grandes datas nacionais estabelecendo-se, a 

obrigatoriedade da Educação Cívica, Moral e Física da Juventude.  

 

 

 



 
 

111
 

 

 
Figura 52: Fonte: BERCITO. Sonia de Deus Rodrigues. Nos tempos de Getulio: Da Revolução ao 

fim do estado Novo. São Paulo. Atual, 1990. 
 
 

 
                         Figura 53: Fonte: SCHWARTZAN, Simon et al. Tempos de Capanema. Rio de Janeiro. Paz e 

Terra / São Paulo. EDUSP, 1984. 
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É importante frisar que a Educação Física constantemente marcava presença nos 

eventos destinados a comemoração das grandes datas nacionais38. Para Cantarino Filho 

(1982), os professores de Educação Física tinham, como parte de suas obrigações, os ensaios 

para os desfiles escolares, além da participação ativa na organização dos diversos momentos 

cívicos. 

 

 

 
                  Figura 54: Fonte: Revista de Educação Física. Rio de Janeiro: n. 33, outubro de 1936. 

                                                 
38 Várias datas nacionais eram comemoradas no Estado Novo sendo as mais importantes: Aniversário de Getulio 
Vargas em 1º de Abril; Dia do Trabalho em 1º de Maio; Semana da Raça e Pátria em setembro; aniversário da 
implantação do Estado Novo em 10 de Novembro e Revolução de 30 no dia 30 de Outubro. (BERCITO, 1991). 
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Em 1942, tentou-se regulamentar, por outro decreto, o funcionamento da 

Juventude Brasileira, entretanto, não se tornou uma realização concreta. Nesse mesmo ano, a 

entrada do Brasil na Guerra ao lado dos aliados acabou por comprometer ainda mais o êxito 

de tal organização acusada por muitos de ter uma filiação fascista. Segundo Bercito (1991) “o 

processo de criação da juventude brasileira evidencia a existência de segmentos sociais que 

buscavam inspirar-se nos modelos fascistas europeus”. Todavia, podemos afirmar que os 

caminhos do autoritarismo em solo brasileiro não levaram a um compromisso explicito nesse 

sentido. Malogrado o projeto, extingui-se a Juventude Brasileira oficialmente em 1944, sendo 

seus funcionários incorporados a Divisão de Educação Física. 

 
Se, porém, por um lado, a promoção da disciplina moral e o adestramento físico da 
juventude brasileira impunha-se em razão da preocupação com a “defesa da nação”, 
por outro – de forma alguma excludente do primeiro, pelo contrário, com caráter 
complementar – sua razão de ser afinava-se com a necessidade sentida de 
condicioná-la ao cumprimento dos seus deveres com o desenvolvimento econômico 
brasileiro. A Carta Constitucional de 1937, trazia expressamente, em seu artigo 129, 
o principio da responsabilidade do Estado para com o ensino profissional.[...] O 
Brasil, em pleno processo de implementação de seu parque industrial, vinha se 
deparando com dificuldades cada vez maiores de continuar a dar vazão ao 
crescimento de seu setor industrial, como também de garantir o atendimento das 
aspirações da sociedade brasileira com relação ao acesso aos produtos 
industrializados não produzidos no país [...]. Até então, o Brasil vinha suprindo sua 
carência de mão-de-obra especializada, através de sua importação junto aos países 
europeus. [...] Porém, com o advento da Segunda Guerra Mundial, tornou-se 
inviável continuar a atender as “necessidades de consumo”[...]. (CASTELLANI 
FILHO, 1991, p. 92-93). 

 

De uma certa forma, a questão da exaltação do trabalho através da participação da 

massa operária na tarefa de promover o desenvolvimento econômico do país e integrá-los na 

colaboração nacional eram as intenções promovidas durante o período e foram 

insistentemente ressaltadas em vários discursos oficiais. Conforme podemos ver no desenho 

retirado do álbum do DIP: 
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Figura 55: Fonte: BERCITO. Sonia de Deus Rodrigues. Nos tempos de Getulio: Da Revolução ao 
fim do estado Novo. São Paulo. Atual, 1990. 

 

Logo, evidenciou-se a necessidade do Brasil em encontrar maneiras de não 

interromper o seu processo de desenvolvimento. A intenção presente no artigo 129 (de que o 

ensino profissional é o primeiro dever do Estado) da Constituição de 37, veio a materializar-se 

como resposta a necessidade mencionada através da Reforma Capanema, denominação 

recebida por um conjunto de leis ordinárias que, a partir de 1942, objetivaram a 

regulamentação do preceituado naquele artigo constitucional. 

 
Essencialmente, a Lei Orgânica do Ensino Industrial é uma grande declaração de 
intenções, acompanhada de um amplo painel da organização à qual o ensino 
industrial se deveria ajustar. Uma de suas características principais, no espírito do 
Ministério da Educação da época, é a uniformidade que trata de impor a este tipo de 
ensino em todo o país. Em termos de intenções, ela busca atender simultaneamente, 
aos interesses do trabalhador, “realizando sua preparação profissional e sua 
formação humana”; das empresas, “nutrindo-as, segundo suas necessidades 
crescentes e mutáveis, de suficiente e adequada mão-de-obra”; e da nação, 
“procurando continuamente a mobilização de eficientes construtores de sua 
economia e cultura”. Uma de suas inovações é o tratamento quase igualitário para 
homens e mulheres, vedando a estas somente trabalhos que sejam a elas inadequados 
por supostas razões de saúde; e procura eliminar o estigma histórico que fazia o 
ensino industrial algo voltado somente aos pobres e marginais. (SCHWARTZMAN, 
1984, p. 239). 
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Para Cantarino Filho (1982), o ensino profissional no Brasil, de cunho oficial, 

surgiu com as escolas de aprendizes artífices, criadas em 1909 pelo Presidente Nilo Peçanha. 

Estas escolas foram posteriormente, transformadas pelo Ministro Capanema em escolas 

industriais. Nos projetos de leis que deram origem a organização do ensino industrial, o 

Ministro Capanema justificou a criação das escolas industrias devido a inexistência de uma 

legislação sobre este ramo de ensino, ministrado por estabelecimentos públicos e privados 

sem métodos e processos pedagógicos precisos e determinados. O Colégio Caetano de 

Campos era um dos estabelecimentos de ensino público que oferecia cursos 

profissionalizantes, como podemos ver na foto a seguir retirada do álbum de Photographias da 

Escola Normal e Annexas de São Paulo – 1908.  

 

 
Figura 56: Fonte: Acervo Caetano de campos 

 

Em janeiro de 1942, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI), subordinado a Confederação Nacional da Industria, como um sistema de 
ensino paralelo ao ensino oficial. O ensino industrial tinha como finalidade a 
formação de operários, mestres e técnicos para atender as industrias em expansão, e 
a preparação de docentes para este ramo de ensino. (CANTARINO FILHO, 1982, p. 
126). 

 

Cabe ressaltar que de todas as áreas do grande plano educacional, a educação 

secundária seria aquela que o ministério Capanema deixaria sua marca mais profunda e 

duradoura. Conforme declara Schwartzman (1984) o sistema educacional deveria 

corresponder a divisão econômico-social do trabalho, servindo ao desenvolvimento de 
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habilidades e mentalidades de acordo com os diversos papéis atribuídos as diversas classes ou 

categorias sociais, o ensino secundário deveria estar impregnado daquelas práticas educativas 

que transmitissem aos alunos uma formação moral39 e ética, consubstanciada na crença em 

Deus, na religião, na família e na pátria. Deveria formar uma verdadeira consciência 

patriótica. Ainda de acordo com o autor: 

 
A reforma do ensino secundário de 1942 ficaria em síntese caracterizada pela 
intenção de consolidar a escola secundária como principal instituição educacional e, 
através dela, formar novas mentalidades, criar uma cultura nacional comum e 
disciplinar as gerações para garantir a continuidade da pátria. Através dela, também, 
esperava-se produzir uma nova elite para o país. Uma elite católica, masculina, de 
formação clássica e disciplina militar. A ela caberia a condução das massas e a ela 
estaria reservado o acesso ao ápice da pirâmide educacional. (SCHWARTZMAN, 
1984, p. 202) 

 

No que se refere à Educação Física em todos aqueles documentos legais, ela foi 

contemplada como sendo matéria obrigatória a ser oferecida pelos estabelecimentos de ensino 

e cumprida por todos os alunos até os 21 anos de idade. “Buscava-se dessa forma, atender ao 

preceito constitucional contido em seus artigos 131 e 132, referente à promoção do 

adestramento físico necessário ao cumprimento por parte da juventude, de seus deveres para 

com a economia”. (CASTELLANI FILHO, 1991, p. 94). Sendo assim, em 1942, por 

intermédio da promulgação da Lei Orgânica do Ensino Industrial - Decreto Lei nº 4073 torna-

se a Educação Física obrigatória nessa modalidade de ensino. No final de 1943, chegava a vez 

dos cursos comerciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Cabe ressaltar que a Lei Orgânica terminou por não incorporar a educação moral e cívica como disciplina 
própria, em vez disto, ela deveria ser difundida através dos estudos de história, geografia, e do tipo de formação 
corporificada de maneira mais explicita nos programas da Juventude Brasileira. (SCHWARTZMAN, 1984). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante os anos 30 e início dos 40 o avanço do capitalismo industrial traduzia-se 

em formas bastante sutis de dominação, no qual, projetava-se o controle até mesmo da 

subjetividade, do caráter e da personalidade dos indivíduos. Com a consolidação do 

autoritarismo político a partir de 1937, o Estado integrou a Educação Física e sua ação 

regeneradora na ideologia de construção nacional então formulada, trazendo um contorno 

novo, de orientação fascista, ao projeto de construção da nacionalidade a partir dessa prática. 

Nesse período a Educação Física assumiu o status de disciplina capaz de tornar o 

povo preparado para acompanhar o desenvolvimento do país, servindo de poderoso 

instrumento ideológico e de manipulação a serviço de projetos políticos inspirados no nazi-

fascismo. Em nome do coletivo, a Educação Física significou naquele período um 

instrumento de conformação e controle, sobre o qual projetava-se a disciplinarização 

(militarização) da sociedade em busca da construção de uma nação forte.  

Isto seria alcançado a partir do investimento sobre o corpo através da regeneração 

física e moral do povo brasileiro, tornando-o forte, sadio, eugenizado, útil e produtivo. E a 

Educação Física Feminina foi considerada como fator de extrema importância dentro desse 

processo de construção da nacionalidade, por ser considerada como o primeiro passo de toda 

regeneração física, o alicerce sobre o qual se assentava o revigoramento físico de uma raça. 

Era de responsabilidade da mulher gerar  indivíduos sadios, fortes, belos e vitoriosos capazes 

de engrandecer a Nação no futuro. 

Com relação a educação eugênica, a mesma fez com que surgissem entre outras 

iniciativas a Parada da Raça, o Dia da Raça e a Semana da Raça. Aos professores de 

Educação Física coube a organização das manifestações cívicas, desfiles e demonstrações de 

ginástica. Aproximando, portanto, a Educação Física e a Educação Moral e Cívica como elos 

de uma mesma corrente, articuladas no sentido de darem a prática educacional a conotação 

almejada e ditada pelos responsáveis pela definição da política do governo.  

Ao mesmo tempo seria possível introjetar nos indivíduos valores como ordem, 

disciplina, respeito e obediência. Logo, o Exército, grande ativador da Educação Física 

naquele momento, procurava liderar a construção nacional e envolvia essa prática em seus 

objetivos de militarização da sociedade, tanto que o método adotado oficialmente pelo 

Ministério da Educação e Saúde era de origem militar e foi ministrado nos estabelecimentos 

de ensino secundário por militares, ou por civis treinados em instituições militares.  
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Na verdade, a Educação Física se tornou um instrumento essencial, na política 

educacional adotada no período, pois procurou criar um sentimento nacionalista nos cidadãos 

frente aos perigos internos e externos. Todavia, A Educação Física, acabou por não cumprir 

seu papel educacional, e sim exerceu um papel repressor sobre a população. 
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