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são isso ou aquilo; que a vida lhe ensine a olhar mais para você mesmo.  

Se você pensa que viver é horizontal, unitário, definido, monobloco; que a vida lhe ensine a 

aceitar o conflito como condição lúdica da existência.  

Tanto mais lúdica quanto mais complexa.  

Tanto mais complexa quanto mais consciente.  

Tanto mais consciente quanto mais difícil.  

Tanto mais difícil quanto mais grandiosa.  

Se você pensa que disponibilidade com paz  

não é felicidade; que a vida lhe ensine a aproveitar os raros momentos em que ela (a paz) 

surge. [...]   

Artur da Távola 
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RESUMO  

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como era a prática da educação física e 
esportes vivenciados nos colégios católicos do Recife durante o Estado Novo (1937 – 1945). 
Tentando vislumbrar o que diferenciava um colégio confessional de um colégio laico, qual a 
origem desses colégios, qual a formação dos professores ou instrutores que desenvolviam as 
práticas da educação física e esportes nesses colégios, qual a importância desta prática para a 
formação dos alunos dos Colégios Confessionais e qual a visão de corpo que estavam 
vinculadas a estas práticas. Para o desenvolvimento do trabalho utilizamos a análise 
iconográfica, tendo as fotografias como fontes principais do nosso trabalho, fazendo assim 
uma história através das fotografias. O nosso recorte principal foi o Colégio Marista do 
Recife, fundado em 1924, e o Colégio Salesiano Sagrado coração, fundado em 1894, ambos 
instalados na região da Boa Vista centro do Recife. O que pudemos concluir foi que a prática 
da educação física e esportes nos colégios católicos do Recife se diferenciavam nos objetivos 
propostos para a área nas demais instituições de ensino no período do recorte. Os católicos 
não adotaram a tendência militarista hegemônica pregada pelos militares com o intuito de 
transformar os alunos em soldados defensores da pátria. Seguindo uma orientação da Santa 
Sé, os colégios católicos viam a educação física e esporte como uma forma de 
desenvolvimento dos aspectos físicos e biológicos dos alunos e como um espaço para 
liberação das tensões provocadas pela dura rotina de estudo. Assim, continuavam 
consagrando uma visão secular de corpo alicerçada pela revelação de São Paulo. Para garantir 
a perfeita harmonia e consagração de uma educação e moral crista, os próprios padres se 
encarregavam de ministrar as aulas de educação física e esportes nos colégios, tornando estes 
estabelecimentos uma exceção à regra de que eram os militares que ministravam as aulas de 
educação física durante o Estado Novo.  
 
 
Palavras-chaves: Estado Novo, Educação Física, Esportes, Colégio Católico.  
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                                                        ABSTRACT  
 
 
This study aims to examine how was the  physical education and sports in the experienced  
Catholic schools in Recife during the Estado Novo (1937 - 1945). Trying to see what 
differentiates a College confessional of a secular college,  what is theorigin  these colleges, 
what teacher training or instructors who developed the practice of education physical and 
sports in college, how important this practice for the training of students of the 
Colleges Confessional and what is the vision of that body were linked to these practices. For 
the development of work using iconographic analysis and the  photographs as primary sources 
of our work, thus a story through pictures. The Our main crop is the Marist College in 
Recife, founded in 1924 and Sacred Heart Salesian College, founded in 1894, both installed at 
the Boa Vista center of Recife. What we concluded was that physical education and sports in 
schools Catholics are different from Recife in the objectives area proposed for the other 
institutions of learning in period of the crop. Catholics do not have adopted the 
trend hegemonic militarism preached by the military with the order to turn students into 
soldiers defenders the homeland. Following a direction of the Holy See, Catholic colleges saw 
physical education and sport as a way of developing physical and biological and pupils as an 
area for release oftensions caused by the harsh routine of study. So, still contains a secular 
vision of body supported by disclosure of São Paulo. To ensure perfect harmony and 
consecration of an education and moral, crest themselves priests take care of the 
minister classes in physical education and sports in schools, making an exception to these 
rules of that the military conducted the lessons of physical education during the Estado Novo.  
 
 
 
Keywords: New Member, phisical education, Sports, Catholic College. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A curiosidade de pesquisar a história da educação física nos acompanha desde a época 

da graduação. A possibilidade de “visitar” lugares e sociedades diferentes e de alguma forma 

comparar o quanto nossas práticas docentes são semelhantes ou diferentes sempre causou 

satisfação e euforia.   

No decorrer do curso de graduação em Educação Física percebemos uma predileção 

dos historiadores da área pelos recortes temporais mais recentes, dando uma especial atenção 

ao fim do séc. XX e ainda assim com grandes recortes espaciais que mascaram as 

particularidades deste nosso imenso país. 

 O direcionamento para pesquisar estes períodos decorre do fato dos intelectuais da 

área se interessarem pela influência do desenvolvimento econômico e suas consequências 

para a educação física e esportes, isto é claramente observado em trabalhos como os de Soares 

(1994)1 e Castellani Filho (1988)2. Esta orientação tem levado os pesquisadores a analisar as 

influências e utilização da área da educação física e esportes pelo modelo de produção 

econômico que vem tomando formas definidas em nosso país desde meados do século XX.  

 Outro ponto importante revelado pelos trabalhos de história da área, em sua grande 

maioria formulados após a ditadura militar de 64, é o objetivo de superar as pesquisas de 

cunho simplesmente narrativo. Neste sentido, os historiadores da área têm se debruçado sobre 

antigos e novos temas, elaborando novas leituras e descrevendo novas histórias sobre a 

educação física e esportes.  

Mesmo tendo clareza dos fatos acima expostos, entramos no mestrado em educação da 

UFPE com a proposta de investigar o negro e a educação no Estado Novo em Pernambuco: 

uma visão da imprensa oficial. No entanto, logo percebemos que os silêncios a respeito da 

educação do negro nesta época são maiores do que as fontes disponíveis, e admitimos que 

esse fato foi demais para um pesquisador iniciante. Com o aprofundamento das leituras sobre 

o período em questão, fomos cada vez mais atraídos por duas questões muito presentes nas 

obras lidas e que nos reportava à nossa trajetória escolar e acadêmica: a educação católica e a 

educação física.  

Tendo feito praticamente todo percurso escolar em colégio católico (do 1º ao 6º ano do 

ensino fundamental na Escola Sagrada Família, em Casa Forte, e do 8ª ano do ensino 

fundamental até o 2º ano do ensino médio no Colégio Marista, na Boa Vista) e a formação 

                                                 
1 SOARES, Carmen Lucia. Educação Física: raízes européias e Brasil. São Paulo: Autores Assoiados, 1994.  
2 CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil: a história que não se conta. São Paulo: Papirus, 1988. 
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superior no curso de Educação Física, a possibilidade de investigar estes dois fenômenos 

conjuntamente pareceu algo irresistível. 

A revisão teórica e o aprofundamento do período estadonovista em Pernambuco nos 

mostraram a estreita primazia dos católicos no comando da educação, aguçando antigas 

inquietações e conclusões mal formuladas (por terem sido feitas sem o devido rigor 

metodológico) dos tempos de graduação a respeito das formas de organização escolar dos 

colégios por que passamos, das leituras sobre escola e reprodução social3, e da educação física 

e esportes e seu utilitarismo por parte do Estado. Assim, o tema proposto para esta 

dissertação, “Mente e Corpo sadio4”: a educação física e esportes nos colégios católicos de 

Recife durante o Estado Novo (1937 – 1945), se impôs como uma maneira de reler as 

conclusões mal formuladas e de contribuir nas releituras sobre a educação física e esportes no 

estado de Pernambuco.           
Apresentamos o interesse de estudar a sociedade pernambucana na época do Estado 

Novo, com o intuito de analisar como era a prática da educação física e esportes vivenciados 

nos colégios católicos do Recife. O que diferenciava um colégio confessional de um colégio 

laico? Qual a origem destes colégios? Qual a formação dos professores ou instrutores que 

desenvolviam as práticas da educação física e esportes nestes colégios? Qual a importância 

desta prática para a formação dos alunos dos Colégios Confessionais? Qual a visão de corpo 

que estavam vinculadas a estas práticas?  Tendo sempre como norte a hipótese de que sendo 

os colégios católicos uma das instituições consagradas historicamente para a formação das 

elites governantes, a educação física colaboraria: a) para formação do corpo saudável, temente 

a Deus e seguidor da ordem vigente; b) e para a manutenção da influência da igreja católica 

junto à burocracia e ao poder do Estado.      

 Dessa forma, o interesse neste recorte espaço-temporal se coloca primeiramente pelo 

período do Estado Novo não ser alvo de muitas investigações por parte dos que estudam a 

historia da educação física e esportes no estado de Pernambuco5. No entanto, este período é 

marcado pela construção ideológica de uma identidade nacional, na qual a Escola e suas 

práticas formativas figuraram como peça fundamental para o regime estadonovista.  

Dentro deste quadro conjuntural, a reaproximação do Estado com a Igreja Católica é 

outro ponto importante, já que esta instituição religiosa no Brasil sempre esteve atrelada à 

                                                 
3 Para uma melhor compreensão sobre o assunto ver: ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado. 
Rio de Janeiro: Graal, 1993.  
4 Frase de Nilo Pereira, Diretor da pasta de Educação, no artigo do Jornal Folha da Manhã, “Ensino em 
Pernambuco”. Recife, matutino, 16/ 01/ 1938. 
5 Esta foi uma das constatações que apuramos em nosso levantamento bibliográfico. 
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Educação e sempre advogou pela Educação diferenciada na formação das elites sobre sua 

tutela. Esta posição fica mais evidente pela participação de um grande número de intelectuais 

católicos leigos nos postos de comando do Governo de Pernambuco durante o Estado Novo 

(inclusive na diretória de educação) e que tinha em Recife, sua capital, o lócus privilegiado de 

organização, administração e difusão do poder.           

 A determinação de investigar estes fatos em Pernambuco, mais especificamente em 

Recife, parte inicialmente da intenção de fazer uma análise mais detalhada, evitando 

generalizações impostas comumente por pesquisas que abrangem universos maiores, como no 

caso do nosso país com suas dimensões continentais. 

 Partindo deste princípio, tínhamos a intenção de usar como recorte os colégios 

instalados na região da Boa Vista, por esta ter se tornado, ao longo da década de trinta,  não 

somente um importante centro educacional, proporcionado pela sua centralidade, fácil acesso 

por bonde elétrico e a rápida urbanização, como também por ter se tornado um importante 

centro de discussão da vida política e social dos recifenses. 

No entanto, o nosso recorte acabou sendo reduzido aos Colégios Marista e Salesiano 

Sagrado Coração por diferentes motivos que passamos a relatar. O colégio Nóbrega, que 

fechou há poucos anos, estava com seus documentos em processo de arquivamento e não 

conseguimos autorização para examiná-los. Fomos informados pela Irmã que dirige o Colégio 

de São José que não havia no estabelecimento um arquivo histórico e que muito da 

documentação histórica havia se perdido com o tempo. Por fim, descobrirmos durante nosso 

levantamento teórico que o Colégio Nossa Senhora do Carmo era uma instituição leiga até 

1947, o que o colocava fora de nosso objeto de análise.             

 Para a realização da pesquisa utilizamos, além das tradicionais fontes escritas, a 

iconografia para descrever o nosso objeto principal, a educação física nos colégios católicos 

do Recife durante o Estado Novo. Faremos uma história através das fotografias6.  

Utilizada desta forma, a fotografia passa a ser mais que uma parte ilustrativa do 

trabalho, ela passa a ser uma fonte, nos dá informações sobre o nosso recorte e ajuda a 

descrever o nosso objeto. Sendo assim, a “expressão7” fotográfica passa a ser um documento 

de análise, a fonte primária que nos ajuda a revelar a educação física e esportes nos colégios 

católicos durante o Estado Novo. Para tal fim, a “expressão” de cada foto utilizada foi 

inventariada, passando a revelar as informações necessárias para descrição do objeto.  

                                                 
6 KOSSOY, Boris. Fotografia e história. 2ª ed. São Paulo: Ateliê Editora, 2001.  
7 KOSSOY, op. cit.  



 

 

14 

 

Para um melhor direcionamento do nosso trabalho, tem-se como objetivo analisar 

como era a prática da educação física e esportes vivenciados nos colégios católicos do Recife 

durante o período do Estado Novo (1937-1945).  

Como o nosso objeto trata da educação física e esportes nos colégios católicos no 

período do Estado Novo, o primeiro e segundo capítulos darão o aporte teórico para que 

entendamos a participação dos católicos na sociedade e, consequentemente, na educação 

pernambucana, principalmente no período do Estado Novo. 

Assim, veremos no primeiro capítulo os jesuítas: a raiz da educação brasileira; uma 

visão de corpo no catolicismo e a sua implicação para a educação física e esportes; e 

finalizaremos com as ordens religiosas em Pernambuco e a criação de alguns colégios no 

Recife. 

No segundo capítulo, trataremos dos conflitos nas décadas de 30 e 40 (séc. XX), 

dando uma ênfase especial à luta dos católicos pela recristianização da sociedade brasileira, 

tratando também da Cruzada de Educadoras Católicas e da encíclica Divini Illius Magistri. 

Na última parte, trataremos da ditadura de Vargas centrando nossos esforços no 

desvendamento da importância dada pelo Estado Novo à educação e à educação física e 

esportes, tratando também das práticas da educação física e esportes nos colégios católicos do 

Recife no referente período. Assim, abordaremos na primeira parte o Estado Novo e a 

educação; em seguida, a educação física e esportes: dos conflitos do passado ao domínio 

militar no Estado Novo; e, encerrando o capítulo, abordaremos a organização da educação 

física e esportes nos colégios católicos do Recife. 

Finalizando nosso trabalho, veremos os principais apontamentos que surgiram da 

análise do material e traremos à tona questões surgidas e que não foram tratadas por força do 

objeto, mas que, no futuro, podem servir de orientação para novas pesquisas e para o 

esclarecimento de muitas dúvidas que ficaram em aberto.     
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CAPÍTULO I 

 

 

A PARTICIPAÇÃO DOS CATÓLICOS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 Pensar em educação nos quatro primeiros séculos de história do Brasil é se reportar 

inevitavelmente à educação católica. Jesuítas, carmelitas, beneditinos e franciscanos 

aportaram no Brasil ainda no primeiro século de nossa colonização. Construíram mosteiros e 

seminários nas capitanias que iam sendo fundadas e tomaram para si o governo das almas8 e a 

responsabilidade pelo ensino das primeiras letras.     

 No que se refere ao governo das almas, a presença da Igreja Católica9 nas colônias, 

principalmente ibérica, foi uma das estratégias para enfrentar a crise gerada pela reforma 

protestante.  

 
Nas áreas recém-descobertas, organizaram, além do trabalho educacional, as 
missões, com o intuito de conquistar e preservar para a Igreja Católica os 
povos que não foram atingidos pela expansão protestante. Neste sentido, os 
jesuítas exerceram no Brasil um destacado papel tanto na educação como na 
catequese dos índios e dos colonos. (ROSÁRIO e SILVA, 2008, p.04). 
  

  O papel dos jesuítas foi, além de organizar o ensino na colônia, conseguir novos 

adeptos para o catolicismo que sentia as consequências da expansão protestante na Europa. As 

novas colônias que surgiam nas Américas portuguesa e espanhola passaram a ser o lócus para 

conquistar novos adeptos, como também importante espaço para conseguir os recursos 

financeiros para patrocinar a Contra-Reforma. 

 No que diz respeito à educação, os jesuítas organizaram os primórdios do sistema 

educacional brasileiro. 

 
Em 1553, acompanhando o segundo Governador Geral, Duarte da Costa, um 
novo grupo de jesuítas chegou ao Brasil. Neste grupo chega José de Anchieta. 
Sob o comando do padre Manuel da Nóbrega, os jesuítas e suas obras 
espalharam-se pelo país em regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, 
Pernambuco e Bahia. Em 1570, já possuíam oito estabelecimentos de ensino, 
sendo 5 escolas de nível elementar e três colégios de nível médio.( ROSÁRIO 
e SILVA, 2008, p. 05). 

 

                                                 
8 Sobre o governo das almas ver FOUCAUT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008. (Aula de 1º de fevereiro de 1978. Pág. 117-155) 
9 Usamos aqui o termo “igreja católica”, no entanto a função missionária de agregar novos adeptos para o 
catolicismo e a catequese de índios e colonos foi exercida com grande intensidade pelos jesuítas.   
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 Até a expulsão dos jesuítas em 1759, pelo Marques de Pombal, quase todo o ensino da 

colônia era administrado por eles. Como ressalta Villalta (2002, p. 01), “outras ordens 

religiosas também se dedicaram à educação escolar na colônia, como as ordens dos 

beneditinos, dos franciscanos e dos carmelitas, mas não alcançaram a dimensão dos 

inacianos”. A organização dos estudos pelos jesuítas possibilitava tanto o ensino das 

primeiras letras aos colonos e índios como a preparação dos filhos das oligarquias rurais para 

complementação dos estudos, em nível superior, nas universidades da metrópole. 

 O sistema montado e administrado pelos religiosos com a concessão e patrocínio da 

Coroa portuguesa - e que manteve sua essencialidade mesmo com a expulsão da Companhia 

de Jesus na reforma pombalina, já que os educadores que assumiram a educação estatal eram 

frutos da educação jesuítica - atendeu por quase quatro séculos as necessidades e demandas da 

população e do sistema econômico brasileiro. Alicerçado na monocultura latifundiária, no 

extrativismo vegetal e mineral e utilizando mão-de-obra escrava, o sistema econômico 

brasileiro nunca exigiu do sistema educacional trabalhadores qualificados, no máximo ler, 

escrever e contar para as atividades do comércio. 

 Favoreto e Galter (2006), em suas análises dos escritos de Fernando de Azevedo, 

mostram que o sistema de aulas régias, implantado por Pombal ainda em parceria com a 

Igreja Católica, não eliminou a influência da educação jesuítica, se mantendo até a República 

quase inalterado. 

 
A reforma não rompe com a tradição pedagógica e cultural deixada pelos 
jesuítas e continua baseada na literatura, no estudo de gramática, da retórica e 
do latim, cujo plano não figuram nem as ciências naturais nem as línguas e 
literaturas modernas. (FAVORETO e GALTER, 2006, p.80). 
 

   O que se percebe na literatura sobre a história da educação brasileira é um 

reconhecimento da importância da educação católica, principalmente jesuítica, para a 

formação da educação brasileira nos dois séculos que basicamente monopolizaram este 

segmento social. Da mesma forma, a sua estrutura se manteve inalterada até os primeiros 

decênios da República através dos colégios católicos que receberam forte influência jesuítica.   

 Para o desenvolvimento do nosso trabalho, trataremos neste capítulo de três questões 

essenciais para a compreensão do nosso objeto - a educação jesuítica: uma visão de corpo no 

catolicismo, a sua implicação para a educação física e esportes e, finalizando o capítulo, as 

ordens religiosas em Recife e a criação de alguns colégios10. 

                                                 
10 Segundo Veiga (2007 p. 29-31), os colégios são uma criação do fim da Idade Média. A princípio, se 
destinavam a hospedar jovens menos abastados, que vinham de diferentes regiões, para ter aulas com mestres em 
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1.2 A educação jesuítica: a raiz da educação brasileira  

 

 A ordem dos jesuítas foi fundada por Santo Inácio de Loyola em 1534, sob o papado 

de Paulo III. Sua missão era combater os reformistas que se alastravam pela Europa e 

começavam a ameaçar o poder de Roma. Aos inacianos cabia, entre outras ações, a 

recuperação dos infiéis e a arrecadação de fundos para o combate da Reforma Protestante.  

 A Companhia de Jesus chegou ao Brasil ainda nas primeiras décadas da colonização. 

Chefiados pelo padre Manoel da Nóbrega, logo deram início à construção de um sistema de 

ensino que perduraria por mais de dois séculos depois da sua expulsão. 

 
Nesse ínterim de 210 anos, eles catequizaram maciçamente os índios, 
educaram os filhos dos colonos, formaram novos sacerdotes e a elite 
intelectual brasileira, promoveram o controle da fé e da moral dos habitantes e 
a difusão e unificação da Língua Portuguesa de Norte a Sul do país. 
(ROSÁRIO E SILVA, 2008, p.05). 
 

 A estrutura montada pelos jesuítas permitiu a organização mínima necessária para o 

desenvolvimento dos negócios da Coroa e da própria Igreja Católica, já que ia da simples 

alfabetização de índios e colonos, da formação dos filhos das elites até à reprodução da classe 

eclesiástica, que era finalizada em Portugal11. O sistema se organizou de forma muito 

orgânica e resistente a mudanças. Segundo Villalta (2002), Rosário e Silva (2008) e Aranha 

(1996), os estudos tinham quatro etapas: a primeira era o curso elementar e as outras três 

faziam parte do Ratio Studiorum
12

.  

 O curso elementar era a primeira etapa dos estudos na lógica jesuítica e o mais 

difundido, já que abrangia índios, órfãos, filhos dos colonos e dos senhores de terras. Do 

curso elementar saiam, entre os desvalidos que se destacavam, os patrocinados para cursarem 

as demais etapas e formarem os futuros padres jesuítas.  

No curso elementar se aprendia as primeiras letras, ler, escrever, contar e a doutrina 

católica. Foi amplamente empregado nas missões para a catequese dos índios e educação 

religiosa e moral dos colonos. Estes, em sua maioria, eram homens rudes sem moral cristã e 

                                                                                                                                                         
Paris, Oxford e Cambridge. “Até então a função desses ‘colégios’ era apenas a de fornecer abrigo material 
(alimentação e dormitório) e orientação moral aos jovens estudantes, que se submetiam a uma disciplina 
regular”. A boa fama destes estabelecimentos fez com que os mesmos se proliferassem por toda Europa, 
passando, a partir do século XVI, a se dedicar ao ensino.     
11Segundo Rosário e Silva (2008), durante o período colonial até praticamente a vinda da família imperial para o 
Brasil, foi proibida a criação de cursos superiores.   
12 “Ratio Atque Institutio Studiorum significa ”Organização e plano de estudos.”(ARANHA, 1996, p. 92).  
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alguns eram degredados da metrópole e de outras colônias portuguesas por crimes diversos 

que não atentavam contra a vida13.  

Esta primeira etapa foi de suma importância para a difusão da Língua Portuguesa, o 

que permitiu na dimensão continental do Brasil, que ela se suplantasse frente às mais de 

1.17514 línguas e dialetos indígenas falados no País na época da colonização. 

 O ensino dos cânones católicos era necessário tanto para o arregimento de novos fiéis 

no combate à Reforma Protestante, como também para combater a religião pagã dos 

ameríndios15. Esta era uma preocupação constante da Santa Sé e dos jesuítas principalmente 

nos lugarejos mais afastados das cidades, povoados e dos locais onde os missionários 

demoravam certo tempo para passar.  

 Sintetizando esta ideia de suplantação e dominação religiosa, Oliveira (1985, p. 36 -

37) escreve que: 

 
O trabalho missionário é pois mais do que a pregação da doutrina católica aos 
índios. A doutrina se acompanha [...] do combate aos costumes incompatíveis 
com a moral católica (poligamia, nudez, antropofagia, oferta da mulher) e com 
a imposição de costumes próprios aos portugueses. Neste trabalho de 
destruição da cultura indígena e de imposição da cultura portuguesa, os 
missionários se opõem ferozmente aos pajés, guardiões das tradições 
indígenas, e que os missionários qualificam como feiticeiros a serviço do 
demônio e contra os quais deve-se lutar, inclusive recorrendo ao ‘braço 
secular’”. 
 

 Fica claro no texto de Oliveira que para os índios não havia muitas alternativas,  era se 

sujeitar à cultura dos colonizadores, lutar ou fugir. Nesta perspectiva, muitos foram 

colonizados, outros fugiram e muitos foram combatidos e mortos em nome de Deus16. 

 As outras etapas que compunham o Ratio Studiorum não se destinavam a todos que 

terminavam o curso elementar. Estas eram reservadas aos filhos de proprietários de terra, os 

filhos dos comerciantes, os filhos dos funcionários públicos e aos poucos escolhidos entre 

índios e filhos de colonos que se destacassem para formação do futuro quadro do clero no 

Brasil.  

                                                 
13 Sobre os crimes e transgressões no período colonial ver ARAÚJO, Emanuel. Teatro dos Vícios: Transgressões 
e transigências na sociedade urbana colonial. 2ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997. 
14 Segundo Veiga (2007, p. 50), “estima-se, que no início da colonização, havia cerca de 1.175 diferentes línguas 
indígenas, permanecendo apenas 15% delas na passagem do século XVIII para o XIX”.  
15 Sobre o assunto ver SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade 
popular no Brasil Colonial. 5ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. ARAÚJO, Emanuel. Teatro dos 
Vícios: Transgressões e transigências na sociedade urbana colonial. 2ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997.   
16 Segundo HOORNAERT, et  al., (1983), após as dificuldades em implantar o sistema de catequese nas aldeias 
indígenas, na segunda metade do séc. XVI, a Igreja passou a adotar ações mais duras. Reeditou-se em terras 
brasileiras a mentalidade medieval de combate aos mouros em Portugal, ou seja, passou-se a considerar os índios 
como inimigos da Igreja, adotando a guerra santa como forma de subverter a resistência dos silvícolas.      
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 Segundo Aranha (1996), Villalta (2002) e Rosário e Silva (2008), o currículo de 

estudo se dividia em duas etapas com três cursos: 

1. Studia Inferiora, que se dividia nos cursos de letras humanas e de filosofia, e o de 

ciências (também denominado de curso de artes). 

2.  Studia Superiora, que abordava teologia e ciências sagradas, e que se destinava à 

formação dos futuros padres jesuítas. 

Segundo Villalta (2002, p. 03), o curso de letras humanas, que durava aproximadamente 

dez anos17, era composto do “ensino das disciplinas de gramática, humanidades e retórica”. 

Ainda integravam o currículo os cursos complementares, que “eram uma mistura de 

conhecimentos de cronologia, história e geografia. O objetivo do curso de letras era permitir a 

aquisição de uma expressão oral e escrita, elegante e correta, erudita, de eloquência 

persuasiva na língua latina18.”  

 
O curso de artes durava 3 anos. Nele ensinava-se lógica, física, 

matemática, ética e metafísica, formando bacharéis e licenciandos. Este curso 
era propedêutico, os cursos universitários de Coimbra: direito, medicina, 
cânones.  

O curso de teologia, de quatro anos de duração, conferia o grau de 
doutor e estudava a teologia moral e a teologia especulativa (dogmas 
católicos). Dentre os 17 colégios jesuítas no Brasil colônia, todos, além dos 
seminários, tinham cursos elementares, boa parte oferecia curso de 
humanidades e apenas 8 tinham cursos de artes e teologia. Os cursos de 
humanidades e de artes eram destinados a formar padres e à elite dirigente 
local de dependência. Além disso, o curso de artes preparava para o ingresso 
nos cursos profissionais da Universidade de Coimbra. (ROSÁRIO E SILVA, 
2008, p.06). 

 
Assim, os filhos dos grandes proprietários de terra eram encaminhados para as 

universidades de Portugal para terminarem seus estudos em nível superior, formando-se 

principalmente nas carreiras liberais de direito, medicina ou engenharia19.  

Durante séculos, as carreiras liberais foram a preparação para o ingresso na 

administração e no funcionalismo público no Brasil, como também na política. As carreiras 

                                                 
17 Há certa controvérsia quanto o tempo de duração do curso de letras humanas. Em Aranha (1996), a duração do 
curso é de 3 anos. A explicação para a diferença cronológica pode estar na consideração dos Cursos 
Complementares. Segundo Villalta (2002, p. 03), “todos eles dedicados principalmente ao estudo da Língua 
Latina, aprendendo-se simultaneamente a partir da mesma o grego.”    
18 VILLALTA, op. cit.,p. 03. 
19 ROSÁRIO e SILVA, op. cit.  
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liberais, a posse de terras, o oficialato militar e o clero foram as formas mais comuns de se 

adquirir um status social20.      

O sistema montado pelos jesuítas sedimentava um formalismo exagerado21 no trato 

pedagógico, apresentando contradições entre os princípios cristãos europeus ensinados nas 

escolas e a organização social e moral que se desenvolvia no Brasil. O que se ensinava 

enquanto práticas e princípios nas escolas e igrejas contrastavam com o cotidiano prático da 

sociedade colonial. Importava mais aprender as formas corretas do fazer, do que, sua 

importância e uso. 

Ensinava-se a gramática e o latim até o domínio completo da língua e estudavam-se as 

principais obras e autores gregos para o domínio dos textos a ponto de recitá-los de 

memória22, exercitando a pronúncia para atingir exigente padrão de eloquência.  

Na organização didática, mantinham-se os padrões de exigência pela excelência na 

memorização. Segundo Aranha (1996, p. 93): 

 
Para praticá-la à exaustão, os mestres recebem auxílio dos melhores alunos, 
chamados decuriões, responsáveis por nove colegas, de quem tomam as lições 
de cor, recolhem os exercícios e marcam num caderno os erros e faltas 
diversas. Aos sábados, as classes inferiores repetem as lições da semana toda: 
vem daí a expressão sabatina, usada durante muito tempo para indicar formas 
de avaliação. Para as classes mais adiantadas são organizados verdadeiros 
torneios de erudição (itálicos da autora).  
 
  

 Os torneios descritos pela autora, onde os alunos se dividiam em dois grupos para 

através da oratória recitar seus autores, assemelha-se às práticas atuais de tribunal do júri 

vivenciadas em cursos de graduações diversas com o objetivo de estimular o aprofundamento 

de certos temas e o desenvolvimento da argumentação. De certa forma, isso mostra que ainda 

há resquícios das práticas implantadas pelos jesuítas em nossa educação. 

 O Ratio Studiorum era a síntese dos esforços de padronização do pensamento e ação 

pedagógica dos padres jesuítas. Contribuíram para a sua construção e edição final, em 1599 

pelo padre Aquaviva, as experiências vivenciadas, avaliadas e mandadas a Roma por 

missionários de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil23. O objetivo era ter um 

documento único que orientasse “as práticas sobre a ação pedagógica, a organização 

administrativa e outros assuntos, [...] [destinando-se] a toda a hierarquia desde o provincial, o 
                                                 
20 Veiga (2007, p. 64) adverte que, “para os jovens colonizadores que se aplicavam nos estudos, o colégio 
representava, antes de tudo, um elemento de afirmação social, principalmente no que se refere à distinção entre 
as carreiras intelectuais e os ofícios manuais e mecânicos”. Ver também ARAÚJO, Emanuel, op. cit.      
21 VILLALTA, op. cit. 
22 ARANHA, op. cit. 
23 ARANHA, op. cit.  



 

 

21 

 

reitor e o prefeito dos estudos até o mais simples professor, sem se esquecer do aluno e do 

bedel24”.  

 Por seu planejamento rigoroso, caráter disciplinador e por primar na excelência da 

formação intelectual, moral e religiosa das crianças e jovens na formação do homem polido - 

diferente da massa, da plebe -, é que a educação jesuítica e, por tradição, o ensino dos 

colégios católicos se tornou parte do emblema de distinção das elites brasileiras, desde a 

colonização até as primeiras quatro décadas da república (onde, em vias de fato, iniciam-se os 

movimentos de organização de um ensino estatal, laico e democrático). 

 Nestes quase quatro séculos percorridos, desde a Colônia à Proclamação da República, 

a educação contribuiu mais para a formação de homens e mulheres prontos para a 

participação de uma vida palaciana do que para o trabalho e transformação da realidade da 

Colônia.  

Segundo Villalta (2002) e Aranha (1996), a educação jesuítica contribuía para a 

formação de homens que se assemelhavam aos cortesãos dos palácios portugueses, refinados 

eruditos e alheios à revolução cientifica e reforma protestante. As mulheres eram educadas 

para serem pudicas, submissas, tementes a Deus, obedientes aos pais e aos maridos, em sua 

função bíblica de obediência e reprodução, como se pregava o Antigo Testamento: o senhor 

“disse também à mulher: eu multiplicarei os trabalhos dos teus partos. Tu parirás teus filhos 

em dor, e estarás debaixo do poder de teu marido, e ele te dominará25”.   

 Juntamente com a descendência européia, a posse da terra e a adoção da religião 

católica, a educação figurou como parte dos emblemas de dominação, símbolos de uma elite 

agrária que tentava reproduzir nos trópicos a vida da metrópole. Estes símbolos foram 

utilizados para diferenciar a elite econômica e intelectual do resto da população (colonos, 

índios, negros e outros estrangeiros) em uma relação de Estabelecidos para com os 

Outsiders26, que, de certa forma, se evidenciou até o fim do Estado Novo, onde a sociedade 

brasileira passou a apresentar configurações bem mais complexas.   

Elias (2000, p. 22-23) explica que: 

 
o grupo estabelecido tende a atribuir ao conjunto outsider as características 
“ruins” de sua porção “pior” – de sua minoria anômica. Em contraste, a auto-
imagem do grupo estabelecido tende a ser modelar em seu setor exemplar, 

                                                 
24 Ibidem, p. 92. 
25 Gênesis, 3:16.     
26 Termo utilizado por Norbert Elias e John L. Scotson, no livro ‘Os Estabelecidos e os Outsiders’, que 
significaria “os de fora”, e definiria uma parcela da sociedade, ou de uma comunidade, que não portaria o poder, 
os símbolos, os signos, as normas de conduta e características importantes que definem os Estabelecidos como 
uma parcela superior nas relações interpessoais.     
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mais “nômico” ou normativo – na minoria de seus “melhores” membros. Essa 
distorção pars pro toto, em direção oposta, faculta ao grupo estabelecido 
provar suas afirmações a si mesmo e aos outros; há sempre algum fato para 
provar que o próprio grupo é “bom” e que o outro é “ruim”... A peça central 
dessa figuração é um equilíbrio instável de poder, com as tensões que lhe são 
inerentes. Essa é também a precondição decisiva de qualquer estigmatização 
eficaz de um grupo outsider por um grupo estabelecido. Um grupo só pode 
estigmatizar outro com eficácia quando está bem instalado em posições de 
poder das quais o grupo estigmatizado é excluído. (itálicos do autor).    
               

 O que percebemos com Elias é que as elites econômicas no início de nossa formação 

social mantiveram o poder de estigmatização, não só por suas posses econômicas, mas 

também pelo controle de outras estruturas que lhe permitiam uma coesão e, em contra partida, 

exclusão dos demais grupos.  

 Assim, não só os bens materiais faziam parte dos emblemas que conferiam a poucos a 

posição de estabelecido. Nesta configuração, eles (os bens materiais) se ladeavam e no 

conjunto podiam ter o mesmo valor da descendência européia, dos privilégios e proximidade 

com os representantes da Igreja e da erudição obtida com os colégios jesuítas na construção 

de uma identidade do grupo. Este, por sua vez, requisitava de seus membros a observância e 

cumprimento de suas normas e regras para que pudessem manter a sua posição de controle 

das estruturas sociais, como também dos demais grupos que compunham a configuração.           

A partir daí, supomos que as oligarquias rurais brasileiras, enquanto tiveram o poder 

de influenciar a política, mantiveram sobre controle a expansão do sistema educacional, 

reservando para si e para poucos afiliados, o distintivo de uma educação erudita e 

performática e à parcela menos abastada da sociedade, a educação profissionalizante27. 

 As escolas católicas, herdeiras da educação jesuítica, mantiveram a organização 

necessária para oferecer à elite agrária brasileira os pré-requisitos que lhe credenciavam a 

ocupação dos postos de comando, de influência da política e administração pública, do 

período colonial à República. E por ser em sua maioria de caráter privado, estas escolas não 

permitiam a ascensão da maioria da população pela via da educação. 

 Neste contexto educacional onde o desenvolvimento do intelecto era o aspecto mais 

importante, a educação do corpo pela escola tinha um caráter disciplinador. A escola assumia 

a função de controlar o corpo, moldá-lo aos padrões de civilidade construídos pela sociedade 

                                                 
27 Sobre o dualismo na educação nas primeiras décadas do séc. XX ver: CUNHA, Lídia Nunes. Educação, 
Modernização e Afrodescendentes: 1920 – 1936 O Estado de Pernambuco. Dissertação Mestrado. Centro de 
Educação – PPGE, UFPE. Recife: 1999.  
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medieval durante gerações28. A função era integrar este corpo às normas e condutas 

desenvolvidas pela sociedade no processo das inter-relações, desenvolvendo o habitus29 que o 

tornaria pertencente a um determinado grupo. O corpo deveria ter suas pulsões sexuais e de 

violência controladas, permitindo uma adequação dos indivíduos a uma educação e moral 

cristã. Assim, as práticas ligadas ao corpo estavam em segundo plano nas prioridades de uma 

boa formação30.  

Para os índios esta educação era ainda mais penosa. A fé crista introduzida na 

catequese dos jesuítas obrigava uma mudança profunda no modo de pensar e agir dos nativos. 

A imposição de um Deus único, onipotente e onipresente, que precisava de intermediário para 

ser alcançado, e que devia ser reverenciado em silêncio nas orações, interferia não só nas 

crenças religiosas, mas também, na própria imagem do corpo e na corporeidade dos 

indígenas, construída historicamente pela força do seu habitus31. 

De um corpo livre, exercitado nas tarefas cotidianas das relações com a natureza, 

passa-se, a partir da intervenção dos Jesuítas, a ter um: 

 
corpo pecaminoso que precisa ser guiado pelo pastor, responsável pelo 
conjunto do rebanho e por cada uma das ovelhas,[...] devendo os cristãos, 
guiados pelos seus pastores, investir no aprimoramento da alma, já que o 
corpo é a sede dos pedados da carne. (TUCHERMAN, 1999, p.45). 

 

  Os corpos deveriam então ser cobertos, não podiam mais ser mostrados livremente da 

forma como estavam acostumados, não podiam mais expressar através das suas danças rituais 

o agradecimento aos deuses pela boa colheita, pela chuva, pelos peixes, aves que caçavam 

etc32. 

Sobre as práticas de atividades físicas neste contexto educacional, só em Aranha 

(1996), entre os autores citados acima, encontramos um pequeno trecho abordando o assunto. 

A autora fala que, “para contrabalançar a disciplina, os jesuítas estimulavam as atividades 

recreativas, por proporcionar ambiente mais alegre e vida saudável33”. 

                                                 
28 Sobre as mudanças de comportamento e padrões de civilidade ver ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. 
V.1: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994.  
29 Segundo Elias (1994), o Habitus e uma herança social que todo indivíduo recebe em seu processo de 
socialização, o seu distintivo étnico, o que Souza (2005) em sua obra chama de “segunda natureza”.     
30 Isso ficará mais claro quando abordarmos, na próxima seção, a visão de corpo no cristianismo. 
31 ELIAS, op. cit. 
32 Sobre a divisão do tempo empregado nas comunidades primitivas para o cultivo da terra, a caça, o preparo 
para guerra e o culto às divindades, como também, a divisão social destas atividades, ver: GODELIER, Muarice. 
Antropologia Econômica. In: COPANS, J. et al: Antropologia: ciência das sociedades primitivas? Lisboa: 
Perspectiva do homem, 1971.  
33 ARANHA, op. cit. p. 93.  
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 Há indícios de que além das atividades recreativas vivenciadas na colônia, também se 

dava ênfase, fora da escola, a práticas como esgrima e equitação para os jovens. Estas 

atividades tinham um caráter utilitário, servindo para deslocamento e segurança pelas terras 

um tanto inóspitas no período colonial, como também faziam parte da educação de um 

cavaleiro, o que nos reporta à tradição das Justas, vivenciadas em toda Europa medieval34.   

 Neste sentido, concordamos com Oliveira (1985) quando nos diz que, enquanto os 

portugueses exerceram a atividade de escambo com os índios, não foram considerados uma 

ameaça. No entanto, quando passaram a ocupar as terras e escravizar os índios, os conflitos 

foram inevitáveis. 

Tinha-se também como divertimento da nobreza as cavalhadas35, onde os cavaleiros 

relembravam as tradições das Justas medievais em provas de destreza de equitação e controle 

da lança. Segundo Marinho ([19 7-], p. 17),  

 
Em abril de 1641, realizaram-se no Recife, as primeiras cavalhadas do Brasil. 
Portugal estava sob o domínio da Espanha e esta em guerra com a Holanda. 
Os holandeses haviam invadido o Brasil quando sobreveio a trégua entre estes 
e os espanhóis, a qual, naturalmente, se estendeu às colônias. Para festejá-la, 
foram organizados torneios equestres em que portugueses e brasileiros 
competiram contra holandeses. Frei Manuel Calado descreve, com grandes 
detalhes e entusiasmo, cada uma das provas, relacionando inclusive os nomes 
dos cavaleiros, quer de um lado, quer do outro. A quadrilha dos holandeses era 
capitaneada pelo próprio príncipe Maurício de Nassau, enquanto Pedro 
Marinho Falcão chefiava os locais. Os prêmios parecem ter sido os mais 
valiosos até hoje disputados em competições desportivas no Brasil, pois, como 
nos lendários jogos homéricos em honra a Pátroclo, consistia em pesadas 
cadeias de ouro, anéis com diamantes e outras coisas do gênero.  

 
 

Já em Barbosa (2006, p. 1), podemos ver que 

 

no Brasil, a participação das classes dominantes também era uma das 
características das cavalhadas. Foram introduzidas à época da colônia pelos 
cavaleiros e fidalgos que chegavam com os donatários. Faziam parte das 
festividades cívicas e religiosas e, alguns anos depois, dos nossos costumes e 
folguedos populares. A cavalhada também podia, independente dessas 
festividades, ser uma festa em si mesma já que acontecia durante vários dias. 

 

                                                 
34 MARINHO, ([19--]), p. 76.   
35 A cavalhada é um jogo disputado por dois grupos de cavaleiros munidos com lanças finas, compridas e 
pontiagudas em uma das extremidades. O jogo consiste em percorrer uma pista com distância pré-estabelecida e 
com a lança retirar uma das argolas penduradas sob uma corda esticada transversalmente sobre a pista de corrida, 
na altura do peito do cavaleiro. As argolas têm diâmetros diferentes e valem pontos ou prêmios de acordo com 
seu tamanho, as menores valem ou correspondem a um maior pontuação ou premiação. Ganha o grupo que 
somar o maior número de pontos ou obtiver os maiores prêmios. Além da destreza de acertar a argola com o 
cavalo em movimento, é necessário habilidade para desviar-se da corda e não ser atirado ao chão.          
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As festividades religiosas e, em consequência, as atividades profanas a elas atreladas 

se mostraram um fértil terreno para o cultivo das práticas corporais. Como no exemplo da 

Cavalhada, muitas atividades se desenvolveram neste encontro do religioso com o profano.  

 Além destas festividades poderíamos citar a Quadrilha, ligada ao ciclo junino; o 

Bumba-Meu-Boi, o Cavalo Marinho e os Reisados, ligados ao ciclo natalino; sem falar nas 

muitas manifestações culturais e artísticas ligadas ao fim da quaresma: do carnaval à quarta-

feira de cinzas.    

    A associação das práticas de atividades físicas e esportes com a Escola que nascia e 

tomava forma (entre os séc. XVI e XVIII36) só vem a se realizar nas primeiras décadas do séc. 

XIX, sendo tal êxito creditado a Thomas Arnold, em 1830, com a introdução dos desportes 

como uma atividade extracurricular nas escolas públicas da Inglaterra. 

 Vale salientar que, no contexto inglês, a entrada dos esportes como uma atividade 

extracurricular é uma consequência ligada à Reforma Protestante. Como ressalta Marivoet 

(2007, p. 14), 

 
a influência da ética protestante na sociedade inglesa se terá tornado 
igualmente influente nas mudanças registradas em torno dos jogos lúdicos que 
deram origem ao modelo de desporto moderno. Por um lado, a proteção real 
aos desportos, iniciada no século XVI, como forma de oposição aos 
protestantes, terá por ventura suscitado um reforço deste hábito de 
divertimento, em particular junto dos nobres, e, por outro lado, com a 
conversão de Inglaterra no séc. XVII, terá contribuído para racionalização ou 
normalização das práticas desportivas, e para a definição dos seus valores 
orientadores [...]. 
 

 No Brasil, com os colégios de fundamentação católica, a aceitação das práticas 

esportivas se deu bem mais tarde. No caso da tradição católica:  

 
apenas com o papa Pio X, em 1903, se começou a assistir a uma abertura às 
actividades físicas, em especial com o apoio ao movimento Internacional 
Católico de Educação Física e Ginástica. Porém, apenas a partir do 
revolucionário Concílio Ecumênico do Vaticano II, de 1964, a Igreja Católica 
mostrou de forma clara o seu apreço pelo desporto. (MARIVOET, 2007, p. 
16-17. Itálicos da autora).      
 

 A partir do exposto acima, percebe-se que, na tradição católica, o corpo e as questões 

ligadas a ele sempre foram um assunto doutrinário delicado. Isso suscitou varias releituras, 

                                                 
36 Sobre a origem dos colégios, ver: VEIGA, Cynthia Greive. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007. 
ARANHA. Op. cit. 
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feitas e aceitas pela Igreja no seu processo de adaptação às exigências de cada época para 

manutenção de seu rebanho37. 

Portanto, o que percebemos ao abordar a educação jesuítica nos primeiros dois séculos 

que comandaram a educação brasileira é a primazia por uma educação fora do contexto social 

da Colônia. A preocupação era oferecer uma ilustração para formação de um homem polido, 

conforme as exigências de uma sociedade aristocrática européia, diferente do que era 

necessário para a vida em terras ultramarinas tão inóspitas. 

 Neste sentido, a educação jesuítica fornecia um verniz mais útil como distintivo das 

elites do que conhecimentos úteis para o desenvolvimento das atividades da Colônia. Por ter 

tal caráter é que a educação, durante mais de quatro séculos, foi um bem tão caro às 

oligarquias rurais do Brasil, tendo a Igreja se dedicado a fornecê-la durante este período. 

 Na próxima seção deste capítulo, veremos uma visão da matriz de orientação 

filosófica que diferenciava a educação católica dos demais estabelecimentos de ensino no 

Brasil, focando para isso uma visão de corpo no catolicismo, ponto crucial para compreensão 

do nosso objeto. 

 

1.2 Uma visão de corpo no catolicismo e a sua implicação para as práticas de atividades 

físicas e esportivas.  

 

 No título de nosso trabalho usamos a frase “mente e corpo sadio38”, extraída do texto 

“Ensino em Pernambuco39”, de autoria de Nilo Pereira, diretor da pasta de Educação do 

Estado de Pernambuco durante a interventoria de Agamenon Magalhães. Ela sintetizava, de 

certo modo, a visão da interventoria sobre os rumos que deveria tomar a educação física e os 

esportes sobre sua tutela.  

 No entanto, esta não é uma frase comum, um discurso desinteressado, principalmente 

se levarmos em conta que foi dita por um intelectual católico, congregado Mariano40, homem 

de influência entre os laicos da Igreja.  

 Este discurso reforça o entendimento por parte das autoridades da educação de 

Pernambuco, durante o Estado Novo, de uma visão dicotômica do homem representada no seu 

                                                 
37 Daremos o exemplo destas mudanças no capítulo II quando abordarmos os católicos na era Vargas.   
38 Pereira, Nilo. Ensino em Pernambuco. In: Folha da Manhã, Recife, matutino. 16 de janeiro de 1939. 
39 Ibidem. 
40 Sobre a Congregação Mariana e sua atuação no Estado de Pernambuco na década de 30, ver: COSTA, Bruno 
Santos Marones. Educando para castidade: Um olhar da Igreja Católica sobre a educação sexual nos anos 30 
(séc. XX). Dissertação de Mestrado. Centro de Educação – PPGE, UFPE. Recife: 2007.  
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binômio ‘corpo e mente’, e que, vindo de um intelectual católico, nos reporta a toda uma 

tradição e compreensão da filosofia cristã sobre o assunto do corpo.  

Isso nos impõe a necessidade de compreendermos a visão de corpo pelos católicos, 

ajudando a entender não só a primazia do desenvolvimento do intelecto na base da educação 

jesuítica (que foi vista na seção anterior como sendo a raiz da educação brasileira), como 

também permitindo uma melhor análise do nosso objeto: a educação física e esportes nos 

colégios católicos do Recife durante o Estado Novo.  

 Justificada a nossa necessidade de abordar um tema tão complexo e delicado, 

tentaremos, em vista disso, ser o mais sintético e objetivo nesta abordagem, evitando 

divagações que nos tire da análise de nosso objetivo. Para tanto, faremos uma discussão 

filosófica em cima do livro sagrado dos católicos, a Bíblia.   

 A frase acima exposta, mente e corpo sadio, nos remete a sua raiz “mens sana in 

corpore sano”, parte de uma frase41 – disseminada, aceita e também contestada entre filósofos 

e educadores da área da educação física – atribuída às máximas de Juvenal. 

Juvenal (67 d.C. – 130 d.C.) foi um poeta romano que teve como obra principal as 

Sátiras, obra lida e difundida entre católicos e humanistas de outros credos religiosos no 

período da Renascença.  

As grandes obras dos autores gregos e romanos foram traduzidas para o latim e 

compuseram as bibliotecas dos grandes mosteiros e abadias de toda a Europa Medieval, 

permitindo a sua transmissão séculos à frente, não só à classe eclesiástica, como também a 

uma parcela refinada da nobreza européia que tinha nos monges os tutores dos seus filhos. 

No entanto, não é em Juvenal que encontraremos a explicação para o binômio corpo x 

mente ou, numa perspectiva cristã, corpo x espírito (alma); como também não será nos 

autores clássicos que teremos nossa resposta. Juvenal, Aristóteles, Platão, Cícero, Lucanus, 

Plínio, Statius, Trogus Pompeius, Virgílio, Horácio, Persius, Sêneca e Terêncio, entre outros 

autores gregos e romanos, foram usados como material de estudo e aprofundamento na 

educação dos monges, padres e seus alunos por séculos, durante a Idade Média e o 

Renascimento. Estes autores, por consequência da educação jesuítica, também foram lidos no 

Brasil, mas não são eles que fundamentam a filosofia cristã.  

Não é nas leituras clássicas que está a submissão do corpo ao espírito (do 

cristianismo). No entanto, por considerar e demonstrar tal relação e, em um segundo 

                                                 
41 Na integra, a Frase de Juvenal é a seguinte: “Deve pedir-se uma mente sã num corpo são”. 
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momento, romper com este paradigma, estas leituras foram utilizadas como material de 

estudo e propagação das ideias cristãs, e depois contra estas, através de suas releituras.         

Para uma identificação radical do binômio corpo x alma (na tradição cristã) é 

necessário compreendermos minimamente dois dogmas do cristianismo: o pecado original e 

a redenção pela cruz, revelados no livro principal do cristianismo, a Bíblia Sagrada.  

No pecado original, Adão e Eva (Virago42) foram expulsos do paraíso por terem 

desobedecido às ordens do Senhor e comido o fruto proibido43. Esta revelação bíblica mostra 

que pelo livre arbítrio o homem se desviou da ordem ao praticar o mal físico e moral (pecar), 

isso porque, mesmo ele (o homem) tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus, é um ser 

criado, dotado de uma natureza que o difere da perfeita plenitude do ser Criador (Deus). 

Pandovani e Castagnola (1996, p. 190) revelam em seu estudo filosófico que antes da 

queda do homem (o pecado original), ele (o homem) 

 
teria participado – com uma natureza extraordinariamente dotada – da vida de 
Deus, teria gozado de uma espécie de deificação, não por direito, mas por 
graça. E evidencia-se também que – devido a uma culpa de orgulho contra 
Deus, cometida pelo primeiro homem, do qual, pela natureza humana, devia 
descender toda humanidade – teria o homem perdido aquela harmonia e a 
dignidade sobrenatural, juntamente com os dons conexos. 
 Há, portanto uma enfermidade, uma debilitação espiritual e física na 

natureza humana, essencial desde o nosso nascimento, e que deve, por 
conseguinte, ser herdada. (...) O pecado original, pois – que importa na 
privação da ordem sobrenatural, isto é, na privação do único fim humano 
efetivo, até ao sofrimento e à concupiscência, que dizer, até à vulneração da 
própria natureza – voluntário e culpado em Adão, seria culpado em seus 
descendentes, enquanto não quiserem servir-se das misérias provindas do 
pecado original como estímulo para Redenção, praticando o cristianismo, 
ingressando na Igreja.(itálicos nossos) 
 
   

 Para o cristianismo só a via da fé e a aceitação da doutrina cristã podem salvar as 

almas dos homens, os descendentes e herdeiros de Adão. Para isso, é necessário seguir o 

exemplo de Cristo (que assume os pecados do mundo até a morte de cruz) segunda pessoa da 

Santíssima Trindade44, o Verbo de Deus que “assume a natureza humana precisamente para 

reparar o pecado original e, por conseguinte, também as suas naturais consequências45”.  

 

                                                 
42 A primeira mulher criada por Deus recebeu o nome de Virago por Adão. “²² E da costela que tinha tirado de 
Adão, formou o Senhor Deus uma mulher, que Ele lhe apresentou.²³ Então disse Adão: Eis aqui agora o osso de 
meus ossos, e a carne da minha carne. Esta se chamará Virago, porque de varão foi tomada”. (Gênesis 2: 22-23)  
43 Gênesis 3: 2-24. 
44 Na tradição cristã tem-se na Santíssima Trindade: O Pai (Deus), O filho (Jesus Cristo) e O Espírito Santo.   
45 PANDOVANI e CASTAGNOLA, op. cit., p. 190. 
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Para a redenção, teria sido suficiente o mínimo ato expiatório de 
Cristo, tendo todo ato seu um valor infinito, devido à dignidade do operante. 
Ao contrário, ele se sacrifica até à morte de cruz. Fez isto para dar a glória 
possível à infinita majestade de Deus no reino do mal e da dor proveniente do 
pecado; é pois, a glória de Deus o fim último de toda a atividade divina. As 
conseqüências da redenção de Cristo, a respeito da humanidade, são as 
seguintes: Ao homem foram restituídos os dons sobrenaturais, a graça, a 
divina adoção. Não lhe foram, porém, restituídos os dons preternaturais e 
tampouco a integridade da natureza, a fim de que mediante esta pena pudesse 

expiar a culpa original e as atuais, e colaborar, na medida de seu poder, com 

a redenção de Cristo. Por este motivo permaneceria a dor, o dissídio entre 

virtude e felicidade, e a ética seria uma acética. Cristo, pois, convida os 
desejosos de maior perfeição a carregar uma cruz mais pesada ainda, como ele 
fez, para a glória de Deus e a própria santificação. No primeiro caso, o 
sacrifício é expiação, no segundo é holocausto. O primeiro é o caminho dos 
preceitos – para todos –, o segundo é o caminho dos conselhos – para os 
perfeitos. (PANDOVANI E CASTAGNOLA, 1996, p. 199. Itálicos nossos). 

   
   
 A redenção pela cruz realizada pelo Verbo de Deus, que assumindo a natureza 

humana, acrescenta a seus atos o valor do humano e do divino, redimindo o homem do 

pecado original, mas lhe demonstra (ao homem) que o bem não pode ser realizado fora da 

glória de Deus, tanto para os homens comuns, que querem a salvação de suas almas, como 

para os especiais, que aspiram à santificação. 

 Desta forma, o pecado original e a redenção pela cruz demonstram aos homens sua 

imperfeição e o caminho a ser seguido para a salvação de suas almas, mas também, 

consagram um sistema biparte que tenciona este caminho: o bem x o mal; o céu x o inferno; o 

certo x o errado; os prazeres do corpo x as virtudes do espírito etc., tendo no Novo 

Testamento o guia para seu trânsito em busca da salvação e da edificação da glória do Senhor.  

 O Novo Testamento que relata a vida de Cristo pelos apóstolos, consagra as ações que 

devem ser seguidas pelos cristãos para poder compartilhar, após o julgamento final, a graça 

divina ao lado de Deus46.    

  Neste sentido, São Paulo47 recomenda nas epístolas o abandono dos prazeres da carne 

para libertação do pecado. “Não reine pois o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que 

                                                 
46 5 Então o que estava assentado no trono, disse: Eis aí faço eu novas todas as coisas. E ele me disse: Escreve, 
porque estas palavras são muito fiéis e verdadeiras. 6 Também me disse: Tudo está cumprido; eu sou o Alfa e o 
Omega, o princípio e o fim. Eu darei gratuitamente a beber da fonte da água da vida ao que tiver sede. 7Aquele 
que vencer, possuirá estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho, 8 mas pelo que toca aos tímidos, e aos 
incrédulos, e aos execráveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos que dão veneno, e aos idólatras, e a todos 
os mentirosos, a sua parte será no tanque ardente de fogo e de enxofre que é a segunda morte. (São João, 
Apocalipse. 21: 5-8) 
47 Para os católicos, os textos de São Paulo são considerados deuterocanônicos (construídos com inspiração 
divina). Segundo Marivoet (2007), este fato torna os escritos paulinos de grande relevância para a Igreja e a 
formulação de sua doutrina e filosofia.   
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obedeçais aos seus apetites48”. E mostra que muitos são os prazeres do corpo que devemos 

renegar, pois, além da morada da alma o corpo é o “templo do Espírito Santo”. 

 

Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas 
eu de ninguém me farei escravo. Os manjares são para o ventre, e o ventre 
para os manjares: mas Deus destruirá tanto aquele como a estes: e o corpo não 
é para devassidão mas para o Senhor: e o Senhor para o corpo.(...) Acaso não 
sabeis que os vossos membros são templo do Espírito Santo, que habita em 
vós, o qual tendes por vo-lo haver dado Deus, e que não vos pertenceis a vós 
mesmo, porque vós fostes comprados por um grande preço?49 Glorificai pois, e 
trazei a Deus no vosso corpo. (Paulo, I Cor. 6: 12-13, 19-20)   
     

No elenco das concupiscências do homem, Paulo não isentou a prática das atividades 

esportivas que na época era fortemente representada pelos jogos de origem Grega50. Adotados 

e transformados em grandes espetáculos de vida e morte – e também eternizados por outro 

jargão atribuído a Juvenal, “a política de pão e circo” – os jogos que atraíam multidões para as 

arenas de Roma.  

 Neste sentido, Paulo (I Cor. 9: 24-27) escreveu aos Coríntios: 
 

Não sabeis que os que correm no estádio, correm sim todos, mas um só é que 
leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que tem 
de contender, de tudo se abstém, e aqueles certamente por alcançar uma coroa 
corruptível: nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a 
coisa incerta: assim pelejo, não como quem açoita o ar: mas castigo o meu 
corpo, e o reduzo à servidão: para que não suceda que havendo pregado aos 
outros, venha eu mesmo a ser reprovado. 
       

A partir da visão de Paulo de que o corpo é corruptível e “por isso os cristãos 

deveriam purificar os seus corpos através da fé e da renuncia aos prazeres do corpo51”, se 

desenvolve toda uma negação aos prazeres corporais inclusive os proporcionados pelas 

práticas de atividades físicas e desportivas.     

Vale salientar que para o pensamento Paulino o corpo não assume, de antemão, a 

condição de “bom ou mau, mas que ambas as possibilidades existem para ele, tanto o bem 

quanto o mal, dependendo do relacionamento com Deus ou seu distanciamento de Deus52”. 

Assim, não é a negação do corpo que salva, mas a sua submissão à vontade do espírito e a 

negação dos instintos naturais dos prazeres da carne.  

                                                 
48 Romanos 6: 12. 
49 O preço de que Paulo fala aos Coríntios é a morte de Cristo em cruz para remição dos pecados do homem. 
50 Os jogos gregos foram considerados pelos cristãos uma instituição pagã. 
51 MARIVOET, op. cit., p. 14. 
52 SANTOS, 2000, p. 172. 
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Na mesma linha de raciocino, Santo Agostinho53, que foi seguidor das Epístolas de 

Paulo, influenciou até o século XVI toda uma geração de educadores e intelectuais católicos e 

também protestantes, já que Mantinho Lutero54 foi ordenado sacerdote pela ordem dos 

agostinianos, na manutenção de uma visão Paulina de corpo. 

Os preceitos Paulinos permaneceram vivos por toda a Idade Média, primeiro na 

Patrística e depois na Escolástica pré-tomista, chegando a influenciar o Puritanismo inglês 

calvinista, como nos revela Marivoet (2007). 

No entanto, é a partir de São Tomás de Aquino55 que o corpo passa a ter uma 

relevância no equilíbrio da formação do homem. Influenciado pelas leituras de Aristóteles, 

São Tomás conjugou os preceitos agostinianos com a ética aristotélica causando uma ruptura 

na visão de corpo que prevaleceu por toda a Idade Média e que só é alterada com a adoção, no 

século XVI, da doutrina tomista como a oficial da Igreja Católica56. 

A adoção deste princípio na prática pelos católicos ocorre bem mais tarde do que sua 

adoção por filósofos de outras orientações religiosas. As produções que revelavam a 

necessidade de se ter um equilíbrio nas atividades humanas, a partir da segunda metade do 

séc. XVII, são mais presentes nos filósofos de outros credos do que nos católicos57. Também 

fica evidenciado que estas produções só foram possíveis pela introdução das obras de 

                                                 
53 Santo Agostinho (354-430 d.C.) nasceu em Targaste, parte oriental da atual Argélia, se converteu ao 
cristianismo aos 18 anos e é considerado o mais importante filosofo da Patrística, período de construção da 
teologia católica, desenvolvida pelos padres – por isso patrística – entre os séculos II e VIII. Para Gadotti (1996: 
pág. 56), Agostinho “desenvolveu e defendeu a ideia de que, como toda necessidade humana, também a 
aprendizagem, em última instância, só pode ser satisfeita por Deus”. Para maiores informações ler: PADOVANI 
e CASTAGNOLA, História da Filosofia. 12ª ed. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1978. 
54 Martinho Lutero (1483-1546) foi o líder da reforma da Igreja Católica que levou ao nascimento do 
protestantismo. Doutor em teologia, foi professor desta disciplina em Wittenberg até a sua morte. Excomungado 
em 1522 pelo papa Leão X, “negou sucessivamente a autoridade do papa, a hierarquia, o celibato dos padres, os 
votos monásticos, o culto dos santos o purgatório e a missa”. (Gadotti, 1996: pág. 70) Pregava que a bíblia 
deveria ser lida por todos, traduzindo-a para o alemão coloco-a a disposição dos menos letrados iniciando uma 
tradição protestante de ensinar com a bíblia na língua materna de cada povo.         
55 São Tomás de Aquino (1224 ou 1225-1274) nasceu em uma região de Nápoles. Ainda jovem fugiu da casa de 
seu pai, o Conde da Aquino (contrário a seu ingresso em uma ordem religiosa de mendicância), para ingressar na 
ordem de São Domingos. Após a sua canonização foi declarado doutor da Igreja e patrono de todas as escolas 
católicas. Segundo Gadotti (1996: pág. 58), São Tomás de Aquino “foi filósofo, teólogo, um dos mais ativos 
organizadores dos estudos, reformador de programas de ensino, fundador de escolas superiores mas, acima de 
tudo, professor”. É considerado o mais importante pensador escolástico, período do pensamento cristão voltado 
para escolástica, ou seja, a filosofia ensinada nas escolas. “As matérias ensinadas nas escolas medievais eram 
representadas pelas chamadas artes liberais, divididas em trívio – gramática, retórica, dialética – e quadrívio – 
aritmética, geometria, astronomia, música. A escolástica surge, historicamente, do especial desenvolvimento da 
dialética. Diversamente da patrística, cujo interesse é sobretudo religioso e cuja glória está na elaboração da 
teologia católica, o interesse da escolástica será, sobretudo, especulativo e a sua glória será a elaboração da 
filosofia cristã”. (PANDOVANI e CASTAGNOLA. 1996: pág. 223).               
56 MARIVOET. op.cit.  
57 Vale lembrar que o Ratio Studiorum, teve sua edificação em 1599, e nele a prevalência absoluta era das 
práticas intelectuais.    
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Aristóteles e outros pensadores clássicos nas universidades da Europa pelo pensamento 

tomista.          

Ao abordar o assunto, Marivoet (2007) cita a produção realizada na cidade 

cosmopolita de Amsterdã do séc. XVII, habitada por pensadores de várias orientações 

religiosas, como a de “João Amós Coménio, reconhecido pedagogo humanista e protestante, 

de origem Checa (na época, Reino da Boémia)[...], [que teria sido] o primeiro pré-moderno a 

enaltecer a educação física ou corporal [...] [defendendo] a ginástica nos currículos 

escolares58”. A autora também mostra a produção de Bento de Espinosa, filósofo humanista e 

judeu origem portuguesa, que “argumentava em prol da demonstração da máxima de Juvenal 

‘mens sana in corpore sano
59

’”.  

Mas é a partir do séc. XVIII, com o desenvolvimento da anatomia por Vésale60 e o 

nascimento de uma medicina social61, que a Igreja se vê obrigada a considerar o discurso 

médico, proporcionando, por consequência, novas leituras dos clássicos e da própria Bíblia, 

permitindo um enfrentamento dos desafios impostos pela ciência moderna.  

 
A partir do século XVIII, os fundamentos das virtualidades educativas 

do desporto emergentes da tradição religiosa foram objecto de reelaborações à 
luz dos novos ideais liberais. Entre os pedagogos cujas obras se tornariam 
influentes no desenvolvimento do desporto moderno e dos valores formativos 
associados, merecem destaque, no século XVIII, o filósofo das luzes, Jean-
Jacques Rousseau e, no seguinte, o clérigo protestante Thomas Arnold, mentor 
e impulsionador da introdução dos desportos nos currículos escolares ingleses, 
em 1830, e o barão Pierre de Coubertin, impulsionador da restauração dos 
jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, e inspirador do Movimento 
Olímpico Internacional. (MARIVOET, 2007, p. 23) 

     
 Neste sentido, a filosofia educacional católica, no início do séc. XX, vai advogar pela 

saúde do corpo, inclusive com a adoção da educação física e das práticas esportivas como 

forma de garantir uma mente saudável em um corpo saudável, o que nos remete ao início 

desta seção. 

 O fato de considerar o corpo como parte importante do equilíbrio do homem não 

altera, por sua vez, a sua submissão hierárquica à mente/espírito. O filósofo católico Redden 

(1956, p. 288), no início da década de 4062(do séc. XX), esclarecia que, 

                                                 
58 MARIVOET. op.cit., p. 20. 
59 Ibid., p. 21.  
60 Vésale (1514-1564) é considerado o pai da Anatomia moderna. Em 1543 publicou De Hunani Corporis 

Fabrica, “tratado ilustrado de Anatomia que marca a origem moderna da conquista de autonomia do corpo e de 
seus órgãos em relação ao sujeito humano, ao Homem”. (Leenhardt, 2007:pág.2)      
61 Sobre o nascimento da medicina social, ver: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 23ªed. Rio de 
Janeiro: Graal, 2007.  
62 O livro Filosofia da Educação, de John D. Redden, foi lançado em 1942, sendo publicado no Brasil em 1956.  
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como o corpo é parte integrante do homem, cabe levar em conta o 
desenvolvimento harmônico de tôdas as potencialidades. Da definição dada no 
Capítulo I, ficou claro que desenvolvimento harmônico não implica que cada 
um dos cinco aspectos da natureza do homem – o físico, o intelectual, o social, 
o estético e o espiritual – deva receber igual parcela de treinamento. Antes 
cada aspecto deve ser desenvolvido de acôrdo com sua hierarquia essencial e 
de acôrdo com a verdadeira natureza do homem. Por hierarquia essencial 
entendemos a ordem própria e lógica em que as potencialidades do homem 
devam receber desenvolvimento e treinamento. Suas potencialidades físicas 
têm a primazia na ordem natural, mas as suas potencialidades espirituais são 
primeiras na ordem de importância e proeminência. (itálicos do autor)  
    

 Para o autor fica claro que, mesmo tendo que tratar o homem em suas várias partes, há 

uma natural hierarquia que deve ser respeitada para que a formação não seja desvirtuada, 

tendo assim a educação que privilegiar a formação intelectual e espiritual em detrimento aos 

outros “aspectos da natureza do homem”.     

É interessante perceber como as releituras das Escrituras Sagradas permitem 

interpretações que condizem com as ideias proeminentes de cada época, neste caso, a 

crescente produção cientifica e o pensamento humanista ocorrido a partir do séc. XVIII. 

 Neste sentido, vemos em Redden (1956, p. 288) uma interessante releitura do quinto 

mandamento. 

 
Não matarás – obriga que todos adquiram os meios necessários para a 
preservação da própria vida e saúde. É, pois, essencialmente errado 
negligenciar de maneira série ou expor a própria saúde e o corpo ou, de 
qualquer forma, impedir que alguém dê a devida atenção ao cuidado de seu 
corpo e de sua saúde. 
       

 O que percebemos neste retorno radical do binômio corpo x espírito/mente numa 

perspectiva cristã é uma depreciação histórica do corpo e das atividades a ele ligadas em favor 

da formação intelectual e espiritual. Consequentemente, isso influenciou, não só o 

pensamento, como também a elaboração das práticas e atividades físicas e esportivas no 

Brasil, justificando por este prisma o atraso da introdução da educação física como 

componente curricular educativo nas escolas.  

 As práticas das atividades físicas e dos esportes estiveram mais a reboque dos 

direcionamentos políticos e ideológicos que justificavam sua presença na escola do que 

ligados à educação integral do homem. Hora de tendência higienista, hora populista, hora 

militarista, entre outras tendências identificadas na literatura da história da educação física, a 

visão educacional e sua integração como “Componente Curricular” nas escolas só se efetivou 

com a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e seu complemento 
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Lei nº 10.328/2001, que acrescentou o termo “obrigatório” após a expressão "curricular", 

constante do § 3o do art. 26 da Lei nº 9.394/96.         

Para a propagação desta ideia dicotômica de homem no Brasil, expressa em seu 

binômio corpo x espírito/mente, muito colaborou a educação católica, como já visto, para a 

educação das elites brasileiras.  

      Por este motivo, trataremos na última seção deste capítulo das ordens religiosas em 

Pernambuco e da criação dos colégios, por estes terem sido os difusores das ideias e ideais 

católicos no Brasil por praticamente 400 anos após nosso descobrimento, como também por 

fazerem parte do corpus do nosso objeto de pesquisa. 

   

1.3 As ordens religiosas em Pernambuco e a criação de alguns colégios no Recife63 

     

 A história das ordens religiosas se confunde com a própria história do Cristianismo. 

Com o declínio da civilização romana, milhares de fiéis recém-convertidos se refugiaram em 

lugares desertos ou simplesmente mais tranquilos com a intenção de levarem um modo de 

vida mais parecido com aquilo que entendiam ser o modelo de vida de Cristo e dos primeiros 

cristãos. 

Estes cristãos se agruparam em pequenas comunidades e com o tempo criaram não 

apenas algumas regras de convivência, mas, posteriormente, um modelo de relação social que 

pudesse ser repetido em diferentes locais. Nasciam as primeiras ordens, que com o tempo 

passaram a ser aceitas e controladas pela hierarquia da Igreja. 

É dificil precisar qual foi (foram) a(s) primeira(s) ordem(ns) religiosa(s), no entanto, é 

certo afirmar que um dos mais importantes fundadores de uma ordem religiosa e 

sistematizador das regras de convivência foi São Bento de Núrsia, criador de uma 

comunidade no Monte Cassino que teve muita importância principalmente na Europa.   

A partir dessa comunidade e inspirados nas Regras de São Bento, foram criados 

dezenas e centenas de mosteiros por todo o continente europeu. As regras por ele criadas 

tinham a simplicidade necessária para reger quase todos os aspectos da vida quotidiana de 

uma comunidade religiosa, definindo os tempos de oração, os tempos de trabalho, os tempos 
                                                 
63 Optamos em falar da criação de alguns colégios por questões metodológicas. Primeiro pela quantidade de 
estabelecimentos, que tornaria seu relato enfadonho. Para que se tenha uma idéia, Beozzo (1983) nos informa 
que só de ordens femininas vindas para o Brasil entre 1881 e 1930 são 97, das quais uma parte significativa veio 
para Pernambuco. Segundo que o registro destes estabelecimentos é precário e seu desvelamento, sem que este 
seja o nosso objeto principal, seria desnecessário e ocuparia um tempo que não condiz com a realidade de um 
mestrado, por último optamos em dar ênfase nos primeiros colégios a serem abertos a partir da reorganização da 
Igreja no Brasil e os que fazem parte da nossa amostra, a saber, o Colégio Salesiano Sagrado Coração e o 
Colégio Marista do Recife.        
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de descanso, bem como os deveres mútuos, resolução de conflitos, punições, entre outras 

atividades. 

Com o passar do tempo outros elementos foram somados, modificados e acrescentados 

às regras criadas no Monte Cassino, tendo hoje, cada ordem religiosa sua legislação própria 

para gerência de suas comunidades válidas em todo o mundo, tendo as mesmas sido 

aprovadas pela Congregação dos Cardeais e o Santo Papa.  

Várias foram as ordens fundadas por homens e mulheres que, inspirados na vida de 

Cristo, edificaram um estrutura basicamente fundada na assistência, caridade e divugação da 

fé aos pobres e desvalidos, e que, se espalhando por todos os continentes do mundo, tornaram 

o cristianismo uma das mais difundidas religiões do medievo, na Europa e em suas colônias. 

Muitas destas ordens religiosas aportaram no Brasil desda sua descoberta no séc. XVI.  

O objetivos básicos destas ordens era a catequese dos índios e a manutenção da fé e moral 

cristã entre os homens que vinham de Portugal para colonizar as novas terras recém-

descobertas. 

O significado da atuação dos religiosos na fase colonial do Brasil deve ser 
entendida dentro do contexto da política colonizadora de Portugal. Para os 
monarcas portugueses, colonizar e evangelizar se colocavam em pé de 
igualdade, e muitas vezes se confudiam. Com frequência os colonizadores 
identificavam a cultura européia, e especificamente a cultura portuguesa, com 
o Cristianismo. Evangelizar tornava-se sinônimo de aportuguesar. 
(HOORNAERT. et  al., 1983, p. 211). 
  
 

Neste sentido, Pernambuco teve um importante destaque na presença das ordens 

católicas no Brasil colonial. Devido ao seu lugar de destaque na produção de açúcar, como 

também à sua localização geográfica, que o tornava o ponto mais a leste do continente e o 

porto mais próximo da África, a capitania de Pernambuco se tornou um local de grande fluxo 

de mercadorias, escravos e comerciantes, ou seja, um grande centro comercial que atraía 

pessoas e riquezas e que deveria estar a serviço da Coroa portuguesa e da Igreja.  

A história da educação brasileira está intimamente ligada à tradição católica na 

promoção e organização das instituições de ensino. Mas não foi só à promoção da educação 

que as ordens religiosas estiveram ligadas. As diversas ordens religiosas que aportaram no 

país desde o séc. XVI, promoveram ações na saúde e na assistência social, que também 

marcaram a história destas áreas64. 

                                                 
64 Sobre a Irmandade da Misericórdia e criação da primeira Santa Casa de Misericórdia no Brasil, ver: Santa casa 
da misericórdia da Bahia. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930). 
Disponível em: http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/P/verbetes/stcasaba.htm.  Acesso 22 de novembro 
de 2008. 
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 Entender a hegemonia católica65 como religião em um país de dimensões continentais 

como o Brasil, passa pelo vislumbre das diversas ações desenvolvidas historicamente pelos 

católicos nos mais diferentes setores da sociedade.  

 Neste sentido, as ordens religiosas junto com as paróquias foram os braços da Santa Sé 

de Roma, como também difusoras da doutrina cristã pelo mundo através de suas ações nos 

diferentes segmentos sociais, tais como o da saúde, assistência social, assistência espiritual e 

educação. 

 No entanto, se pensarmos por uma lógica reprodutivista, nenhuma ação foi tão bem 

sucedida na manutenção e propagação do pensamento cristão do que as escolas confessionais. 

Presentes em todas as regiões do país, serviram à elite cortesã colonial, à monarquia, às elites 

econômicas e à burocracia do Estado e edificaram um pensamento hegemônico que só 

começa a ser contestado com o advento da República.    

 Da nossa época colonial até nossa formação republicana, Pernambuco recebeu, como 

todo o Brasil, a visita e instalação de ordens religiosas vindas de toda a Europa. Este fluxo de 

religiosos, em alguns períodos mais intensos do que outros, só foi minimamente abalado pela 

invasão holandesa no séc. XVII (1630 a 1645).  

  
As raízes históricas desse fenômeno encontram-se na própria tradição 

da Península Ibérica. Por muito tempo, lusos e espanhóis lutaram contra a 
dominação árabe, ou seja, contra os mouros. Só em meados do século XV, 
Portugal conseguiu afirmar-se como nação, expulsando os mouros. Os 
muçulmanos eram considerados inimigos da pátria e da fé cristã. E os 
portugueses lutavam pela pátria e pela religião. Essa mentalidade foi mantida 
como relação aos índios do Brasil: era preciso o mesmo tempo colonizá-los e 
evangelizá-los, ou seja, em síntese, era preciso aportuguesá-los. 
(HOORNAERT. et  al., 1983, p. 211). 

 
 Foi com este intuito que na primeira metade do século XVI os primeiros religiosos da 

ordem dos franciscanos aportaram no país. Entretanto, o abandono das terras recém-

descobertas por parte da Coroa portuguesa nas primeiras três décadas, como também o 

trabalho assistemático, esporádico e sem muito planejamento destes religiosos, não permitiu 

um maior êxito no processo de evangelização dos índios.  

 Mas, devido às sucessivas tentativas de invasão de outros países e às ameaças de 

ataques piratas, Portugal, na segunda metade do século XVI, instaura o sistema feudal de 

                                                 
65 Segundo os dados do IBGE, no censo 2000, os brasileiros que se declaravam católicos eram 73,8% da 
população, em números absolutos isso representava 125 milhões de indivíduos. Sobre o assunto, ver: 
ANTONIAZZI, Pe. Alberto. As religiões no Brasil segundo o censo 2000. REVEM – Revista de Estudos da 
Religião. Nº 2, 2003. Pág. 75-80.    
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capitanias hereditárias no Brasil, tendo logo em seguida, 1549, adotado o sistema de governo 

geral66.  

  Com o Governador Geral Tomé de Sousa vieram os primeiros jesuítas. A partir de 

então, se inicia o trabalho bem sucedido de catequese e colonização das terras brasileiras. Só 

nas ultimas duas décadas do séc. XVI é que outras ordens religiosas vão aportar no país.  

 A ação catequética dos jesuítas nas primeiras décadas não foi simples. “Nos primeiros 

tempos de contato com os índios, muitos jesuítas, como aliás os próprios colonizadores 

portugueses, expressavam grande otimismo com relação à conversão dos indígenas67”. 

Contudo, este otimismo foi perdido com a dura realidade do trabalho diário. 

 Diante das dificuldades, os jesuítas empregaram em terras brasileiras a mesma 

mentalidade cruzadista dispensada aos mouros em Portugal.  

 
Os índios passaram a ser considerados bárbaros e inimigos da civilização 
cristã. Era preciso vencê-los pela guerra, a guerra santa. [...]. A sujeição dos 
índios, ou seja, reduzi-los a um regime de servidão e obrigá-los assim a aceitar 
a fé cristã, foi a grande tese defendida pelos jesuítas, sustentado por Nóbrega e 
Anchieta, como claramente emerge da leitura de suas cartas. (HOORNAERT. 
et  al., 1983, p. 211). 
 
 

 Embora os jesuítas tenham sido conhecidos mais por suas ações na área da 

evangelização e catequese no primeiro século da nossa colonização, é na área da educação 

que suas ações foram mais bem sucedidas, como ressaltam os autores abaixo citados.  

 
Após a experiência quase totalmente fracassada das colônias indígenas 

no século XVI, a maior parte do trabalho e do pessoal foi despendido na 
criação e organização dos colégios. [Estes] eram todos fundações régias, e 
recebiam dotação do governo português para a própria sustentação68.  

A finalidade precípua dos colégios, segundo os documentos de 
fundação, era a de formar e sustentar os missionários jesuítas que deviam 
dedicar-se à obra de evangelização dos indígenas. Praticamente, porém, como 
na Europa, tais colégios se transformaram em importantes centros de estudos 
onde se educou toda elite portuguesa do Brasil durante o período colonial. 
(HOORNAERT. et  al., 1983, p. 213).  

 

A ação bem sucedida dos jesuítas abriu o caminho para que outras ordens religiosas 

implantassem mosteiros e colégios em todas as partes do Brasil. No entanto, para não 

perdermos o foco de nossa pesquisa, trataremos a seguir das ordens e colégios fixados em 

                                                 
66 HOORNAERT, et  al., op. cit 
67 Ibidem, p. 212.   
68 Sobre as dotações orçamentárias do governo português para a Igreja como conseqüência do regime do 
padroado, ver: OLIVEIRA. op. cit. 
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Pernambuco nos séculos XVI e XVII, período mais intenso na implantação das ordens 

religiosas. Abordaremos as implantações neste universo maior e não especificamente em 

Recife, devido ao fato da sede da capitania neste dado momento ter sido a cidade de Olinda. 

Recife só passa a ser capital de Pernambuco em 15 de fevereiro de 1827.      

Os jesuítas foram os primeiros a chegar e instalar um colégio69 na capitania de 

Pernambuco, mas precisamente em Olinda. Além da formação dos futuros jesuítas, o Colégio 

de Olinda também serviu para a formação dos filhos dos portugueses abastados que 

habitavam a cidade70.  

Nas duas últimas décadas do séc. XVI, aportaram em Pernambuco os beneditinos, os 

carmelitas e os franciscanos. Os beneditinos chegaram e fundaram seu mosteiro na cidade de 

Olinda, entre 1590 e 1592; logo depois o mosteiro foi elevado à condição de abadia. 

Em 1579, quatro padres carmelitas participaram de uma expedição marítima que tinha 

como objetivo o povoamento das terras que seriam hoje o estado da Paraíba. Durante a 

travessia marítima uma tempestade dispersou a expedição, tendo a mesma vindo aportar no 

Recife. Daquela vila foram para Olinda, onde, em 1583, fundaram um convento. “Em 1596, 

havendo já nesse convento um grande número de noviços e professores,  abriu-se um curso de 

teologia, [...]”. (HOORNAERT. et  al., 1983, p. 214). 

Já a vinda dos franciscanos para Pernambuco se deu por uma solicitação71 do seu 

terceiro donatário, Jorge de Albuquerque Coelho72 ao Rei Felipe II da Espanha73. Os 

franciscanos fundaram seu primeiro convento na cidade de Olinda, em 1585, e um segundo na 

Vila de Igaraçu, em 1588. Em 1650, o convento de Olinda é transformado no primeiro centro 

de estudos dos franciscanos, o objetivo era dar “formação filosófico-teológica”74 aos 

religiosos espalhados pelas províncias brasileiras que não tinha tido esta formação na Europa.  

No século XVII, outras ordens religiosas se fixaram em Pernambuco, como é o caso 

dos capuchinhos franceses trazidos como prisioneiros pelos holandeses, em 1642. Após a 

                                                 
69 Não conseguimos identificar com muita precisão o ano de fundação deste colégio em Olinda. No artigo de 
Ferreira (2003) o ano de fundação seria o de 1551, já no artigo de Silva (2005) o ano foi o de 1576, por fim, no 
livro de Hoornaert. et  al.( 1983) não há especificação de uma data, só a menção ao século XVII.     
70 HOORNAERT. et  al., op. cit.  
71 HOORNAERT. et  al., op. cit. 
72Jorge de Albuquerque Coelho foi o terceiro donatário da capitania hereditária de Pernambuco. Mesmo sendo 
filho de Duarte coelho, o primeiro donatário, não assumiu a capitania com a morte de seu pai por falta de idade, 
sendo a capitania administrada por seu tio até sua maioridade.                                                    Sobre os 
donatários de Pernambuco e a história desta capitania acesse: 
http://www.casadacultura.org/br/pe/olinda/Olinda_Patrimonio_da_humanidade.html  
73 Na época em que o donatário Jorge de Albuquerque Coelho escreveu a carta, Portugal estava sobre o domínio 
espanhol. Esta época também é conhecida como domínio Filipino por ter como Reis espanhóis Felipe II, III e IV, 
que governaram Portugal de 1580 a 1640, quando rebelados, o povo português coloca no poder Dom João IV da 
Casa de Bragança.  
74 HOORNAERT. et  al., op. cit. 
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expulsão dos holandeses em 1645, estes religiosos se fixaram e iniciaram suas atividades em 

Olinda.  

 
Merece especial atenção o primeiro instituto religioso fundado no 

Brasil, ou seja, a Congregação dos Padres do Oratório, surgida em Olinda em 
meados do século XVII.   

A fundação se deve ao Pe. João Duarte do Sacramento. Inspirada nos 
oratórios da Itália e da França, representou a primeira tentativa de uma 
congregação diretamente voltada para os pobres, para os caboclos do sertão. 
Com a nomeação do fundador para bispo de Olinda, e sua morte em 1686, 
ainda antes de ser sagrado, a congregação perdeu sua autonomia própria e suas 
características iniciais. [...]. Com a expulsão dos jesuítas, tanto em Portugal 
como no Brasil, os oratorianos passaram a assumir a liderança cultural. No 
Brasil, sua área de ação limitou-se ao Nordeste, especificamente a 
Pernambuco e Bahia. (HOORNAERT. et  al., 1983, p. 218).  

  
    

 O período da segunda metade do séc. XVII e da primeira metade do séc. XVIII é 

marcado mais pela expansão e fortalecimento das ordens instaladas do que a chegada de 

novas ordens.  

 A única chegada em Pernambuco de uma ordem religiosa no séc. XVIII (que 

conseguimos identificar) se deu logo no seu início, 1708, quando aportaram os capuchinhos 

italianos. Seu trabalho se desenvolveu rapidamente, tanto que, em 1725, “Pernambuco passa a 

ser considerada uma prefeitura religiosa brasileira”75.  

 A presença das religiosas e suas ordens, como também suas atividades, neste primeiro 

momento de colonização foram bem mais discretas. Para Hoornaert (1983, p. 223) este fato se 

deu pela: 

 
própria concepção de vida religiosa feminina que perdurava na época. Esse 
conceito estava por sua vez intimamente ligado à própria concepção da vida 
da mulher. No conceito do antigo regime a mulher ocupava uma posição 
bastante inferior: como esposa era considerada propriedade do marido, e vivia 
inteiramente submissa a seu domínio. Devia viver dentro de casa, dedicada aos 
cuidados dos filhos e aos afazeres domésticos.  
 Analogamente, não se concebia na época a mulher religiosa senão 
perpetuamente fechada dentro dos muros do claustro ou convento, numa 
dependência total da superiora.  
 

 Em Pernambuco realizou-se uma das primeiras experiências de vida religiosa feminina 

no Brasil, creditada às terceiras franciscanas que viveram em um recolhimento na cidade de 

Olinda, por volta da década de 70 do séc. XVI. 

                                                 
75HOORNAERT. et  al., op. cit., p. 221 
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 Além da presença das franciscanas, há relatos do recolhimento dedicado à Nossa 

Senhora da Conceição em Olinda, tendo este sido reestruturado por D. José Fialho76, em 

1722. Nesta mesma época encontrava-se em funcionamento em Igaraçu o recolhimento do 

Sagrado Coração de Jesus, um “asilo de Madalenas arrependidas [...] que não podiam casar, 

por causa de impedimentos ou delas próprias ou dos homens com quem viviam, por já serem 

casados. [...]. [Lá elas] ficavam ao abrigo da miséria e de recaídas77”. Por último, no fim do 

séc. XVIII, houve a fundação do recolhimento da Glória em Olinda, pelo Bispo D. Azeredo 

Coutinho, responsável por esta diocese a partir de 1794. Segundo Manuel Cardozo,  

 
O recolhimento de Nossa Senhora da Glória da Boa Vista, [deveria ser] um 
pensionato para moças verdadeiramente pobres, a fim de prepará-las para o 
casamento e a maternidade. [...]. O recolhimento da Boa Vista seria dirigido 
por mulheres de reconhecida virtude e de idade madura, doze mulheres 
brancas que residiriam no local, das quais uma seria pelo bispo nomeada 
diretora ou regente. (Apud HOORNAERT. et  al., 1993 p. 229). 
 
 

 Duas questões são importantes em relação à vida das religiosas no Brasil. A primeira 

esta relacionada à sua inexpressividade e tardia implantação em relação à organização das 

atividades religiosas masculinas. A segunda relaciona-se a uma duplicidade nas formas de 

organização de suas atividades.  

Neste sentido, Azzi e Rezende (1983, p. 24) nos falam que: 

 
houve dois tipos de vida religiosa feminina que ocorreram paralelos 
durante todo o período colonial: uma oficial, canônica, estabelecido nos 
conventos e mosteiros, e reservado às mulheres brancas e ricas da classe 
senhorial portuguesa; outra bem mais informal e difusa, não 
reconhecida oficialmente, único acessível a mulatas, negras e mesmo a 
brancas pobres, vivido em recolhimentos, beatérios, nas casas de 
família. Apenas em poucos casos houve continuidade entre uma forma 
e outra, quando recolhimentos foram transformados em conventos, com 
o reconhecimento da Coroa e da Igreja.  
 

 Este fato pode ser explicado, segundo os autores acima citados, pela pouca quantidade 

de mulheres brancas que vieram ao Brasil no primeiro século de colonização. A Coroa 

preocupava-se que os homens vindos de Portugal se fixassem, povoassem e garantissem a 

hegemonia da minoria branca nas novas terras. A Igreja, por sua vez, preocupava-se em 

                                                 
76 O Bispo D. José Fialho assumiu a diocese de Olinda em 1722 e logo começou a reestruturar algumas 
instituições religiosas onde a vida “achava-se relaxada”. (HOORNAERT. et  al., 1993 p. 228)  
77 LEITE, Serafim. Apud HOORNAERT. et  al., 1993 p. 228.  
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combater a imoralidade, a concupiscência e o concubinato com as indígenas, tensões que só 

foram resolvidas com o passar dos séculos.  

 Tanto para as ordens femininas como masculinas, o período entre a segunda metade do 

século XVIII e a metade do século XIX foi um momento de crise. Para Azzi (1983, p. 13), 

não “é apenas a cristandade que entra em crise, mas todo o projeto colonial lusitano.” Para o 

autor, a dependência do Brasil a Portugal começa a figurar como um peso para os brasileiros. 

Os movimentos de independência e lutas separatistas passam a ser uma constante em todo 

país.  

 De um outro ponto de vista,  

 
as idéias liberais, reforçadas pelo exemplo dos Estados Unidos (1776)78 e da 
França (1789)79, penetram na burguesia em formação, atraindo muitos clérigos 
letrados, tanto seculares como religiosos. É efetivamente o período de 
formação do clero liberal, com ampla participação de religiosos, dentro os 
quais a figura de frei Caneca emerge como símbolo sintomático. 
 O episcopado, por sua vez, permanece fiel ao projeto colonial. Cria-se 
assim uma ruptura dentro da Igreja entre o episcopado, defensor dos interesses 
lusitanos, e o clero liberal, propugnador da independência do Brasil. (AZZI, 
1983, p. 13). 
  

 A política pombalina declaradamente anticlerical contribuiu para o aumento da crise. 

Pombal aumentou o controle e as restrições das ordens religiosas, expulsou os jesuítas, 

suprimiu os mercedários e praticamente extinguiu os oratorianos. Consequentemente sua 

política de ingerência na vida religiosa, ainda sobre a batuta do padroado80, praticamente 

estagnou a expansão das instituições religiosas, como também acomodou progressivamente os 

religiosos a uma dependência financeira das atividades latifundiárias81 e escravocratas.  

                                                 
78 Sobre a influência das ideias liberais e iluministas e a pesada taxação e leis aviltantes da Inglaterra, 
principalmente sobre as colônias do norte dos Estados Unidos, foi deflagrada a Revolta dos Colonos. Após uma 
Guerra Civil, ganha pelos colonos do norte, no segundo Congresso da Filadélfia é redigida a Declaração da 
Independência Americana por Thomas Jefferson.     
79 Também influenciados pelas ideias liberais e iluministas e tendo como exemplo os Estados Unidos, os 
franceses dão início, em 5 de maio de 1789, à Revolução Francesa.   
80 O padroado era um tipo de contrato entre a Igreja e a Monarquia nas colônias, onde a Igreja passava a ser um 
setor burocrático administrativo do Estado, recebendo para isso subsídios e privilégios do Rei, que em troca 
passava a comandar a expansão da Igreja nestas colônias inclusive nomeando bispos e ditando onde deveriam ser 
construídas igrejas e instituídas novas paróquias. 
81 Durante toda o período colonial, à exceção do período pombalino, as ordens religiosas foram agraciadas pela 
Coroa portuguesa com extensas faixas de terras em todo território nacional, como também, era constante a 
doação de terras e gado como pagamento do dízimo (que era recebido e controlado pela Coroa portuguesa, por 
força do padroado, e do qual a décima parte era empregado  no desenvolvimento da vida religiosa) e o 
favorecimento de ordens religiosas em testamentos de homens e mulheres sem  família. Sobre o assunto ver: 
OLIVEIRA, op. cit.    
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Esta crise dura até 1840, data que segundo Azzi (1983), marca o início da reforma da 

Igreja em âmbito mundial, período conhecido no Brasil como Romanização da Igreja 

Católica82, que vai de meados do séc. XIX a meados do séc. XX.  

A romanização da Igreja no Brasil é fruto da implantação de um novo modelo de 

organização da Igreja mundial que se renovava a partir de seu centro em Roma.  

 
O modelo de Igreja-cristandade passa a ser progressivamente substituído pelo 
novo modelo eclesial, de inspiração tipicamente tridentina83, reforçado em 
seguida pelo ultramontanismo84 do Concílio Vaticano I: a Igreja passa a ser 
considerada como uma sociedade hierárquica perfeita, cujo funcionamento se 
realiza em modo paralelo ao Estado, devendo manter ambos, Igreja e Estado, 
uma mútua colaboração. (AZZI, 1983, p. 16). 

 
 O reflexo destas mudanças na Igreja do Brasil se caracterizou pela passagem da 

dependência da Coroa portuguesa, no modelo antigo ou colonial, para uma dependência das 

diretrizes e orientações da Cúria Romana, no modelo eclesial. Na vida cotidiana das paróquias 

e instituições religiosas isso representava a passagem e “desvinculação ao mundo medieval, 

[ao] catolicismo de cunho leigo, devocional, familiar, [...]85” marca do modelo colonial, para 

uma atividade com características “clerical, sacramental, com ênfase no aspecto doutrinário 

da fé”86, pregado pelo novo modelo. Em resumo, os católicos deveriam participar da vida das 

suas paróquias, receber os sacramentos e principalmente conhecer e seguir os ensinamentos 

do Livro Sagrado, a Bíblia.  

 É imbuídos com este novo espírito e orientações ultramontanistas que uma nova leva 

de religiosos desembarcaram no Brasil para promover primeiro a “reorganização da Igreja 

(1890-1921)87” e depois a “restauração católica (1922-1961)88”, período que abordaremos no 

próximo capítulo. 

 A partir da segunda metade do séc. XIX, chegou ao Brasil uma grande quantidade de 

novos religiosos das ordens já aqui fixadas, como também uma grande quantidade de novas 

ordens missionárias vindas da Europa89. 

                                                 
82 Sobre a Romanização, ver: OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. Religião e dominação de classes: gênese, 
estrutura e função do catolicismo romanizado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1985. 
83 Que busca inspiração na Santíssima Trindade “o Pai, o Filho e o Espírito Santo”. 
84 De forma simples, o ultramontanismo é um absolutismo dogmático. Este movimento surgiu no interior da 
Igreja francesa e pregava obediência absoluta à autoridade do Papa nas matérias da fé no campo temporal.  
85 AZZI, op. cit., p. 15 
86 Ibidem, p. 16.  
87 AZZI, op. cit., p. 18. 
88 Ibid, p. 19. 
89 Segundo Azzi (1983), muitas destas ordens vindas para o Brasil o fizeram por não ter mais espaço entre as 
repúblicas que se tornavam laicas na Europa, ou seja, foi a forma encontrada para manter uma estrutura de 
funcionamento destas ordens.    
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 Em Pernambuco esta presença começa ser sentida a partir do ano de 1886 quando, 

segundo Azevedo (1983), começou a chegar ao Nordeste os jesuítas italianos. Estes foram 

convidados pelo Bispo da época, Dom Manoel Rego Medeiros90, para ajudar na reorganização 

da vida religiosa na província pernambucana. Assim, os jesuítas passaram a ajudar na 

formação do novo clero no Seminário de Olinda e, no Recife, fundaram o Colégio de São 

Francisco Xavier91, em 1887. 

 Ainda no ano de 1886, começou a funcionar a primeira instituição de ensino católico 

feminino de Pernambuco, o Colégio de São José, aberto pelas irmãs dorotéias92 que 

acompanharam o então Bispo D. Manuel em seu regresso de Roma para assumir sua diocese 

em Pernambuco.   

 De São Paulo, onde já estava há alguns anos, vieram para Pernambuco alguns padres 

salesianos, em 1894, fixando residência e abrindo um colégio nas margens do rio Capibaribe 

no bairro da Boa Vista93. Os salesianos foram uma das ordens mais importantes nas fases de 

reorganização e restauração católica94, tanto no Brasil como em Pernambuco, participando 

efetivamente da cruzada de recristianização da sociedade pernambucana, tendo como 

destaque o Pe. Carlos Leôncio95.   

 Da Bélgica vieram as religiosas da Congregação de Instrução Cristã, fundando, em 

1896, o Colégio Damas, ainda hoje uma das mais respeitadas e tradicionais instituições de 

ensino do Recife que se dedicou por décadas ao ensino feminino.  

 Em 1897, chegaram ao Brasil os primeiros irmãos maristas vindos da França a pedido 

do Bispo de Mariana – MG, Dom Sevério Gomes Pimenta. Vieram para Pernambuco em 

1904, por solicitação Dr. Carlos Alberto de Menezes, dono de uma fábrica de tecidos em 

Camaragibe, que abrira uma escola para educar os filhos de seus funcionários. Em 1909, 

                                                 
90 Dom Manuel Rego Medeiros foi convidado a assumir a diocese de Olinda (que regulava a vida eclesiástica em 
Pernambuco) em 1865, em Roma, onde morava desde 1862, no Colégio Pio Latino Americano. A vinda de 
novos eclesiásticos, segundo Azzi (1983), foi uma das Estratégias de Santa Sé junto a Dom Pedro II (que pelo 
padroado indicava os bispos para ocupar as dioceses) para afastar a influência dos sacerdotes liberais do 
comando da Igreja no Brasil. O imperador, assim como a cúria romana, não via com bons olhos a participação 
dos eclesiásticos nos movimentos de independência, indicando assim jovens sacerdotes que não haviam sido 
contaminados pela influência do liberalismo e Iluminismo.      
91 O Colégio de São Francisco Xavier funcionou por sete anos, fechando suas portas quando os Jesuítas são 
expulsos de Pernambuco por ordem do governar da província.   
92As informações sobre as dorotéias fazem parte de um documento escrito à máquina pela Madre Josefina 
Pingiani, uma das fundadoras do Colégio de São José. Ver parte do documento em anexo II. 
93 O endereço dos salesianos continua o mesmo hoje, Rua Dom Bosco, em homenagem ao fundador da ordem 
salesiano. No entanto, o que mudou foi a arquitetura da cidade e o assoreamento do Rio que permitiu a 
construção de todo um bairro, conhecido hoje como Ilha do Leite, entre a Colégio Salesiano e o Capibaribe. 
Estas informações foram obtidas durante a pesquisa realizada no arquivo histórico do Colégio Salesiano Sagrado 
Coração, localizado no Bairro da Boa Vista, Rua Dom Bosco s/nº, Recife-PE.     
94 AZZI, op. cit. 
95 O Pe. Carlos Leôncio foi diretor do Colégio Salesiano de 1923 a 1930.      



 

 

44 

 

abriram o Colégio São Luís, ao lado do Colégio das Damas e, finalmente, instalaram uma 

unidade no bairro da Boa Vista, o Colégio Marista, em 192496. 

 Por fim, neste espaço de tempo, fundou-se em 1917, também no bairro da Boa Vista, o 

Colégio Nóbrega, da ordem dos jesuítas, que voltavam para Recife depois de sua expulsão, 

em 1894, pelo Governo da província.  

Com o Colégio Marista, o bairro da Boa Vista se apresentava a partir da década de 20 

(séc. XX) como importante centro de educação católica, contando já com os colégios São 

José, das dorotéias, o Nóbrega, dos jesuítas, O Salesiano Sagrado Coração, dos salesianos, 

vindo a se somar aos demais, no fim da década de 40, o Colégio Nossa Senhora da 

Conceição97, instituição leiga que passa às mãos das beneditinas por doação de sua fundadora.        

 O trabalho de relatar este processo de instalação/estagnação/renovação das ordens e 

congregações religiosas no Brasil e especialmente em Pernambuco, embora cansativo, foi 

necessário para que tivéssemos a dimensão das mudanças imprimidas na organização das 

instituições católicas e suas consequências para a sociedade brasileira. 

 A vinda desta nova leva de religiosos europeus possibilitou uma “defesa do 

catolicismo contra o avanço de outras denominações religiosas, que busca[vam] abrir um 

espaço de influência no Brasil98”, como também contribuíram para proliferação de 

publicações, revistas e jornais católicos em todo o território nacional, aumento do leque de 

atuação dos católicos. Outra contribuição importante foi o fortalecimento do catolicismo “de 

inspiração tridentina99” e na medida do possível, do desmantelamento do “catolicismo 

popular100”. 

 Do ponto de vista social, Beozzo (1983, p. 103-104) nos lembra que:  

 
No intervalo que vai da destruição da antiga ordem escravista, na segunda 
metade do século XIX, e a revolução de 1930, há um vazio que se abre. Na 
falta de um seguro contra enfermidades e acidentes de trabalho, são as Santas 
Casas que irão acolher os trabalhadores como indigentes, os orfanatos que irão 

                                                 
96 Informações obtidas no Arquivo do Historial Marista na Faculdade Marista, localizado no Bairro de Apipucos 
no Recife-PE.  
97 O colégio Nossa Senhora do Carmo é conhecido hoje como um tradicional colégio católico do Recife sobre a 
direção das Irmãs Beneditinas. No entanto, o colégio só passa a ser dirigido pelas religiosas no ano de 1947. A 
instituição foi fundada em 1929 pela senhorita Maria do Carmo C. Lins de Mello, que devido à morte de seu pai, 
e sendo filha única, transformou a casa da família (imagem 01) em um instituto para profissionalização de moças 
(imagem 02). Acometida de uma doença grave nos primeiros anos da década de 40, foi aconselhada pelo 
Arcebispo D. Miguel Valverde a doar a instituição para as Irmãs Beneditinas. Após a construção de uma 
clausura nas dependências do prédio, oito irmãs vindas da Academia Santa Gertrudes, em Olinda, passaram a 
administrar a instituição. (informações obtidas através de entrevista com a atual diretora do Colégio Nossa 
Senhora do Carmo, a professora Vera Borges).      
98 AZZI, op. cit., p. 18. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
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acolher as crianças órfãs e abandonadas. Na falta de uma previdência social 
que assegurasse uma aposentadoria àqueles que, apesar de tudo, alcançavam 
uma velhice sem amparo, multiplicavam-se os asilos, naturalmente com 
religiosas para cuidar dos velhos. Assim, para velhos, doentes, crianças 
abandonadas, leprosos, cegos, acidentados, para toda esta humanidade 
colocada à margem e esquecida [...] pelo clássico Estado liberal não 
intervencionista, desabrochou a solicitude e misericórdia da alma feminina 
consagrada na religião. 
 
 

 O autor ainda lembra que as obras de caridade dos religiosos era a possibilidade das 

elites que movimentavam a economia e o desenvolvimento nacional de “desviar uma parte de 

seu excedente para as ‘obras de caridade’, e [com] as congregações religiosas estabelecer um 

enlace de favores, interesses e ajuda recíproca101”. Neste entrelaçamento os religiosos 

educavam os filhos das elites em seus colégios e internatos, e por consequência, recebiam 

ajuda para promover e manter as suas obras de caridade.  

 
A vida religiosa, até então desacreditada, justifica-se, a partir de então, pela 
sua alta e insubstituível função social. [As elites econômicas ofereceram], ao 
lado da dura exploração do trabalho, uma face de benemerência e 
generosidade, tendo seus nomes inscritos na lista dos benfeitores na 
construção de igrejas, colégios, asilos e santas casas de misericórdia. 
(BEOZZO, 1983, p. 104).  
  

 Fica claro que o catolicismo brasileiro emerge da crise em que tinha entrado, em 

meados do século XVII, bem mais forte e renovado, participando de forma mais efetiva da 

vida da população brasileira. A proliferação dos colégios católicos parece ter sido a estratégia 

mais segura da Igreja para a retomada da influência junto à parcela abastada da sociedade. 

Esta nova configuração vai ser de suma importância para o processo de restauração católica, 

que aqui trataremos no próximo capítulo como sinônimo da recristianização da sociedade 

brasileira.       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 BEOZZO, op. cit., p. 104. 
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CAPÍTULO II 

 

A ATUAÇÃO CATÓLICA NAS DECADAS DE 30 E 40 (SÉC. XX) 

 

 Com as grandes transformações que começaram a ocorreram a partir do século XVI, 

como a Reforma Protestante, o Renascimento, o Iluminismo, a queda da Bastilha e o 

surgimento por todas as partes do mundo das democracias liberais laicas, a Igreja Católica via 

se esvair o seu leque de influência e poder sobre o mundo cristão. Era necessária uma nova 

orientação que pudesse garantir a retomada do poder católico sobre os países historicamente 

cristãos e a conquista de novos povos para engrossar as fileiras de defesa da fé católica.   

 Como forma de reação à Reforma e desenvolvimento de ações concretas, a Santa Sé 

promoveu uma série de mudanças e movimentos de suma importância para seus fins de 

sustentabilidade nos países cristãos. No Brasil, como já visto, isto ficou visível através da 

Romanização da Igreja e a Restauração Católica. Para nosso estudo, o segundo movimento 

(mesmo ciente que os dois movimentos são complementares para os fins desejados pela 

Igreja) é mais significativo para a educação, já que o primeiro tratava mais da relação da 

Igreja com os fiéis.        

 No Brasil, as principais mudanças ocorridas no mundo influenciaram a formação de 

um quadro de pouca clareza sobre as orientações ideológicas que compunham as porções de 

poder do início da república brasileira, como ressalta Andrade (1980) e Cury (1988). E é nesta 

conjuntura que se dá a separação entre Igreja e Estado no fim do século XIX. 

 Segundo Oliveira (1985, p. 275), 

 
a separação entre Igreja e Estado suprimiu alguns privilégios do aparelho 
eclesiástico: no entanto, o episcopado brasileiro percebe que a perda desses 
privilégios é o um mal menor em relação ao beneficio que a supressão do 
regime do padroado, saudada pelos bispos como sendo o fim “de uma 
proteção que nos oprimia”. O real problema aos olhos do episcopado não é a 
perda de alguns privilégios e das subvenções públicas ao culto religioso [...]. 
O real problema é a ruptura entre o clero e a grande massa de fiéis, ruptura 
posta em evidência e agravada pela separação entre Igreja e Estado. Para 

sobreviver sem o apoio do Estado era indispensável ao aparelho religioso 

reestruturar-se, restabelecendo a articulação entre o aparelho eclesiástico e 

as grandes massas.(itálicos nosso) 
 

 É por este período que Roma começa, sobre o papado de Leão XIII, uma investida não 

mais sobre os Estados, mas sobre o povo cristão (nos mais diversos países), tratando e 

abordando assuntos de seus interesses que antes não compunham os temas relevantes da 
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Igreja Católica. Pode-se dizer que Roma passou a se interessar mais pelos problemas terrenos 

de seu rebanho e não mais como era tradicionalmente, com a salvação de suas almas. 

 Neste sentido, as reformas mais amplas de Roma direcionavam as transformações 

promovidas na Igreja brasileira, que vai incorporar as orientações e movimentos de renovação 

irradiados pelo Vaticano, desencadeando uma verdadeira cruzada pela recristianização da 

sociedade. 

 A atuação católica sobre a sociedade brasileira tomou formas mais concretas no 

período de 1930 a 1945, o qual tratamos aqui, em sintonia com Andrade (1980), de Era 

Vargas. 

Pode-se dizer que este recorte histórico foi uma consequência direta das importantes 

transformações ocorridas no Brasil nos últimos decênios do séc. XIX, com o fim do tráfico e 

da escravidão e o advento da República. Fatos que, como revela Monteiro (1990), 

possibilitaram o desenvolvimento do trabalho livre, o aumento da imigração, o incentivo da 

industrialização e o desenvolvimento da urbanização.  Estes fatores possibilitaram ainda uma 

reorganização e distribuição do poder entre as elites políticas e econômicas do Brasil, gerando 

também uma disputa entre estas elites pelo controle hegemônico nas regiões e em âmbito 

nacional102. 

A reorganização e distribuição do poder no Brasil podem ser percebidas por uma série 

de produções discursivas que se polarizavam entre: a ascendência e controle do Sudeste no 

comando do país, evidenciada pela “política do café com leite”, como ficou conhecida a 

soberania político-econômica das oligarquias ruralistas de São Paulo e Minas Gerais; e, no 

outro pólo, a exploração e divulgação de fenômenos como a seca, o cangaço e o messianismo, 

focados pelos políticos do Nordeste, como forma encontrada para pleitear espaço e recurso 

junto ao Governo Federal, como nos revela Albuquerque Jr. (2001).           

Esta disputa pelo poder gerou, principalmente nas primeiras décadas do século XX, 

uma: 

 
séria crise socioeconômica e política, cuja solução somente se daria, de fato, 
com a instalação do Estado Novo em 1937. Politicamente falando, tratou-se de 
uma crise de hegemonia que pode ser desdobrada em dois momentos: o 
primeiro, abarcando os anos vinte, teve como sentido último a contestação à 
preponderância da burguesia cafeeira, culminando com a conhecida 
“revolução” de 30; o segundo estendeu-se pelo período de 1930 a 1937, 
assinalado como [...] uma crise de hegemonia de sentido estrito, na medida em 
que nenhuma classe ou fração de classe lograram o controle inconteste do 
aparelho do Estado. (MENDONÇA, 1990, p. 319). 

                                                 
102 MONTEIRO, op. cit.  
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Como fruto das lutas pela hegemonia nos primeiro anos do século XX, Getúlio Vargas 

foi empossado pelas forças revolucionarias de 30, presidente do governo provisório após sua 

derrota (segundo os revolucionários, de forma fraudulenta) nas eleições presidenciais para o 

candidato governista Júlio Prestes. 

Segundo Andrade (1980), inconformados com a derrota, a Aliança Liberal, partido 

criado para apoiar a candidatura de Getúlio Vargas e formado pelas mais diferentes 

orientações ideológicas, – de direita, centro-direita, e ainda por militares das revoluções de 

1922 e 1924, pela pequena burguesia industrial que surgia no Brasil, e mais, os descontentes 

com as políticas de governo das velhas oligarquias rurais que sofriam as perseguições do 

governo após as eleições – só precisou de um motivo para reagir de forma mais enérgica e 

tomar o poder.  

Este fato ocorreu em 26 de julho de 1930, quando João Dantas, político da Paraíba, 

matou a tiros o então presidente da Paraíba, João Pessoa (que tinha sido candidato à vice-

presidente na chapa de Vargas). A partir deste momento, e com os ânimos exaltados, 

começaram as conspirações que findariam no golpe militar de 1930, iniciado a 03 de outubro 

nas capitais de Porto Alegre e Belo Horizonte e findado no dia 24 de outubro, com a saída do 

Presidente Washington Luís, acompanhado do Cardeal Dom Sebastião Leme, do Palácio da 

Guanabara103. 

 Vargas ficou no poder de 3 de novembro de 1930 até 29 de outubro de 1945. Quinze 

anos entre governo provisório, constitucional e ditadura, mas de forma incontestável, como 

um grande político104, já que conseguiu durante seu período no poder administrar as 

reivindicações, satisfações e insatisfações de um verdadeiro “condomínio de poder105” que se 

formou a sua volta desde o período da formação da Aliança Liberal. 

 É neste contexto que ocorreram as grandes disputas políticas e ideológicas que 

definiram os rumos do Brasil. Republicanos, liberais, integralistas, católicos e ainda 

representantes das oligarquias rurais, lutaram por espaço e poder no período de Vargas, 

serrando posições hora pela manutenção das estruturas consagradas da Colônia ao Império, 

hora pela entrada do país no caminho do desenvolvimento. 

 Deste modo, os católicos montaram trincheiras em defesa da incorporação da moral e 

dos princípios cristãos ao corpo do Estado, às instituições públicas e de certo modo ao 

cotidiano do povo brasileiro. Travaram assim, principalmente com os liberais, uma verdadeira 

                                                 
103 ANDRADE, op. cit. 
104 Ibidem. 
105 Nas palavras de CURY, op. cit.  
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“guerra santa” em consonância com a cruzada de recristianização iniciada pelo papa Leão 

XIII. 

 Para o melhor tratamento dos católicos na era Vargas, dividiremos o capítulo em duas 

partes: na primeira, veremos a cruzada pela recristianização da sociedade brasileira; em 

seguida, abordaremos a encíclica Divini Illius Magistri e a Cruzada das educadoras católicas. 

Esta cruzada foi um importante movimento que caracterizou as pretensões católicas para com 

a educação das futuras gerações de brasileiros e que teve muita atuação em Pernambuco, 

tendo como ponto de irradiação sua capital, Recife.              

 

2.1 A cruzada pela recristianização da sociedade brasileira 

 

Com a proclamação da República em 1889 e a promulgação da constituição de 1891, 

temos pela primeira vez na história do Brasil a separação entre a Igreja e o Estado. Contudo, o 

que deveria ter sido um duro golpe na Igreja católica processou-se como força motriz para 

recuperação de suas influências nas mais diversas camadas da sociedade brasileira. 

 As mudanças que ocorriam na Igreja não foi um movimento desenvolvido só no 

Brasil. Na verdade, o que ocorria em terras brasileiras foi a materialização das novas condutas 

dirigidas por Roma para adequar a Igreja (e conservar seu poder) frente a grandes mudanças 

que se processavam no mundo e que afetavam sua posição de influência sobre os governos 

historicamente católicos. 

Os acontecimentos ocorridos na conjuntura mundial nas primeiras quatro décadas do 

século XX provocaram preocupação e reação da Igreja Católica. A primeira grande guerra 

pela hegemonia do capitalismo mundial e, ainda no seu decorrer, a Revolução Russa, a 

consequente crise econômica de 1929 (interpretada, segundo Dussel106, como declínio do 

modelo liberal de sociedade) e o surgimento do nazi-fascismo como alternativa ao modelo 

liberal, ocuparam as atenções dos Papados de Pio XI (1922-1939) e Pio XII (1939-1958). 

  Segundo Dussel (1989), uma destas mudanças é a entrada da Igreja na era dos 

populismos, percebida com clareza em várias partes do mundo ocidental. Várias foram as 

ações desenvolvidas e comandadas por Roma no intuito de galgar espaço entre o povo e os 

Estados Populistas que surgiam com muita força na “Europa (Nazi-fascismo de centro) e 

América Latina (populismos periféricos)107”. 

                                                 
106 DUSSEL, Enrique. História da Igreja Latino-Americana (1930 a 1985). São Paulo: Edições Paulinas, 1989. 
107 Dussel, op. cit., p.11. 
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Segundo o mesmo autor, sendo Pio XI simpatizante dos “nacionalismos e desconfiado 

do Socialismo108”, escreveu, em maio de 1931, a encíclica Quadragesimo Anno
109 (em 

comemoração aos quarenta anos da publicação da encíclica Rerum Novarum
110

, do Papa Leão 

XIII), onde além de renovar as orientações da harmonia social (pregadas pela encíclica Rerum 

Novarum que orientava o comportamento do operariado cristão) fazia críticas ao Socialismo.  

No entanto, percebendo o risco que poderia representar os governos totalitaristas para 

as atividades da igreja, escreveu, em julho 1931, a encíclica Non abbiamo bsogno
111 e, em 

março de 1937, a Mit brennender sorge
112

, onde coloca limites ao fascismo de Mussolini e 

condenava o nazismo de Hitler, respectivamente.  

É interessante notar que no Brasil só as encíclicas Rerum Novarum e Quadragesimo 

Anno, entre as citadas acima, tiveram repercussão e espaço nas discussões da Igreja com o 

Estado e a Sociedade Civil.  

Frente à crise social que se desenrolavam nas décadas de 20 e 30 (do séc. XX), estas 

encíclicas alinhavam os interesses do Estado e da Igreja no controle das massas 

trabalhadoras113. O ponto de convergência era o combate da infiltração das orientações 

anarquistas e socialistas entre os meios operários, o que vinha suscitando desde a década de 

10, greves e mobilizações operárias alarmando a tímida, mas crescente, burguesia industrial 

brasileira (principalmente paulista e carioca) que tinha a simpatia das forças progressistas do 

Estado e da ala mais liberal da igreja. 

Para além dos discursos, tanto Pio XI quanto Pio XII, incentivaram e dirigiram 

movimentos mais concretos por parte da Igreja européia e latino-americana para ganhar 

espaço nos governos populistas destes continentes.  

                                                 
108 Ibid., p. 12. 
109 A encíclica Quadragesimo Anno está disponível no endereço eletrônico do vaticano 
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-
anno_po.html.  
110 A encíclica Rerum Novarum está disponível no endereço eletrônico do vaticano 
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-
novarum_po.html  
111 A encíclica Non abbiamo bsogno está disponível no endereço eletrônico do vaticano 
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310629_non-abbiamo-
bisogno_sp.html.  
112 A encíclica Mit brennender sorge está disponível no endereço eletrônico do vaticano 
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-
sorge_sp.html.  
113 Para um maior esclarecimento sobre religião no controle das massas, ver: MELO FILHO, Lílian Renata de. O 
centro Educativo Operário em Recife durante o Estado Novo (1937/1945): Educação e religião no controle dos 
trabalhadores. Dissertação de Mestrado. Centro de Educação – PPGE, UFPE. Recife: 2006. OLIVEIRA, Pedro 
A. Ribeiro de. Religião e dominação de classe: gênese, estrutura e função do catolicismo romanizado no Brasil. 
Petrópolis: Vozes, 1995. 
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Para Almeida (2001) e Dussel (1989), o primeiro movimento de importância foi a 

criação da Ação Católica, em 1922, pela encíclica Ubi arcano dei consilio
114

, sendo a 

primeira organizada na Itália, em 1923. A Ação Católica era um “modelo de compromisso 

secular dos leigos sob a direção da hierarquia episcopal115”. Estes leigos eram principalmente 

integrantes de uma parcela abastada da sociedade que correspondiam à burocracia do Estado.  

De fato a Ação Católica se mostrou como uma importante estratégia frente à perda de 

influência da Igreja para com os Estados. Só que ao invés de tentar retomar sua influência 

junto ao Estado (enquanto setor de organização da sociedade), direcionou seus esforços para 

conquistar e dirigir as mentes e almas dos componentes operativos e burocráticos do mesmo, 

os funcionários públicos, profissionais liberais e os intelectuais que influenciavam e 

formavam a opinião pública dos países.      

No Brasil a Ação Católica foi instituída oficialmente em 9 de junho de 1935, pela 

Carta do episcopado brasileiro. Na verdade ela só veio oficializar o trabalho dos diversos 

grupos espalhados e atuantes no Brasil já há alguns anos. Segundo Almeida (2001, p. 97),  

 
“o texto do documento é sucinto: dois parágrafos acerca dos objetivos do novo 
veículo catequético da Igreja, ressaltando os desejos paternais e os elevados 
propósitos de Pio XI em organizar a Ação Católica em todo o mundo, para a 
salvação das almas e da Pátria”.  
    

Numa segunda fase deste movimento foram criadas as Ações Católicas especializadas. 

Movimentos como a Juventude Operária Católica (JOC), Juventude Estudantil Católica (JEC) 

e seu desdobramento, a Juventude Universitária Católica (JUC), que tiveram grande 

repercussão na Europa, mas que se desenvolveram lentamente na América Latina, onde 

atingiram o seu ápice nas décadas de 50 e 60116. O objetivo destes movimentos era garantir o 

compromisso e engajamento dos jovens, dos mais diferentes seguimentos sociais, com a 

Igreja e suas atividades. 

No Brasil, segundo Almeida (2001, p. 101-102), 

 
a revista Para o Alto, porta-voz das lideranças católicas – Juventude Operaria 
Católica (JOC) e Juventude Estudantil Católica (JEC) – expressava em seu 
discurso esta elitização da Ação Católica. Seus artigos sobre a Juventude 
Operaria Católica construíam sempre a imagem do trabalhador sob a égide da 
Ação católica: religioso, conformado, ordeiro, pacífico. 
 

                                                 
114 A encíclica Ubi arcano dei consilio esta disponível no endereço eletrônico do vaticano 
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19221223_ubi-arcano-dei-
consilio_fr.html.  
115 Dussel, op. cit., p. 14.   
116 Dussel, op. cit.  
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Em outras palavras, o operariado ideal, comprometido em ajudar a construir um país 

forte e desenvolvido, a exemplo do operariado da Alemanha nazista e da Itália fascista, o 

oposto dos anarquistas e socialistas que provocavam as greves e manifestações contra o 

patronato prejudicando o desenvolvimento da indústria brasileira e os benefícios que isso 

traria a toda a sociedade.      

No entanto, não podemos deixar de citar a importância deste segmento católico no 

desenvolvimento dos esportes, principalmente os de quadra117, que tiveram grande impulso 

com a Associação Cristã de Moços e que veremos com mais profundidade no próximo 

capítulo.  

O segundo grande movimento desenvolvido pela Igreja para enfrentar aos desafios do 

início do século XX foram os grandes Congressos Eucarísticos que mobilizavam grandes 

massas. No Brasil, o I Congresso Eucarístico Nacional realizou-se na cidade de Salvador, no 

ano de 1933. Em Recife, realizou-se no ano de 1939 o III Congresso Eucarístico Nacional, 

contando com as presenças do Presidente Vargas, seu interventor Agamenon Magalhães e 

vários de sues diretores de pastas118 (correspondente hoje aos Secretários de Estado). 

A grande massa mobilizada por estes encontros eucarísticos mostrava às lideranças 

nacionalistas a forte influência da Igreja frente à população, o que dava um grande poder a 

Igreja na hora das negociações como os Estados, que por sua vez, percebiam a importância de 

ter a Igreja do seu lado no controle das massas. 

Vargas não foi alheio à influência católica sobre a população. Como ressalta Almeida 

(2001), atendeu à Igreja e seus segmentos nas reivindicações que foram possíveis e que não o 

colocavam em desacordo com outras parcelas influentes da sociedade.  Tais concessões são 

percebidas na constituição de 1937, onde declarou: o casamento indissolúvel (art. 124); o 

ensino como seguimento de livre “iniciativa individual e de associações ou pessoas coletivas 

públicas e particulares” (BRASIL, 1937, Art. 128); e o ensino religioso podendo ser 

“contemplado como matéria do curso ordinário das escolas primárias, normais e secundárias” 

(BRASIL, 1937, Art. 133).  

Os artigos 124 e 133 eram uma antiga reivindicação dos católicos e motivo de disputa 

com os liberais119desde que foi instituída a comissão constituinte em 1933. O artigo 128, em 

                                                 
117 Segundo Marinho ([19--]), os esportes de quadra tiveram um grande impulso em sua criação e 
desenvolvimento com a Associação Cristã de Moços. Esportes como o basquetebol, voleibol e handebol tiveram 
suas origens e divulgação atrelada a esta associação. Trataremos esta questão de forma mais ampla na última 
seção do nosso trabalho. 
118 ALMEIDA, op.cit. 
119 Sobre as lutas ideológicas entre católicos e liberais, ver: CURY, Carlos Jamil. Ideologia e Educação 
brasileira: católicos e liberais. 4º ed. São Paulo: Cortez – Autores Associados, 1988. 
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particular, beneficiava diretamente as diversas ordens religiosas que mantinham escolas 

privadas em todo o país oferecendo este serviço à sociedade desde suas chegadas no século 

XVI. 

O Terceiro grande movimento de atuação, levantado por Dussel (1989) e analisado 

também por Almeida (2001), é a Ação Social. Nela, a Igreja lançava as bases para uma 

doutrina social, uma crítica reformista ao sistema capitalista e a forma de atuação do 

operariado cristão a partir das encíclicas (já citadas) Rerum Novarum e Quadragesimo Anno.  

O discurso emanado do Vaticano casava com as necessidades do Estadonovismo, que 

via com bons olhos a atuação da Igreja na condenação do Socialismo e preservação do 

empresariado e do capital. 

 As palavras do Papa Leão XIII, ao falar da “solução socialista” para os problemas do 

operariado, mostram o descontentamento do pontífice.  

 
3. Os Socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso 
contra os que possuem, e pretendem que toda a propriedade de bens 
particulares deve ser suprimida, que os bens dum indivíduo qualquer devem 
ser comuns a todos, e que a sua administração deve voltar para - os 
Municípios ou para o Estado. Mediante esta transladação das propriedades e 
esta igual repartição das riquezas e das comodidades que elas proporcionam 
entre os cidadãos, lisonjeiam-se de aplicar um remédio eficaz aos males 
presentes. Mas semelhante teoria, longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, 
prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Pelo contrário, é sumamente 
injusta, por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do 
Estado e tender para a subversão completa do edifício social. (LEÃO XIII, 
1891, parte 3.) 
 

O Papa também lança palavras em defesa da propriedade, mostrando aos fiéis que este 

é um direito humano e divino. 

 
A força destes raciocínios é duma evidência tal, que chegamos a admirar como 
certos partidários de velhas opiniões podem ainda contradizê-los, concedendo 
sem dúvida ao homem particular o uso do solo e os frutos dos campos, mas 
recusando-lhe o direito de possuir, na qualidade de proprietário, esse solo em 
que edificou, a porção da terra que cultivou. Não vêem, pois, que despojam 
assim esse homem do fruto do seu trabalho; porque, afinal, esse campo 
amanhado com arte pela mão do cultivador, mudou completamente de 
natureza: era selvagem, ei-lo arroteado; de infecundo, tornou-se fértil; o que o 
tornou melhor, está inerente ao solo e confunde-se de tal forma com ele, que 
em grande parte seria impossível separá-lo. Suportaria a justiça que um 
estranho viesse então a atribuir-se esta terra banhada pelo suor de quem a 
cultivou? Da mesma forma que o efeito segue a causa, assim é justo que o 
fruto do trabalho pertença ao trabalhador.(...) Finalmente, a autoridade das leis 
divinas vem pôr-lhe o seu selo, proibindo, sob perla gravíssima, até mesmo o 
desejo do que pertence aos outros: “Não desejarás a mulher do teu próximo, 
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nem a sua casa, nem o seu campo, nem o seu boi, nem a sua serva, nem o seu 
jumento, nem coisa alguma que lhe pertença120”.( LEÃO XIII, 1891, parte 5); 
    

Por esta razão as palavras de Leão XIII tiveram uma grande utilidade no discurso do 

laicado cristão que desenvolvia ações junto ao operariado.  

A Ação Social em Pernambuco, particularmente no Recife, teve o apoio do Estado que 

via no paternalismo deste movimento um grande aliado no controle das massas. Os Centros 

Dom Vital, Os Centros Educativos Operários (CEO) e os Círculos Católicos, cada um à sua 

maneira e atingido uma parcela da população, aumentava as fileiras de católicos em prol de 

uma sociedade dirigida pela fé e moral cristã, diminuindo, por sua vez, os protestos e 

insatisfações das massas assalariadas121.    

É importante destacar o trabalho dos Centros Educativos Operários no esquema de 

controle das massas. Estes CEO’s faziam as vezes dos sindicatos fechados por Vargas no 

período da ditadura. Sem conotação política partidária prestava desde a assistência médica até 

a organização de atividades artísticas e esportivas122.  

Disponibilizava para as mulheres e filhas dos trabalhadores cursos de corte e costura, 

atividades recreativas e uma série de outras atividades que garantiam a ocupação do tempo 

livre dos trabalhadores e de toda a sua família. 

Para os trabalhadores eram disponibilizados aparelhos esportivos, áreas de lazer e 

organização de competições internas e entre os CEO’s, possibilitando o entretenimento do 

operariado, como também a ocupação do tempo livre que poderia ser utilizado para 

articulações e manifestações contra o regime123.     

Numa perspectiva cristã, estes CEO’s eram os locais de assistência espiritual ao 

operariado cristão e dos demais credos religiosos (que poderiam ser convertidos), como 

também eram o lócus de materialização das ações previstas por Pio XI, que em sua encíclica 

escreveu: 

 
Desejosos de levar a efeito a aspiração de Leão XIII, muitos do clero e do 
laicado dedicaram-se por toda a parte com louvável empenho a fundar estas 
associações; as quais protegidas pela religião, embebidas do seu espírito, 
formaram operários verdadeiramente cristãos, que uniam em boa harmonia o 
exercício diligente da própria arte com os preceitos salutares da religião e 
defendiam eficaz e tenazmente os próprios direitos e interesses temporais, 
tendo sempre em conta a justiça e o sincero desejo de colaborar com as outras 

                                                 
120 O último dos Dez Mandamentos, escrito na Bíblia, Deuteronômio 5: 21. 
121 ALMEIDA, op.cit. 
122 MELO FILHO, 2006.  
123 MELO FILHO, op. cit.  
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classes para a restauração cristã de toda a vida social. (PIO XI, 1931, Cap. I, 
parte 3: A).    

 

Para o Estado, o cadastro obrigatório e a concentração de trabalhadores possibilitavam 

um controle maior por parte dos órgãos de vigilância, como os executados pela Delegacia de 

Ordem Pública e Social (DOPS) e pelo departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), como 

nos revela Melo Filho (2006). 

O quarto movimento apontado por Dussel (1989) é a campanha anticomunista, que de 

certa forma se presenciava em todos os outros movimentos. No entanto, é importante destacar 

os meios de comunicação para este fim. Em Pernambuco, o jornal A Folha, a revista A 

Ordem, os programas radiofônicos e até mesmo o cinema124 serviram de porta-vozes (e 

imagens) das propagandas anticomunistas. 

Estes veículos tinham entre seus editores e escritores uma grande parcela de 

intelectuais do laicado católico, que além de difundirem as ideias cristãs, faziam as 

propagandas não só anticomunistas, mas também, anti-semitas e as em depreciação das 

religiões afrodescendentes.  

O que podemos perceber, analisando processualmente os 15 anos de governo e 

ditadura de Vargas, é um alargamento da participação dos católicos nas atividades políticas do 

país. O laicado, fiel aos princípios firmados com a Igreja através do movimento da Ação 

Católica, participou ininterruptamente das discussões da comissão constituinte de 1934, da 

retomada de privilégio perdidos com a República, da organização do ensino em Pernambuco 

(apontado por Vargas como um exemplo a ser seguido125) e tiveram participação expressiva 

no Governo Federal e de diversos estados da federação, destacando-se entre eles o de 

Pernambuco. 

Assim, evidenciava-se que estes movimentos, orquestrados do centro cristão em 

Roma, sintonizavam-se com as ações necessárias para ocupação de espaços estratégicos na 

retomada da influência católica na sociedade brasileira, como também na propagação das 

ideias e ideais cristãos.   

                                                 
124 Durante o Estado Novo, Capanema, Ministro da Educação e Saúde implantou os programas radiofônicos e 
cinema como instrumento educativo, como nos revela a publicação do MEC (1967). Sobre o uso do cinema em 
Pernambuco ver MORAIS, Cláudio J. G. de. O cinema educativo em Pernambuco durante a intervenção de 
Agamenon Magalhães (1937-1945). Dissertação de Mestrado. Centro de Educação – PPGE, UFPE. Recife: 
2002.     
125 ALMEIDA, op. cit. 
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Isso nos permite constatar que, embora houvesse uma tentativa de controle pelo 

Estado, e que alguns interesses se casassem e traziam vantagens bilaterais, a Igreja buscava 

interesses paralelos ao do Estado e desenvolvia ações de enfretamento para sua concretização.    

Neste sentido, passaremos a tratar do movimento da Cruzada das Educadoras 

Católicas na próxima seção deste capítulo, que de certa forma simbolizava a luta travada em 

Pernambuco, principalmente em Recife, pela recristianização social, tendo como meio a 

educação e como guia o discurso do pontífice sintetizado na encíclica Divini Illius Magistri.   

 

2.2 A Cruzada de Educadoras Católicas e a encíclica Divini Illius Magistri  

 

A Cruzada de Educadoras Católicas de Pernambuco (CECPe) teve sua sessão inaugural 

em 10 de julho de 1932. No entanto, sua organização se deu um ano antes, em 1931. A 

CECPe tinha sua sede na Boa Vista, no Colégio Nossa Senhora do Carmo. O objetivo da 

cruzada era subsidiar os professores das redes pública e privada através de círculos de estudos 

e debates sobre a atuação pedagógica embasadas na doutrina católica.  

 
Cabia à cruzada promover também retiros espirituais para as professoras, no 
sentido de garantir a eficácia do doutrinamento. Os estudos e debates 
deveriam ser realizados de forma prática, o cerne dos encontros seria destruir a 
onda de laicismo, que, segundo as promotoras, pretendia nos avassalar. A 
agenda temática de um destes encontros de estudos é relevante para a 
compreensão do doutrinamento realizado pela Cruzada junto ao corpo docente 
do estado. Basicamente acionavam alguns conceitos que tinham como matriz a 
preservação de valores morais, o papel da família e a necessidade de 
disciplina: 

- Como ensinar catecismo na Escola Nova – Profª. Celina Didier; 
- As Virtudes morais do educador – Profª. Iracema Morais; 
- A collaboração da familia na obra da educação – Profª. Aureolina 

Costa; 
- Concepção da disciplina na Escola Nova – Profª. Hercilia Cunha; 
- Como cultivar as virtudes morais dos nossos alunos – Profª. Ma José 

Miranda. (ALMEIDA, 2001, p. 82) 
 

 
 Trabalhando com as ideias modeladas pela ideologia e pedagogia católica, ficava clara 

a repulsa pelos novos modelos educacionais como o escolanovismo, que ganhava destaque no 

meio pedagógico após a divulgação do manifesto em 1932.  

 Aqui é importante darmos um adendo ao confronto destes dois grupos, que como nos 

alerta Cury (1984), se diferenciavam mais por suas matrizes de orientação ideológica do que 

pelas propostas de renovação educacional. Como nos mostra o autor,  
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há certos núcleos de convergências entre os dois grupos: o mundo e o Brasil 
estão em crise, devido a uma falência do individualismo liberal. E, portanto, 
faz-se necessária a reorganização do sistema da ordem, em novas bases. Esta 
reorientação se traduz na necessidade de se reconstruir ou refazer a ordem 
vigente sem destruí-la, pois a crise é insustentável. Insustentável porque todos 
temem o “perigo comunista”. A emergência de um nacionalismo autoritário se 
justificará no ataque ao liberalismo e ao comunismo. E o Estado que se 
legitima como o instrumento eficaz de paz social, vê na Educação o canal de 
ascensão social e moral dos indivíduos. No que os grupos em conflito só 
poderiam discordar quanto ao âmbito da extensão deste poder, já que são a 
base de sustentação do aparelho de Estado. E, ao menos ao nível do discurso, a 
base de reconstrução ou reconversão é a educação. Entendem a educação, 
senão a principal, pelo menos entre as principais “tábuas de esperança”. E a 
educação vale o que valer a cosmovisão que a sustenta. A educação 
sistematiza princípios filosóficos que embasam a visão do mundo, de homem, 
de sociedade e de valores, de qualquer ação educativa, social e política. 
(CURY, 1984, p. 129. itálicos do autor).   
 
          

A discordância estava na matriz de orientação dos escolanovistas de base 

antropocêntrica, justificando seus discursos em bases técnico-cientificas para a reorganização 

da educação e, por consequência, a salvação da pátria. Em contrapartida, os católicos viam a 

reestruturação social, onde a educação tomava parte de forma decisiva, como uma verdadeira 

luta contra o mal, que se instalara na sociedade com o abandono das leis de Deus.      

E é neste contexto que a Cruzada se propunha a ser um movimento de salvação da 

sociedade contra as ideias educacionais renovadoras que ameaçavam a moral e decência da 

juventude brasileira e, em consequência, a pernambucana. Para isso a Cruzada deveria 

aproveitar os espaços cedidos pelo poder público para disseminação de suas ideias. 

 Era necessário aproveitar bem as aulas de religião nas escolas, já que o tempo era 

pouco e não havia garantias de sua efetividade. Tal fato se dava pelo: 

 
“Decreto n. 19 941, de 30 de abril de 1931, que dispunha sobre instrução 
religiosa nas escolas,(...). Conforme o Artigo 3º, o ensino religioso só poderia 
ser ministrado se houvesse no mínimo vinte alunos que se propusessem a 
recebê-lo. Pelo Artigo 11°, o Governo poderia, por simples aviso do 
Ministério da Educação e Saúde, suspender o ensino religioso nas escolas 
oficiais ‘quando o exigirem os interesses da ordem pública e a disciplina 
escolar’”.(ALMEIDA, 2001, p. 83) 
 

 O Governo Provisório deixava claro pelo decreto que não aceitaria insubordinações, 

mesmo que estas ocorressem em setores de apoio, como no caso dos católicos, mantendo 

sobre controle um aparelho importante para Vargas, que era o educacional. 

 As críticas por parte dos católicos não foram poucas, acusando de negligência o poder 

público pelo fato do ensino religioso ser optativo e ainda mais sobre estas circunstâncias. No 

entanto, para além das críticas, o trabalho desempenhado, não só pela Cruzada de Educadoras 
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Católicas, mas também pelos demais movimentos católicos, possibilitaram, como já visto na 

seção anterior, a garantia da obrigatoriedade do ensino religioso na escola na constituição de 

1937.  

 No âmbito local, a Cruzada de Educadoras Católicas adotou uma postura 

reivindicadora ao Governo de Lima Cavalcante126. A suposta ligação de alguns membros do 

Governo com atividades comunistas desagradava em muito os setores católicos, inclusive as 

integrantes da Cruzada que seguiam a cartilha anticomunista da Santa Sé, retratada como já 

visto, pela encíclica Rerum Novarum. 

 Na sessão inaugural da CECPe, o padre Carlos Leôncio, conferencista do evento, 

deixa claro a vocação do movimento em seguir uma pedagogia católica, onde esta:   

 
é toda plasmada por esse seu duplo caráter de espiritualidade e de 
universalidade. Ela é uma pedagogia ao mesmo tempo teológica, filosófica, 
biológica e moral. Abrange o homem todo em todas as suas relações, em todas 
os seus aspectos, em si mesmo, em face do mundo, da sociedade e de 
Deus.(LEONCIO, 1932, p. 23)    

  

A exaltação de uma pedagogia (católica) que dava conta de toda integralidade do ser 

humano se fazia acompanhar de uma crítica ferrenha às novas pedagogias, que ofereciam para 

o autor, parafraseando Foerter, “mais pedras do que pão127”.  

Leôncio (1935, p. 11) resumia as inúmeras obras pedagógicas de seu tempo dizendo 

que: 

 
na verdade, a impressão que se tem muitas vezes ao ler certas obras 
pedagógicas de nossos tempos, não é a que se apodera de nos ao 
contemplarmos o curso dessas construções arquitetônicas em que a solidez das 
bases, o perfeito ajustamento das juntas, o aprumo das linhas e a harmonia do 
conjunto, dão justa amostra da capacidade do arquiteto e da solidez do 
edifício, mas pelo contrario, a fragilidade dos alicerces, o desajustamento dos 
encaixes, a desarmonia das partes, comprometem o engenho de quem as 
produziu e a segurança da mesma construção. E assim que a multidão dessas 

                                                 
126 Carlos de Lima Cavalcante, nasceu no engenho Caeté, no município de Amarají. Advogado, abraçou a 
política cedo, tornando-se um forte opositor dos governos militares da Velha República. Teve uma participação 
decisiva na deposição do governo de Estácio Coimbra, durante a revolução de 30. Devido a este fato foi feito 
Interventor Federal em Pernambuco no Governo provisório (1930-1935) e depois Governador Constitucional de 
Pernambuco, em 1935, cargo que ocupou até 1937. Sua substituição por Agamenon Magalhães, após o início da 
ditadura, se deu ao fato das acusações de envolvimento de pessoas do seu secretariado com o levante esquerdista 
contra o Governo Federal, em 1935, como também o seu suposto apoio a José Américo de Almeida à presidência 
da república nas eleições de 1937 contra Getúlio Vargas. Para mais informações ver: CARLOS de Lima 
Cavalcanti. Disponível em: 
<http://www.cpdoc.fgv.br/nav_história/htm/biografias/ev_bio_carlosdelimacavalcanti.htm>  e CARLOS de 
Lima Cavalcanti. Disponível em: <http://www.pe.gov.br/governo_galeria_carlos_cavalcanti.htm>.      
127FOESTER apud LENCIO, op. cit., p. 11.  
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obras já está prejulgando o aspecto e o valor do movimento pedagógico que 
vem operando no mundo.  
 
     

O intuito era disseminar na base de educadores o ideário da pedagogia católica 

refutando qualquer possibilidade do emprego da pedagogia escolanovista ou das “correntes 

pedagógicas modernas128”. Era o incentivo às ações que possibilitassem uma retomada da 

influência dos católicos e de seus pressupostos na condução da juventude e do país, 

promovendo assim, a almejada harmonia social pregada pela Igreja.  

O discurso de Leôncio (1935) também não deixava de ser uma resposta ao documento 

dos pioneiros lançado alguns anos antes, já que trazia os argumentos de uma tradição secular 

de ensino, mas que, no entanto, se renovava para enfrentar os desafios e exigências da sua 

época sem perder o seu traço mais importante e singular da educação cristã, sua ligação e 

compromisso milenar de educar para a vida com Cristo, base do movimento de 

recristianização.  

Neste sentido, a Cruzada passou, a partir de 1934, a aceitar professores homens no seu 

quadro de associados, aumentando o seu leque de participação e ação nas salas de aula dos 

colégios pernambucanos.    

Seguindo os movimentos mais amplos da Igreja mundial em sua luta anticomunista, a 

Cruzada encampou a luta pelo catolicismo da educação no Estado, tendo como um dos pontos 

de sua campanha a “imposição de um dos mais marcantes símbolos do catolicismo: a 

exposição pública do crucifixo em todas as escolas do Estado129” a exemplo do que ocorria 

em Portugal, uma forma encontrada pelo laicado fiel de salvaguardar “o imaginário das 

tradições do catolicismo130”.  

 As educadoras católicas foram incansáveis no combate às ideias e influências do 

escolanovismo e do comunismo, tendo como forte aliado a bancada católica na Assembléia 

Legislativa do Estado, que, na arena política, serrava trincheiras contra Lima Cavalcante e os 

membros de seu secretariado.  

 A recompensa pela luta travada não tardou a ser recebida. Após o golpe que instituiu o 

Estado Novo, Lima Cavalcante é afastado e em seu lugar é posto o interventor Agamenon 

Magalhães131, homem de confiança de Vargas e de estreitas ligações com os católicos do 

                                                 
128 LEONCIO, op. cit., p. 12. 
129 ALMEIDA, op. cit., p. 85. 
130 Ibidem. 
131 Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães nasceu na cidade de Vila Bela, hoje o município de Serra Talhada, 
sertão de Pernambuco, em novembro de 1894. Filho do Juiz de Direito Sergio Nunes Magalhães veio para o 
Recife por volta de 1905, em ocasião do desentendimento de seu pai com o Governador do Estado da época, 
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Estado (Imagem 03). Para a Diretoria de educação é empossado Nilo Pereira, católico 

fervoroso, congregado mariano que se cercou de educadores católicos e imprime uma 

verdadeira reforma católica na educação do Estado.  

 Para ALMEIDA (2001, p. 92), 

 
esta nova configuração do poder da Igreja junto à esfera do político em 
Pernambuco ficou evidente no domínio dos cargos públicos por intelectuais 
católicos, identificados pela classificação de bons católicos, referência 
marcante e sempre presente na correspondência particular do interventor 
Agamenon Magalhães com o presidente Getúlio Vargas. Na indicação dos 
nomes a serem cooptados para os postos políticos do Estado, exigia-se ser 
“católico praticante” e viver dentro da liturgia do catolicismo como pré-
requisito para ocupação de um cargo público. Estes critérios garantiam ao 
Estado um corpo de funcionários “fiéis e obedientes” à filosofia católica, 
“fascinados pela ordem, hierarquia e disciplina”.  
 

 Concretizava-se em Recife, sede do Governo de Pernambuco, a ideia da Igreja de 

retomar seu poder pela influência e controle de um laicado fiel, obediente às demandas da 

Igreja e incansáveis na luta pela recristianização da sociedade e manutenção da fé cristã.  

 Com Nilo Pereira na Diretoria da Educação, a Cruzada de Educadoras católicas passou 

a ser “responsável não só pela idealização do novo programa de ensino religioso instituído em 

Pernambuco, mas também, pela implantação do projeto político-pedagógico132”. Além da 

materialização do planejamento educacional nas escolas, a Cruzada passou a ser também a 

idealizadora do seu planejamento. 

 Os católicos passaram a ditar os rumos da educação no Estado e a eliminar qualquer 

foco de resistência ou opinião contrária às ideias advindas da Cruzada. Para tanto, Nilo 

Pereira passou a exonerar e aposentar os opositores da pedagogia católica e os simpatizantes 

dos escolanovistas e comunistas133.        

                                                                                                                                                         
Sigismundo Gonçalves. Descontente com uma decisão do Juiz, em favor de um dos seus desafetos políticos, 
colocou à disposição e com um terço de seus vencimentos. Em Recife, o jovem Agamenon estudou no seminário 
de Olinda, no entanto, não prosseguiu na carreira eclesiástica, terminando seus estudos no Ginásio 
Pernambucano e bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito, em 1916. Com vinte e 
quatro anos iniciou sua vida política elegendo-se deputado estadual pelo Partido Republicano Democrata (PRD), 
em 1934 é convidado por Vargas a integrar seu mistério na pasta do Trabalho. Homem sério, ficou conhecido 
por defender as causas populares. Foi nomeado interventor no Estado de Pernambuco, após a instituição do 
regime do Estado Novo no lugar de seu adversário político, Carlos de Lima Cavalcante. Apelidado por muitos de 
cão de guarda de Vargas, na verdade Agamenon foi um grande entusiasta do regime e seu maior ideólogo no 
Estado de Pernambuco. Tal era seu compromisso com o regime que chegou a solicitar de seu irmão, Luís Sergio 
Magalhães, a renúncia do cargo de prefeito da cidade de Olinda. Para mais informações, ver: VAINSENCHER, 
Semira Adler. Agamenon Magalhães. Recife, 2003. disponível em: 
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&page
Code=285&textCode=1969&date=currentDate e LIMA FILHO, Andrade. China gordo: Agamenon Magalhães e 
sua época. Recife: UFPE, Editora Universitária, 1976.        
132 ALMEIDA, op. cit., p. 83.   
133 ALMEIDA, op. cit. 
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É interessante notar, e não poderíamos deixar de comentar, a impressionante 

articulação dos católicos nestes sete primeiros anos (1930 – 1937) de luta por um espaço de 

influência no governo de Vargas. Processo que se inicia ainda durante o golpe de 30, com as 

negociações para a renúncia do Presidente Washington Luís, conduzidas pelo Cardeal Dom 

Sebastião Leme, no Palácio da Guanabara, e que evitou a perda de muitas vidas em uma 

guerra civil. 

 Cunha (1981), mostra com muita propriedade que o Cardeal Leme, utilizando os 

movimentos de massa da Igreja, soube mostrar a Vargas, já no primeiro ano de seu governo, a 

importância de se ter o apoio da Igreja e de seus fiéis.  

Seguindo o exemplo da Santa Sé134, o Cardeal Dom Sebastião Leme mobilizou uma 

grande  

 
massa dos clérigos e fiéis, primeiro em maio, sob a invocação de Nossa 
Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e novamente em outubro, em 
homenagem ao Cristo Redentor, cuja estátua foi inaugurada no topo do 
Corcovado, no dia do descobrimento da América. (...) Isso foi no ano de 31, 
ocasião em que o Cardeal Leme, perante cinqüenta arcebispos, declarou: “ou o 
Estado... reconhece o Deus do povo ou o povo não reconhecerá o 
Estado”.(CUNHA, 1981, p. 84). 
 
 

 Começava um jogo de forças da qual o governo de Vargas não podia se esquivar nem 

tão pouco ignorar. Cunha (1981), ao citar Oswaldo Aranha, nos mostra que a estratégia da 

Igreja causou um grande impacto nos rumos ideológicos seguidos por Vargas: “quando 

chegamos ao sul (Rio Grande do Sul) tendíamos para a esquerda. Mas após ter visto 

religiosos, populares, em honra a Nossa Senhora Aparecida e ao Cristo Redentor, 

compreendemos que não podíamos nos opor aos sentimentos do Povo135”. 

 Estes fatos nos dão a ideia da diversidade ideológica enfrentada por Vargas no 

governo, asseverando as palavras de Cury (1988) de que havia um verdadeiro condomínio de 

posições diversificadas na base de apoio ou governo.  

 O Cardeal Dom Sebastião Leme, os movimentos católicos e, em especial, a Cruzada 

de Educadoras Católicas, por tratar das questões educacionais, adotaram todos um mesmo 

discurso, o discurso da Santa Sé. Neste sentido, a encíclica Divini Illius Magistri foi um 

documento importante para os argumentos de formulação da reforma pedagógica que ocorrera 

em Recife.    

                                                 
134 Na seção anterior mostramos os movimentos autorizados e incentivados pelos papas Pio XI e Pio XII, como 
estratégia para recristianização das sociedades. Dentre estes movimentos estava a aglutinação de fiéis em eventos 
públicos para mostrar as autoridades dos governos populistas o poder da Igreja.    
135 ARANHA apud CUNHA, op. cit., p. 84. 
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 A encíclica Divini Illius Magistri versava “acerca da educação cristã da juventude” e 

foi escrita pelo papa Pio XI no oitavo ano de seu pontificado, em 1929. Ao explicar os 

motivos da publicação da encíclica, oêPapa se dirigia “não só aos jovens e aos educadores, 

mas também aos pais e mães de família136”. Como o “Pai comum de todos os fiéis”, falava e 

argumentava sobre o assunto da pedagogia cristã, “senão para o tratar em toda a sua quase 

inexaurível amplitude de doutrina e da prática, pelo menos para reassumir os seus princípios 

supremos, pôr em evidência as suas principais conclusões e indicar as aplicações práticas dos 

mesmos137”. 

 Ainda na introdução da encíclica, o pontífice advertiu os “mestres de novas teorias 

pedagógicas” que pretendiam educar as futuras gerações sem o auxílio da doutrina de Cristo. 

Falava o Papa que: 

 
Muitos deles, quase insistindo excessivamente no sentido etimológico da 
palavra, pretendem derivá-la da própria natureza humana e atuá-la só com as 
suas forças. Daqui o errarem facilmente nisto, pois que se concentram e 
imobilizam em si mesmo, atacando-se exclusivamente às coisas terrenas e 
temporais, em vez de dirigirem o alvo para Deus, primeiro princípio e último 
fim de todo universo; desta maneira será a sua agitação continua e incessante, 
enquanto não voltarem os olhos e os esforços para a única meta da perfeição, 
Deus,[...]. (PIO XI, 1929, Introdução, parte a). 
 

 Era necessário atuar na fase de formação das identidades, modelar os jovens a uma 

vida cristã, para mesmo quando “envelhecer, não se afastar do caminho trilhado na sua 

juventude138”. 

Tentava o pontífice através da educação materializar as bases para formação de uma 

sociedade orientada novamente pela moral e fé cristã, retomando o espírito de harmonia que 

imperou na sociedade (numa visão católica) durante quase toda Idade Média, e que, ao se 

desviar do caminho de Deus, causou a crise por que passava o mundo ocidental. 

Cury (1988), ao analisar os discursos dos católicos sobre a crise moral por que passava 

a sociedade ocidental, e em consequência, a necessidade da retomada dos princípios cristãos, 

destaca que:  

 
Esta situação de desmoronamento não se autogerou. Os católicos explicá-la-ão 
historicamente, remontando de modo especial à Idade Média e às revoluções 
posteriores que paulatinamente deixarão de ouvir a voz da Igreja, não 

                                                 
136 PIO XI, 1929, Introdução, parte a. 
137 PIO XI, op. cit., Introdução, parte a. Apresentaremos as referências de localização das citações da Encíclica 
Divini Illius Magistr por seus tópicos e sub-tópicos, por se tratar de um documento obtido em formato eletrônico 
e sua formatação em texto pode dar diferenças de paginação de acordo com os caracteres, formato de página e 
espaços entre linhas. 
138 Provérbio 22:6 apud PIO XI, op. cit., Introdução, parte b.  
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acataram as advertências vindas do Papa e não aceitaram mais a estrutura 

hierárquica da ordem das coisas. Especialmente foram se esquecendo de 
Deus. Para a cosmovisão católica esta surdez à voz do Espírito, revelada na 
atitude do homem frente a Deus, é a causa real dos males que atingem o 
mundo, [...]. (CURY, 1988, p. 28. itálicos nossos). 
 

 E é nesta “hierarquia da ordem das coisas” que está o argumento natural de Pio XI 

para a atuação dos católicos na educação das futuras gerações. Para o Papa são três os setores 

sociais necessários para a educação dos jovens de uma forma geral: a família, a sociedade 

civil e a Igreja, e que, mesmo sendo distintas, tem o caráter harmônico instituído por Deus. A 

família e a sociedade civil correspondem à ordem natural, sendo a Igreja correspondente à 

ordem sobrenatural. 

 Para o Papa, “a família é uma sociedade imperfeita, porque não possui em si todos os 

meios para o próprio aperfeiçoamento139”. Neste aspecto, a sociedade civil “é uma sociedade 

perfeita, tendo em si todos os meios para o próprio fim que é o bem comum temporal140”, 

sendo assim, na perspectiva do bem comum, o Papa justificava a autoridade dos Estados nas 

questões de organização e normatização da educação. 

 Todavia, o pontífice deixa claro que a Igreja deve ter um papel supremo na questão 

educacional, já que a mesma é uma “sociedade de ordem sobrenatural e universal, sociedade 

perfeita, porque reúne em si todos os meios para o seu fim, que é a salvação eterna dos 

homens141”. 

  O Papa não toma um discurso de exclusividade sobre as questões educacionais, muito 

pelo contrário, reconhece a importância dos Estados em prover a educação das futuras 

gerações, principalmente dos desvalidos economicamente.  

 O discurso do pontífice era de parceria, colaboração e harmonização, exaltando os 

benefícios para os Estados em reconhecerem a importância da educação católica. Neste 

sentido, pregava a garantia e o direito das famílias católicas, ou não, em optar por uma 

instituição católica de ensino, defendendo até mesmo o seu financiamento por parte dos 

Estados, como no passado fizeram, e faziam ainda, os Estados que assumiam oficialmente a 

religião católica (como era o caso, na época, a Itália de Mussolini). 

 Em seus argumentos Pio XI explicava que a prontidão da Igreja sobre as questões 

educacionais só visava o bem comum da sociedade, e ao citar Leão XIII, advertia sobre os 

perigos que era uma sociedade sem a  

 

                                                 
139 PIO XI, op. cit., A quem pertence à educação, parte A.  
140 Ibidem.  
141 Ibidem.  
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“reta instrução religiosa e moral [...], [já que], os jovens sem o hábito de 
respeitar a Deus não poderão suportar disciplina alguma de vida honesta, e 
acostumados a não negar jamais coisa alguma às suas tendências, facilmente 
serão induzidos a perturbar os estados”. (LEÃO XIII apud PIO XI, 1929, A 

quem pertence a educação, parte B – a). 
 

 O pontífice lembra que “o sujeito da educação cristã é o homem142” e este por sua 

condição bíblica é portador do pecado original, assim sendo, trazem com sigo “o 

enfraquecimento da vontade e as tendências desordenadas143”, desta forma, a sua salvação 

esta na educação, que ensina não só as condições da vida terrena, mas também, a salvação de 

sua alma.  

 Devido a este fato, e como não poderia deixar de ser, vem então a crítica do Papa ao 

“naturalismo pedagógico”, adjetivo dado às novas tendências pedagógicas da educação que na 

ausência do trato mais disciplinador, do objetivo de uma educação para a redenção e do 

caminho em Cristo, 

 
apelam para uma pretendida autonomia e ilimitada liberdade da criança, e que 
diminuem ou suprimem até a autoridade e a ação do educador, atribuindo ao 
educando um primado exclusivo de iniciativa e uma actividade independente 
de toda a lei superior natural e divina, na obra da sua educação.(PIO XI, 1929, 
Sujeito da educação, parte b). 
 

 O Papa ainda advertia que o tratamento educacional sem os alicerces das leis divinas e 

com tal centralidade na figura do educando só poderia levar ao caos, pois acabava por gerar 

crianças “escravas do seu orgulho cego e das suas paixões desordenadas, visto que estas, por 

uma consequência lógica daqueles falsos sistemas, vêm a ser justificadas como legítima 

exigência da pseudo-autonomia144”. 

 Neste ponto concordamos com Cunha (1981), ao salientar que a ordem, o comando 

absoluto do educador e, em consequência, a submissão do educando, eram os pontos 

fundamentais da educação católica na inculcação dos dogmas da Igreja e manutenção da fé. 

Desta forma, rechaçavam qualquer possibilidade de participação do educando na construção 

de seu conhecimento.  

 É importante frisar que duas questões ganharam relevo nas preocupações textuais da 

Vossa Santidade: a educação física, “precisamente porque é um meio que pode auxiliar ou 

                                                 
142 PIO XI, op. cit., Sujeito da educação, parte a. 
143 Ibidem. 
144 PIO XI, op. cit., Sujeito da educação, parte b. 
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prejudicar a educação cristã145” e a educação sexual146, por invadir “matéria delicadíssima 

como é a honestidade dos costumes147”. Sendo assim concebida, advertia o Papa:  

 
assaz difuso é o erro dos que, com pretensões perigosas e más palavras, 
promove a pretendida educação sexual, julgando erradamente poderem 
precaver os jovens contra os perigos da sensualidade, com meios puramente 
naturais, tais como uma temerária iniciação e instrução preventiva, 
indistintamente para todos, e até publicamente, e pior ainda, expondo-os por 
algum tempo às ocasiões para os acostumar, como dizem, e quase fortalecer-
lhes o espírito contra aqueles perigos.(PIO XI, 1929, Sujeito da educação, 

parte c). 
 
 

 Mais à frente, parafraseando Antoniano, ressaltava que este era um assunto de foro 

privado que só caberia ao trato familiar, e mesmo assim com todo o cuidado, já que, 

 
tal e tão grande é a nossa miséria e a inclinação para o mal, que muitas vezes 
até as coisas que se dizem para remédio dos pecados são ocasião e incitamento 
para o mesmo pecado. Por isso importa sumamente que um bom pai quando 
discorrer com o filho em matéria tão lúbrica, esteja bem atento, e não desça a 
particularidades e aos vários modos pelos quais esta hidra infernal148 envenena 
uma tão grande parte do mundo; não seja o caso que, em vez de extinguir este 
fogo, o sopre ou acenda imprudentemente no coração simples e tenro da 
criança.( ANTONIANO apud  PIO XI, 1929, Sujeito da educação, parte c).   
   

      

 Em outras palavras, o Papa serrava trincheiras quanto ao tratamento de tal assunto pela 

escola, sendo esta uma questão da educação familiar e, como ressalta Costa (2007), que 

deveria ser abordado pelos pais depois de devidamente instruídos pelos manuais católicos 

produzidos pelas autoridades eclesiásticas.  

Já em relação à educação física, parece que nada mudou em relação à tradição católica 

que continuava a se apoiar em uma visão paulina de corpo149. Duas eram as preocupações de 

                                                 
145 Pio XI, op. cit.,  A quem pertence a educação, parte B – c. 
146 Sobre a questão da Educação Sexual em Pernambuco na década de trinta, ver:  COSTA, Bruno Santos 
Marones. Educando para castidade: Um olhar da Igreja Católica sobre a educação sexual nos anos 30 (séc. XX). 
Dissertação de Mestrado. Centro de Educação – PPGE, UFPE. Recife: 2007. 
147 PIO XI, op. cit., Sujeito da educação, parte c. 
148 Segundo Costa (2007, p. 47), a hidra infernal a que se refere o texto da encíclica é “à mitológica Hidra de 

Lerna. Criada pela deusa Hera com o intuito de colocar à ‘prova’ o famoso Heracles, esse monstros em forma de 
serpente ameaçava a todos que estavam a sua volta. Na interpretação de Paul Diel, as inúmeras cabeças desse 
monstro configuravam os múltiplos vícios que se prolongavam num corpo de perversão. Quando se decapitava 
alguma delas, duas outras nasciam em seu lugar. Daí porque, além de cortá-las, Heracles, com o auxílio do 
sobrinho Iolau, veio a cauterizar com uma tocha flamejante todas as feridas desse animal pantanoso, impedindo 
assim que suas cabeças voltassem a renascer.”  
149 Ver o ponto 1.2. do primeiro capítulo: Uma visão de corpo no catolicismo e a sua implicação para  a 

Educação Física e Esportes. 
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Pio XI: a primeira era quanto à prática da educação física promovida pelos Estados, que 

vinham ultrapassando 

 
os justos limites, organizando militarmente a chamada educação física dos 
jovens150 (e às vezes mesmo das meninas, contra a própria natureza das coisas 
humanas), absorvendo muitas vezes desmesuradamente, no dia do Senhor151, o 
tempo que se deve ser dedicado aos deveres religiosos e ao santuário da vida 
familiar. (PIO XI, 1929, Ao Estado parte c)  
    

No conjunto do texto, o Papa deixava claro que não era contra a militarização da 

Educação Física e via com bons olhos “o espírito de disciplina e de legitima ousadia, em tais 

métodos152”, desde que estes não atrapalhassem as obrigações espirituais dos jovens.  

Na militarização da Educação Física é que se funda a segunda preocupação do 

pontífice. Havia o temor que os excessos, a exemplo do “espírito de violência”, fossem 

confundidos com o “espírito de intrepidez” e até mesmo com o louvável “sentimento do valor 

militar em defesa da pátria e da ordem pública153”.  

Com esta preocupação e ao se reportar a “exaltação do atletismo que marcou a 

decadência e a degenerescência da verdadeira Educação Física, mesmo na época clássica 

pagã154”, o Papa reeditava as preocupações paulinas de que o excesso de atividades físicas 

para fins que não os das funções biológicas e recreativas levassem os jovens a concupiscência, 

o que mostrava que em questões relativas aos assuntos do corpo a Igreja mantinha um 

conservadorismo secular.  

Mas de certo modo as preocupações do Papa não eram infundadas. Nos Estados 

populistas a organização e utilização das chamadas juventudes nacionalista (a exemplo da 

juventude integralista no Brasil) por suas lideranças estavam atreladas muitas vezes a atos 

ilícitos e ao enfrentamento corporal com opositores dos regimes.   

Durante a coleta de dados ficamos espantados com a naturalidade com que alguns 

alunos portavam armas de fogo nas escolas, não só nas obrigações do serviço militar (imagens 

                                                 
150 Durante a pesquisa detectamos, nas fontes primárias do recorte estudado, que o serviço militar era prestado 
pelos alunos nas próprias escolas onde estudavam, como também, as roupas mais formais assemelhavam-se 
muito com os fardamentos militares. (ver imagens 04,05,06,07 e 08)  
151 Na tradição católica, o domingo deve ser reservado para o descanso das atividades laborativas, para as 
obrigações religiosas e para a família. Tal tradição é inspirada na revelação da criação do mundo no antigo 
testamento, livro da Gênesis, que diz em seus últimos versículos da criação: “2 E acabou Deus no dia sétimo a 
obra que tinha feito: e descansou no dia sétimo, depois de ter acabado as suas obras. 3E abençoou Deus o dia 
sétimo, e o santificou; porque neste dia cessou ele de produzir todas as obras que tinha criado”(GÊNESIS, 2: 2 - 
3)  
152 Pio XI, op. cit.,  Ao Estado parte c. 
153 Ibidem.  
154 Ibidem.  
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09), como também em ocasiões informais, a exemplo da pose para foto em uma seção de 

demonstração da prática de tiro nas dependências de um Colégio Católico. (imagem 10).  

Por último, em sua conclusão, o pontífice lembra mais uma vez que a Igreja é “o corpo 

místico de Cristo, e por isso mesmo Mãe fecundíssima e educadora soberana e perfeita155”, e, 

valendo-se das palavras de exaltação de Santo Agostinho156, fortalece sua crença de que a 

educação católica defendida pela Igreja é a única com os instrumentos para promover a 

harmonia social.  

 É importante salientar que o documento do Papa escrito em Roma no ano de vinte e 

nove (do séc. XX), “tinha como primeiro e principal endereço o fascismo157” de Mussolini. O 

objetivo claro era estabelecer os contornos e demonstrar os benefícios de atuação da Igreja 

nas questões educacionais, marcando posição em uma sociedade despótica que vinha 

paulatinamente cerceando os direitos individuais e coletivos em prol da soberania nacional, 

como também tentar estabelecer os limites do regime no controle da educação. 

 Sua utilização na realidade brasileira sem as devidas considerações do quadro de 

instabilidade política e social por que passava o país, serviu muito mais como grossa munição 

na luta dos católicos contra os liberais, do que no estabelecimento de diretrizes para a 

educação brasileira158. 

 O que pudemos apurar na construção deste capítulo sobre os católicos na Era Vargas é 

o compromisso de um laicado fiel em restabelecer na sociedade brasileira os antigos laços de 

união das instituições do Estado com a Igreja Católica, laços desfeitos pela laicização da 

Velha República.  

 Estes novos laços, no entanto, não estavam mais fundados em um compromisso entre 

Igreja e Estado, e sim, em um compromisso mais amplo da Igreja com os agentes operativos 

do Estado, com os intelectuais e, de forma ampla, com o povo. Esta nova ligação para os 
                                                 
155 PIO XI, op. cit., Conclusão. 
156 Na integra do documento as palavras de Santo Agostinho utilizadas por Pio XI são as seguintes: “Ó Igreja 
Católica, Mãe veríssima dos Cristãos, vos com razão pregais, não só que se deve honrar puríssima e castíssima o 
próprio Deus, cuja consecução é vida felicíssima, mas também de tal modo exerceis o vosso amor e caridade 
para com o próximo que, junto de vós, se encontra poderosamente eficaz, todo o remédio para os muitos males 
de que por causa dos pecados sofrem as almas. Vós adestrais e ensinais, com simplicidade as crianças, com 
fortaleza os jovens, com delicadeza os velhos, segundo as necessidades do corpo e do espírito. Vós, quase diria, 
por livre escravidão submeteis os filhos aos pais e dais aos filhos, com superioridade, os pais com domínio de 
piedade. Vós, com o vínculo da Religião, mais forte e mais intimo que o do sangue, unis irmãos a irmãos... Vós 
não só com o vínculo de sociedade, mas também de uma certa fraternidade, ligais cidadãos a cidadãos, povos a 
povos, numa palavra, todos homens com a lembrança dos protoparentes. Ensinais aos reis que atendam bem aos 
povos; admoestais os povos que obedeçam aos reis. Com solicitude ensinais a quem se deve honrar, a quem 
afecto, a quem respeito, a quem temor, a quem conforto, a quem advertência, a quem exortação, a quem censura, 
a quem castigo, mostrando em que modo, mas não a todos, tudo se deve, a todos porem a caridade, a ninguém a 
ofensa”. (SANTO AGOSTINHO apud PIO XI, op. cit., Conclusão).         
157 CUNHA, 1981, p. 86.   
158 CUNHA, op. cit.  
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católicos era a única forma de superar a crise por que passava a sociedade brasileira, resultado 

do desmoronamento das velhas estruturas da república laica e única forma de deter as hordas 

de comunistas que avançavam e ameaçavam a paz social.  

 Assim, ficou claro que o objetivo maior de todo este movimento orquestrado pela 

Santa Sé e encampado pelos católicos brasileiros, era de restabelecer uma ordem social cristã 

onde o objetivo principal da sociedade não fosse de “satisfazer as aspirações terrenas da 

ambição humana, mas sim, estabelecer as relações entre a Criatura e o Criador, unir o homem 

a Deus pela Graça159”. A Igreja pretendia, atuando indiretamente na sociedade, produzir 

“cidadãos cumpridores de seus deveres, honestos, justos160” em uma sociedade balizada “pela 

caridade e compreensão, harmonizando-se entre si161”. 

 Para tal concretização, o controle ou influência do aparelho educacional do Estado era 

fundamental, motivo pelo qual se justificava a organização das Cruzadas de Educadoras 

Católicas. Era preciso influir no todo da rede educacional, seja ela pública ou particular, 

possibilitando que a educação cumprisse o seu papel de curar o mal intelectual. Nesta 

perspectiva, sem a educação não haveria “restauração e os espíritos [continuariam] descrentes 

e agnósticos. A condição ‘sine qua’ da restauração é a presença de Deus na escola162”.  

 O sucesso dos católicos na reivindicação e obtenção de certos privilégios perante o 

governo pode ser explicado em parte pela necessidade do novo regime de instaurar a ordem e 

a hierarquia nos diversos setores da sociedade. Neste sentido, a atuação dos católicos gerava 

benefícios, não só para a Igreja, como também para a solidificação do regime.  

 Como Vimos, Vargas não foi insensível à demonstração de influência da Igreja junto 

ao povo brasileiro, atendeu reivindicações antigas e agraciou os católicos com cargos de 

comando na administração federal e regional, como no caso de Pernambuco, com a nomeação 

de Agamenon Magalhães para Interventor do Estado. Mais do que uma parceria desejada, as 

fontes nos mostram fortes indícios que esta articulação foi necessária para a diminuição e 

administração de tensões que poderiam causar uma instabilidade indesejada pelo novo 

regime. 

 A articulação do movimento católico e sua sintonia com a necessidade de 

sustentabilidade por parte do regime totalitarista que se desenhava no Brasil, garantiram à 

Igreja e às demais instituições católicas uma posição de influência e status junto ao Estado e à 

população brasileira, como não se tinha desde o fim do Império.           

                                                 
159 CURY, op. cit., p.45 
160 Ibidem. 
161 Ibidem.  
162 CURY, op. cit., p.45.  
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 Construído todo o referencial necessário para compreensão de nosso objeto de estudo, 

passaremos a tratá-lo no próximo capítulo. Para a sua abordagem, o dividiremos em três 

partes: Estado Novo e educação; educação física e esportes: dos conflitos do passado ao 

domínio militar no Estado Novo; e a educação física e esportes nos colégios católicos do 

Recife durante o Estado Novo.          
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CAPÍTULO III 

 

 

“Mente e Corpo sadio”: a educação física e esportes nos colégios católicos do Recife 

durante o Estado Novo. 

 

 A 10 de novembro de 1937 é instaurado no Brasil o regime ditatorial do Estado Novo. 

Um golpe que, segundo Andrade (1980), havia sido arquitetado e posto em prática a partir de 

1935.  

 
“Getúlio Vargas e seus mais dedicados seguidores facilitaram a ação dos 
comunistas, ao mesmo tempo em que a fiscalizavam para obter um pretexto de 
conseguir medidas de exceção que favorecessem o golpe e, posteriormente, 
infiltraram elementos de sua confiança nos núcleos integralistas163 para 
realizarem trabalho idêntico. Na preparação do golpe compreendeu Getúlio 
Vargas que seriam poucos os governadores que não o seguiriam164, desejosos 
que estavam de permanecer nos cargos, e que seria acompanhado pela maioria 
absoluta dos seus ministros e chefes militares”. (ANDRADE, 1980, p. 77). 
 

 Eliminadas as resistências e firmados os apoios, Vargas, agora assumindo o poder, 

justificou seu “ato como o desejo de livrar o país da desagregação e do domínio comunista165” 

e iniciava assim os seus planos de transformar o Brasil em um país desenvolvido e os 

brasileiros em uma nação de homens e mulheres fortes e com o espírito patriótico, como as 

nações de regimes totalitários, a exemplo da Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini.  

  Neste contexto é promulgada, ainda em 10 de novembro, a constituição de 1937, 

elaborada pelo jurista Francisco Campos, o que reforça a tese de premeditação do golpe por 

parte de Getúlio. A nova Carta Magna “absorveu vários princípios defendidos pelos 

integralistas. Era fortemente centralizadora, eliminando a autonomia dos estados, que 

passavam a ser governados por interventores nomeados pelo ditador, desaparecendo seus 

hinos e bandeiras166”.  

                                                 
163 Sobre o desmantelamento da ação integralista no Estado de Pernambuco, como também a mudança de 
discurso que transformou os integralistas de aliados a inimigos do regime estadonovista, ver:  SILVA, Giselda 
Brito. A lógica da suspeição contra a força do signo: Discursos e polícia na repressão aos integralistas em 
Pernambuco. Tese de Doutorado. Centro de Filosofia e Ciências Humanas – Programa de pós-graduação em 
História, UFPE. Recife: 2002.  
164 Além de Carlos de Lima Cavalcante, governador de Pernambuco, outros dois governadores foram 
substituídos e não foram nomeados interventores federais: Juraci Magalhães na Bahia e Flores da Cunha do Rio 
Grande do Sul, que se exilou na Argentina.   
165 ANDRADE, op. cit., p. 70. 
166 ANDRADE, op. cit., p. 79. 
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 Eram dados no país os primeiros passos para implantação de um regime que 

construísse uma nova nação, com um povo que refletisse uma identidade nacional onde se 

adotasse as bandeiras da Família, da Religião e da Pátria.  

 Neste sentido, a estrutura estatal e todos os seus aparelhos foram colocados à 

disposição e contribuindo na construção da nação brasileira. A educação e a educação física 

foram tratadas como pontos importantes nesta nova organização de mentes e corpos, como 

também se colocava a importância dada às funções de cada uma. 

 Para melhor evidenciarmos este envolvimento/utilização das áreas da educação e da 

educação física pelo regime estadonovista, dividiremos o capítulo em três partes: Estado 

Novo e educação; da educação física e esportes: dos conflitos do passado ao domínio militar 

no Estado Novo; e, fechando o trabalho, trataremos da educação física e esportes nos colégios 

católicos do Recife durante o Estado Novo. 

    

3.1 Estado Novo e educação.  

 

Na busca da concretização dos objetivos do Estado Novo,  a educação foi vista e 

utilizada como um importante aparelho ideológico do Regime. O Estado passou a assumir na 

constituição de 1937 a diligência sobre os sistemas educacionais. O artigo 129, em seus três 

parágrafos, deixa clara a disposição do Estado brasileiro nacionalista de organizar a educação 

brasileira.   

         
Art 129 - À infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à 
educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos 
Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em 
todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às 
suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais.  

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos 
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever do Estado. Cumpre-
lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 
subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou 
associações particulares e profissionais.  
   É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da 
sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus 
operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e 
os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, 
facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público. (BRASIL, 
1937)  
 

A constituição deixava clara a disposição de assegurar uma educação adequada e 

diferenciada a cada parcela da população, mantendo um sistema dual que estabelecia as 

relações de poder sem prejudicar o desenvolvimento da nação. 
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Gustavo Capanema167, Ministro da Educação do novo regime, implementou mudanças 

efetivas no âmbito educacional para a concretização dos interesses do Estado Novo, entre 

elas, o Decreto nº 4.958, de 14 de novembro de 1942, que criava o Fundo Nacional de Ensino 

Primário e estabelecia o regime de convênios para a sua aplicação pelos governos estaduais.  

Este decreto permitiu o fechamento das escolas estrangeiras, montadas principalmente 

nos Estados que tinham colônias de imigrantes, que, mantendo uma estrutura e linguagem dos 

países de origem, impediam uma integração nacional das novas gerações nascidas no Brasil.  

O objetivo de Capanema era que em todo o território nacional as escolas trabalhassem 

ao mesmo tempo com o mesmo conteúdo, independente de sua origem e localização. Para 

tanto o ministério investiu no livro didático e pelo  

 

Decreto-lei nº 1.006, de 30 de dezembro de 1938, regulou amplamente as 
condições de produção, importação e utilização dos livros escolares, criando, 
para superintender o assunto, a Comissão Nacional do Livro Didático, órgão 
de caráter permanente. (MEC, 1967, p. 30).  
 

Para sistematização do que chamamos de sistema dual de educação, o Ministro 

implementou “três grandes reformas de ensino, conjugadas entre si168: a reforma do ensino 

secundário (Decreto-lei n" 4.244, de 9 de abril de 1942), a do ensino comercial (Decreto-lei nº 

6.141, de 28 de dezembro de 1943) e a do ensino industrial (Decreto-lei nº 4.073, de 30 de 

janeiro de 1942)169”. Após estas etapas, os alunos poderiam completar o Ensino Médio com 

mais três anos de estudos. 

Capanema também foi o responsável pela criação do sistema do Serviço Nacional de 

Aprendizagem dos Industriários (SENAI), lançando as bases para sua organização e 

administração por fundo de contribuição das próprias indústrias. Ainda no segmento 

profissionalizante, foi responsável pelo projeto do ensino agrícola, implantado em 1946, ano 

seguinte do fim do regime.  

                                                 
167 Gustavo Capanema foi Ministro da Educação e Saúde de 1934 a 1945, o maior tempo em que um único 
ministro ocupou a pasta ininterruptamente. Grande intelectual, tinha em Vargas um admirador, foi responsável 
por mudanças importantes nas áreas da Educação, Cultura e Saúde.  Para além das realizações no âmbito da 
Educação, foi o responsável pela criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Instituto 
Nacional do Livro, fundou vários Museus no país como o Nacional de Belas-Artes, da Inconfidência, das 
Missões,  Imperial e o Museu do Ouro. Na área da Saúde, instaurou o Departamento Nacional da Criança, da 
Tuberculose, da Lepra, e o Serviço Nacional da Malaria. Suas ações foram suficientes para dar a base necessária 
para a criação do Ministério da Saúde a partir de 1953. Para mais informações, ver: BRASIL. Ministério da 
Educação e Cultura. Principais Atividades e Realizações (1930 – 1967. Brasília: 1967).           
168 O conjunto dos três decretos-leis  (leis orgânicas do ensino secundário, do ensino comercial e do ensino 
industrial) deu origem a um sistema só de ensino, baseado na divisão em dois ciclos: o primeiro de quatro anos e 
o segundo de três. A intercomunicação dos três tipos de ensino, e a similitude dos regimes escolares deram aos 
dois ramos profissionais a mesma categoria pedagógica do ensino secundário. 
169 MEC, op.cit., p. 27. 
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No seu mandato se deu ampla reforma ao ensino universitário com a criação de vários 

novos cursos e faculdades170. Foi criada a Universidade do Brasil e lançado o projeto para 

criação da Cidade Universitária. Durante seu mandato de ministro, Capanema criou as 

condições técnicas necessárias para a sustentação da mudança de um sistema econômico agro-

exportador para um industrial.              

O Estado Novo passou a utilizar a educação como meio de efetivação, divulgação e 

legitimação das ideias do novo regime. Afastou a possibilidade de intervenção da cultura dos 

imigrantes no meio educacional, organizou os diversos ramos de ensino e passou a controlar 

rigorosamente o sistema educacional nos Estado com a parceria e colaboração de seus 

interventores171.   

Segundo Almeida (1998, p.02), o interventor do Estado de Pernambuco “sabiamente 

[também] colocou a educação a serviço do regime autoritário, objetivando o consenso e a 

legitimação da sociedade para com a nova ordem política instaurada em 10 de novembro de 

1937”.  

Segundo a autora, em Pernambuco, o Interventor Agamenon Magalhães e Nilo 

Pereira, homem de sua confiança que chefiava a pasta da educação, adotaram à risca a “visão 

instrumental da educação como aparelho ideológico do Estado172”. Seguiram o que pregava, 

em nível nacional, o Ministro da Educação e Saúde do Governo Vargas, Gustavo Capanema. 

Nas palavras do próprio Ministro citado pela autora: a educação não é “neutra, deve tomar 

partido, ou melhor, deve adotar uma filosofia e seguir uma tábua de valores173”. Valores estes 

em íntima relação com os princípios do nacionalismo estadonovista. 

                                                 
170 Durante o mandato de Gustavo Capanema foram criados “novos ramos universitários, o ensino de filosofia, 
ciências e letras, desdobrado em onze cursos (Decreto-lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939), o ensino de ciências 
econômicas e de ciências contábeis e atuariais (Decreto-lei n" 7.988, de 22 de setembro de 1945) e o ensino de 
jornalismo (Decreto-lei nº 5.480, de 13 de maio de 1943).  Foi criada a Universidade do Brasil, como grande 
cúpula do ensino universitário brasileiro, fundindo-se a antiga Universidade do Rio de Janeiro com a 
Universidade Técnica Federal (Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937). Tratou-se, por um lado, de dar a necessária 
amplitude ao sistema de ensino da Universidade do Brasil, e assim foram criadas e inauguradas as seguintes 
novas unidades universitárias: a Faculdade Nacional de Filosofia (Decreto-lei n.º 1.190, de 4 de abril de 1939); a 
Faculdade Nacional de Arquitetura (Decreto-lei nº 7.918, de 31 de agosto de 1945); a Escola Nacional de 
Educação Física e Desportos (Decreto-lei n° 1.212, de 17 de abril de 1939). Criou-se também a Faculdade 
Nacional de Ciências Econômicas (Lei nº 452, de 5 de julho de 1937, modificada pelo Decreto-lei nº 7.988, de 
22 de setembro de 1945). Esta nova faculdade não chegou a ser instalada e inaugurada, o que ocorreu no governo 
do Presidente José Linhares, pela federalização de uma faculdade particular. Tem aqui cabimento a observação 
de que foi também criado (Decreto-lei nº 4.993, de 26 de novembro de 1942) e entrou a funcionar o 
Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, órgão que, embora não tivesse sido incluído na Universidade do 
Brasil, bem poderia estar integrado no grande setor do ensino artístico dessa Universidade”.(BRASIL, 1967)  
171 ALMEIDA, op.cit.  
172 ALMEIDA, op. cit., p. 02.  
173 CAPANEMA apud ALMEIDA, op. cit., p.03.  
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Para a divulgação das novas diretrizes educacionais e as ideias do regime, Agamenon 

contou com o Jornal Folha da Manhã, que tinha como redator chefe Nilo Pereira. Eles 

escreviam periodicamente sobre diversos temas ligados à ideologia do Estado Novo, mas 

também, usavam o jornal para divulgação das ideias nazi-fascistas, disseminação do anti-

semitismo174, combate às ideias comunistas e como forma de divulgar as ações 

governamentais de seu governo e do governo Vargas. 

Em relação à divulgação das ideias educacionais e o seu uso ideológico, Almeida 

(1998, p.03) revela que: 

o jornal Folha da Manhã - porta-voz da interventoria Agamenon Magalhães - 
empenhou-se nesta campanha doutrinária acerca da relação entre ensino 
versus regeneração política de Pernambuco. Defendendo a idéia de controle da 
educação pelo Estado, o periódico faz apologia ao paradigma pedagógico do 
III Reich. O artigo "Educa-se a criança alemã sob o controle da autoridade", 
publicado em março de 1938, aponta o crescimento daquele país como 
conseqüência do controle estatal sobre o sistema educativo: todas essas 
conquistas sociais do Reich são uma conseqüência da imensa tarefa 
educacional a que ele se entregou. Certo os seus grandes homens, que 
unicamente pela educação é possível criar uma Nação e engrandecer um povo. 
Educar é também o problema fundamental do Brasil; resolvendo-o, teremos 
resolvido afinal os nossos destinos. 

 

Em uma outra trincheira, a ideologia católica era uma forte aliada nos propósitos do 

Regime, já que na cosmovisão católica a ordem social era claramente estabelecida pela 

disposição orgânica de seus integrantes e se fundamentando nos dogmas extraterrenos da 

revelação divina, justificava assim, a ordem estabelecida na vontade de Deus.   

  Nesta cosmovisão, todos os homens são iguais perante Deus, todos foram criados à 

sua imagem e semelhança. No entanto, o que explicava a diferença entre os homens estava: 

 
em fatores secundários que não alteram a igualdade específica e constitucional 
de sua natureza. Como em nosso organismo existe uma hierarquia de funções, 
o mesmo acontece como a organização social. [...] As pessoas são diferentes 
entre si, mas desiguais em suas aptidões.  
 A desigualdade e a diferença se ordenam harmoniosamente através 
dos princípios de unidade, variedade e proporção. Pela unidade, a sociedade é 
um organismo, onde o refluxo dos órgãos se une recíproca e 
interdependentemente pela finalidade comum a todos. Pela variedade a 
sociedade é um organismo diferenciado, onde a especialização das funções 
quebra a uniformidade igualitária, assegurando a execução das tarefas e 
economia nas forças de produção. Pela proporção, os órgãos que compõem a 

                                                 
174 Sobre o anti-semitismo e Educação no estado de Pernambuco, ver: SILVA, Maria Amélia de Moraes e. A 
educação judaica na interventoria de Agamenon Magalhães (1937-1945) Dissertação Mestrado. CE – PPGE.  
Universidade Federal de Pernambuco, Recife: UFPE, 2006. 
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sociedade são respeitados em suas funções e respeitam aqueles cujas funções 
são mais elevadas. (CURY, 1984, p. 47-48). 
 
         

Para os católicos, o “Estado individualista” entrara em falência e a saída para se evitar 

o “coletivismo” que se apresentava sobre a égide da foice e do martelo estava no investimento 

do Estado brasileiro nas “células naturais” de uma nação: “família, profissão, Estado e 

Igreja175”.  Nesta perspectiva, cruzavam-se os interesses do Estado Novo com os da Igreja.  

 Como mostramos no capítulo II, em Pernambuco, a educação durante o Estado Novo 

foi comandada pelos católicos, que tinham no Interventor e no Diretor do Departamento de 

Educação os seus maiores praticantes e incentivadores, uma posição almejada e conquistada 

com muita luta pelo grupo do Estado, consequência de sua campanha iniciada no primeiro ano 

da década de trinta.   

 A preocupação maior dos intelectuais pernambucanos, que compunham a base dos 

católicos e que também escreviam periodicamente no Jornal Folha da Manhã176, era de que a 

educação servisse ao doutrinamento, à construção de um educando que tivesse como princípio 

o amor pela pátria e pela Igreja.  

Para tanto, uma das primeiras medidas adotadas por Nilo Pereira “foi organizar a 

Cruzada de Renovação Pedagógica, pela qual foi revitalizado o Seminário Pedagógico177”. O 

Seminário já existia, mas sobe o comando dos católicos, principalmente das mulheres que 

comandaram a Cruzada de Educadoras Católicas, e “transformou-se em um instrumental 

formador de um novo saber [...] junto ao professorado178”. 

 
O Seminário Pedagógico passou então, a partir de dezembro de 1937, a 
exercer as funções de controle e fiscalização do ensino do Estado. [...] A 
escola, a partir de então, teria como propósito formar no educando uma 
concepção de vida patriótica e cristã, cujos pilares estavam calcados no amor à 
pátria e à Igreja. Ao Seminário Pedagógico caberia veicular um discurso 
educacional – réplica do discurso político do estado – no qual a relevância 
dada ao aparelho escolar, como instrumento na formação da hegemonia, 
substituiria qualquer possibilidade do uso da força para a legitimação do novo 
regime. Caberia ao Seminário Pedagógico transformar em senso comum a 
nova política, assegurando o consentimento, via persuasão. (ALMEIDA, 2001, 
P. 49) 
 

                                                 
175 CURY, op. cit., p. 45.  
176 Vários intelectuais contribuíam periodicamente na construção de um projeto católico de educação e 
vinculavam suas ideias no Jornal Folha da Manhã, dos quais vale destacar: O interventor Agamenon Magalhães, 
o Diretor do Departameto de Educação, Nilo Pereira, o Pe. Campos Góes e o  jornalista e escritor José Campelo.    
177 ALMEIDA, op. cit., p 49.  
178 Ibidem.  
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O Seminário deveria funcionar como o elo do Departamento de Educação com o corpo 

docente do Estado e deveria coordenar as ações que garantissem a implantação do novo 

paradigma pedagógico.  

Nas mudanças efetivadas pelo novo corpo administrativo da educação do Estado, a 

educação física recebeu, teoricamente, a intervenção necessária para compor o corpo de 

atividades que deveriam colaborar nas mudanças efetivas propostas pelo novo regime, tendo 

uma nova proposta formulada e divulgada no Folha da Manhã179 de 16 de janeiro de 1939. 

Em linhas gerais, o Departamento de Educação se propunha a capacitar professores 

para atuar na área e montar um departamento de Educação Física que desse dinamismo à 

organização esportiva no Estado. No entanto, há indícios, pela consulta as fontes, que 

prevaleceu a tendência consagrada pelos católicos de dar mais importância à formação 

intelectual e moral dos educandos do que a compartilhar, como poderia se esperar, das 

premissas dos militares na organização da área em nível nacional.  

De certa forma, o que podemos apurar foi um conflito que envolvia a área, o que 

colocava em campos diferentes militares e católicos na organização e fins almejados para a 

mesma. Isso nos mostra que embora houvesse uma disposição do Estado Novo em direcionar 

a educação, a composição de forças que atuavam na base de sustentação impunha uma 

diversificação de fins para área.  

Em linhas gerais, para um melhor esclarecimento, uma reconstituição do percurso da 

educação física no campo político é importante para percebermos o cerne deste conflito e 

entender a forma apresentada pela área nos colégios católicos do Recife.   

 

3.2 Da educação física e esportes: dos conflitos do passado ao domínio militar no Estado 

Novo. 

 

Na complexa trama de interesses e jogo de poder que se instaurou na política 

educacional do país, a educação física passou a ter um lugar importante, tendo a sua 

obrigatoriedade garantida com a promulgação da constituição de 1937180. O próprio Getúlio 

Vargas, em pronunciamento ao Poder Legislativo, no dia 3 de maio (seis meses antes do 

golpe), antecipava a nova fase em que entraria a educação física: 

 

                                                 
179 Pereira, Nilo. Ensino em Pernambuco. In: Folha da Manhã, Recife, matutino. 16 de janeiro de 1939. 
180 A constituição de 1937, no seu artigo Art 131, passa a dizer que:  “A Educação Física, o Ensino Cívico e o de 
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 aquela exigência”. 
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A partir deste ano, o Ministério da Educação e Saúde entrará a atuar 
no setor da educação física, quer escolar, quer extra-escolar. Já se acha 
elaborado o anteprojeto de oficialização das atividades desportivas. Intervindo 
nesse setor da Educação, o poder público o fará de modo a disciplinar, num 
sentido uniforme e científico, a cultura física dos escolares e o exercício dos 
esportes em geral. (VARGAS in: MEC, 1987, p. 150).  

 
    

De fato, ao fim do Estado Novo, o quadro da educação física era bem diferente da sua 

rastejante trajetória até aquele dado momento. Segundo Castro (1997, p. 71):  

 
A rigorosa fiscalização empreendida pela DEF [Divisão de Educação 

Física] levou o Método Francês181 a ser, em pouco tempo, efetivamente 
adotado em todos os cursos secundários: em 1938, 61,6% dos 
estabelecimentos de ensino secundários adotavam o Método Francês; em 
1939, essa porcentagem subiu a 81,3%; em 1940, a 90,6% e, em 1941, sua 
adoção foi praticamente integral (Cantarino Filho, 1982:137). Outros métodos 
de ginástica existentes, como o sueco e o alemão, rapidamente desapareceram 
de cena. Ao mesmo tempo, houve uma rápida profissionalização dos 
professores: em 1939 havia 50,8% de leigos, em 1941 apenas 36,3% [...].  

 

Entender o status alcançado pela educação física como também os seus objetivos e 

práticas sociais neste dado momento histórico não é tão simples. Para se ter uma ideia da 

evolução da área, o primeiro livro editado no Brasil a versar sobre a educação física data de 

1828182 e o primeiro regulamento que introduzia os exercícios ginásticos no currículo do 

Colégio Pedro II, referência para as demais instituições do país, só foi promulgado em 1885, 

pouco mais de meio século antes de sua obrigatoriedade na escola. 

Da trajetória da educação como atividade recreativa nas escolas jesuíticas à sua 

obrigatoriedade na Carta Magna, vão-se séculos de silêncios e décadas de conflitos e 

interesses entre eclesiásticos, médicos, educadores e militares.    

Se percebemos ainda hoje um grande silêncio sobre a presença da educação Física na 

escola dos primeiros três séculos de educação no país, podemos atribuí-lo, em parte, ao quase 

exclusivismo do modelo jesuítico implantado na Educação brasileira no primeiro século da 

nossa colonização.  

                                                 
181 Ficou muito claro nas referências lidas e nas adotadas, a exemplo de Marinho ([19--] e [197-]), Castro (1997), 
Castellani Filho (1988) entre outros, que a Educação Física, das suas primeiras manifestações até meados do séc. 
XX, tinha como conteúdo basicamente a ginástica. Foi muito forte no Brasil a utilização da ginástica de origem 
Alemã, devido à imigração e a uma grande presença de prussianos na guarda real, como também a disseminação 
do método francês introduzido no país pela Missão Militar Francesa.     
182 Segundo Marinho (19--. Pag. 158), o primeiro livro editado no Brasil foi o “Tratado de Educação Física – 
Moral dos Meninos e fôra extraído das obras de Mr. Gardien”, escrito por Joaquim Jerônimo Serpa. 
Compreendia-se por “Educação a saúde do corpo e a cultura do espírito [...]”.  
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Este modelo de educação que se centrava na erudição e excessivo controle do corpo183 

(inspirado pelas revelações paulinas e patrística agostiniana) remetiam a uma submissão e 

muitas vezes a uma oposição da educação física à educação moral. 

Como tivemos oportunidade de debater no I capítulo deste trabalho, a visão do corpo 

no catolicismo estava atrelada ao pecado original e a uma sublimação do lado bom ou mau do 

homem, centrando a culpa desta sublimação nas ações desempenhadas pelo corpo. Cabia à 

justa doutrina, inspirada na vida de Cristo, sua regulação para a salvação da alma. 

Também não podemos deixar de considerar que na história da civilização ocidental os 

exercícios do corpo nos remetem aos trabalhos manuais e, em oposição, os exercícios 

intelectuais nos remetem aos trabalhos de chefia e direção no complexo das atividades sócio-

profissionais. Como não poderia deixar de ser, esta visão passou a ser reproduzida na escola, 

lócus privilegiado de ligação e preparação das futuras gerações para o convívio social.  Em 

nossa sociedade de raízes escravistas os trabalhos manuais sempre tiveram valoração menor, 

indigno para as elites. Segundo ELIAS (1993, p.56), na história das sociedades ocidentais, 

 
o emprego de escravos tende a afastar homens livres do trabalho, que é visto 
como ocupação indigna. Ao longo da classe superior, que não trabalha, 
proprietária de escravos, forma-se uma classe média que também não trabalha. 
Devido ao emprego de escravos, a sociedade é forçada a adotar uma estrutura 
de trabalho relativamente simples, servindo-se de técnicas que podem ser 
utilizadas pelos escravos e, que, por esta razão, torna-se relativamente 
impermeável a mudanças, ou melhoramento e a adaptações a novas situações. 
  

 

Neste sentido, a história da formação econômica brasileira mostra uma estrutura rígida 

às mudanças. No campo econômico-administrativo a política dos latifúndios escravistas foi a 

base colonial e a “política do café-com-leite184” imperou por quase toda a primeira república. 

Na escola, o modelo jesuítico foi quase hegemônico por quase quatro séculos, privilegiando o 

desenvolvimento do intelecto em relação ao corpo.  

Isso nos dá os indícios de que a educação física ficou à parte das discussões 

pedagógicas nos primeiros séculos da nossa colonização, cabendo a outras instituições da 

sociedade o seu trato e desenvolvimento influenciado pela chegada do Iluminismo no país. 

                                                 
183ARANHA, op.cit. e VILLALTA, op. cit.  
184 A “política do café-com-leite” era um acordo formado entre as oligarquias que comandavam a política na 
primeira república, onde se alternavam na presidência do Brasil, políticos dos Estados de São Paulo (o maior 
produtor de café) e de Minas Gerais (detentor do maior rebanho de gado leiteiro). Segundo ANDRADE, (op. cit., 
pág. 20) esta alternância só foi quebrada três vezes nos pleitos presidenciais de 1894 a 1930, em 1910, pelo 
Gaúcho Hermes da Fonseca; em 1919, pelo paraibano Epitácio Pessoa; e em 1926, pelo Fluminense Washington 
Luís, que embora nascido no estado do Rio de Janeiro, havia estudado e feito carreira política no Estado de São 
Paulo.         
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No Brasil, as instituições Médica e Militar vão se apropriar da área e ditar as regras de 

uso, indicação e benefícios da educação física, passando a mesma a ter um caráter ora 

higienista, ora militarista, de acordo com as necessidades políticas de sua utilização.  

Segundo Góis Jr. e Lovisolo (2005, pág. 323),  
 

O “movimento higienista” na Europa teve como objetivo central a proteção da 
população. Os higienistas mediavam, gerando “soluções científicas”, nos 
conflitos entre o capital e os trabalhadores, procurando desenvolver a saúde da 
população trabalhadora, a resistência do trabalhador, e melhores condições de 
trabalho no horizonte do aumento da produtividade ou acumulação das 
empresas. No Brasil, o movimento teve papel semelhante no início da 
industrialização. Porém havia um aspecto especialmente preocupante para os 
higienistas brasileiros, [...], qual seja, a formação do povo envolvendo o papel 
das raças e sua miscigenação, daí decorrendo a presença eugênica no 
movimento, que tinha como preocupação a higiene da raça, utilizada como 
sinônimo de eugenia no Brasil.       
 

 A Educação Física militarista também tinha preocupação com a saúde individual e 

coletiva da população, no entanto seus objetivos eram diferentes. Nesta visão, o objetivo 

principal da educação física estava na “obtenção de uma juventude capaz de suportar o 

combate, a luta, a guerra. Para tal concepção, a educação física deve ser suficientemente 

rígida para ‘elevar a Nação’ à condição de ‘servidora e defensora da Pátria’185”. A educação 

física colaboraria para um “‘processo de seleção natural’, eliminando os fracos e premiando 

os fortes no sentido de ‘depuração da raça’186”. Não seria errado dizer que as tendências 

acima expostas conviveram em certo grau de harmonia e colaboração até a implantação do 

Estado Novo. Neste convívio, o discurso médico subsidiava, mostrava os benefícios e 

asseverava, por outro lado, a execução prática da educação física pelos militares nas escolas.  

 A implantação, execução e controle da educação física, como também a formação dos 

quadros que atuavam na escola teve, até o fim da década de 30 (do séc. XX), quando são 

abertos os primeiros cursos de educação física de instituições civis187, uma íntima ligação com 

as instituições militares.  

Como mostra Marinho ([19--]), ([197-]), a Guarda Imperial, as Escolas Militares, o 

Centro Militar de Educação Física (depois transformado na Escola de Educação Física do 

Exercito em 1932) e o próprio Ministério da Guerra tiveram grande participação no 

desenvolvimento da educação física (que tinham como conteúdo básico a Ginástica, 

                                                 
185 GHIRALDELLI Jr., op. cit., p. 18. 
186 Ibidem.  
187 MARINHO, op. cit.  
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principalmente o Método Francês) e diversos tipos de esporte (principalmente os ligados à 

área militar tais como: o tiro188, a equitação e a esgrima) na sociedade e no universo escolar. 

É importante lembrar que a aproximação dos militares com o meio escolar se deu em 

1908 com a publicação da “Lei Federal 1860, que regulava o alistamento e o sorteio militar e 

reorganizava o Exército. A Lei tornou obrigatória a instrução militar para os alunos maiores 

de 16 anos nas escolas secundárias189”.  Só em 1946, com o fim do Estado Novo, é que o 

Decreto-Lei 9331 iria extinguir a obrigatoriedade do serviço pré-militar190 (para os menores 

de 16 anos) e militar (para os maiores de 16 anos) das escolas brasileiras.   

 Desta forma, além da influência que tinham na formação e execução das aulas de 

educação física, os militares também ministravam o serviço (pré-) militar obrigatório na 

escola. O Brasil se inseria com esta ação governamental em uma conjuntura mais ampla que 

vinha se apresentando na Europa e que influenciava alguns países periféricos na organização 

das estruturas escolares e a ocupação dos jovens em seu tempo extra-escolar com atividades 

(pré-) militares.  

 Procuravam as nações com esta atitude  

 
regenerar a sociedade, criando e difundindo laços de coesão, integração e 
pertencimento nacionais. A formação das crianças e jovens, neste momento, 
passou a ser uma questão essencial para as nações européias. À infância e à 
juventude creditava-se um importante papel rumo à reconstrução nacional. 
Acreditava-se que a Nação estava se degenerando, física e moralmente, e que 
a educação dos corpos fortaleceria a moral e, consequentemente, o organismo 
social. Nas escolas aprendia-se a respeitar e valorizar os símbolos nacionais e 
as autoridades políticas constituídas. Esse ideário civilizatório era dirigido aos 
futuros cidadãos, a quem cabia a missão de levar a Nação ao seu pleno 
desenvolvimento, interno e externo. (NASCIMENTO, 2008, p. 02). 
 

Estas preocupações em disciplinar o corpo e, em consequência, construir uma nação 

mais forte e patriótica ganhou mais força no Brasil após o golpe de 1930, que tinha nas forças 

militares e policiais a sua base de sustentação, atingindo o seu auge no regime estadonovista. 

A penetração da educação física e esportes no meio escolar pelos militares e as 

discussões que isso suscitava, acabaram por despertar o interresse de um grande grupo de 

educadores. Tal preocupação resultou na adoção do tema da educação física no VII Congresso 

                                                 
188 Imagem 10 do anexo fotográfico. 
189 NASCIMENTO, 2008, p. 02.  
190 Segundo Nascimento (2008), o serviço pré-militar e militar foi estendido a outras faixas etárias por diferentes 
normativas legais. Um dos maiores defensores do serviço militar para a juventude foi o poeta Olavo Bilac. Seus 
préstimos foram tão importantes para esta área que o Exército lhe estendeu a honraria de ser o patrono do serviço 
militar.  
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Nacional de Educação191, promovido pela Associação Brasileira de Educação (ABE) e 

realizado no ano de 1935. Segundo Marinho ([19--], P. 177), “pela primeira vez na nossa 

história, as mais elevadas autoridades administrativas e educacionais concentram a sua 

atenção neste problema da maior relevância para a formação da unidade nacional [...]”.  

Durante o VII Congresso, a ABE sugeriu várias propostas para implementação da área 

da educação física, algumas, segundo Marinho ([19--]), “insofismáveis” a exemplo da criação 

da Divisão de Educação Física ligada ao Ministério da Educação e à criação de uma Escola 

Nacional de Educação Física e Desportos, pela Universidade do Brasil. Sugestões só 

acolhidas dois anos depois com a implantação do Estado Novo.     

Mas, as preocupações da ABE com a crescente militarização da educação física se 

fizeram presentes ainda em 1929, sistematizadas em seu relatório crítico contra o anteprojeto 

de lei mandado à Comissão de Educação Física pelo Ministro da Guerra General Nestor 

Sezefredo de Passos. Este anteprojeto de lei192 (vale salientar um tanto ousado e utópico para 

época) pode ser considerado a primeira grande investida dos militares rumo ao controle da 

educação física no país.  

A ABE não era contra a obrigatoriedade da educação física na escola, mas era contra o 

controle dela pelos militares. Segundo Castro (1987), a ABE elaborou relatórios mostrando as 

falhas do anteprojeto do Ministro da Guerra e os danos que poderiam causar a massificação 

do Método Francês. Também redigiu uma proposta alternativa, onde sugeria:  

 
a criação de uma Escola de Educação Física anexa à Universidade do Brasil, 
com o objetivo de preparar instrutores civis para as escolas primárias, 
secundárias e normais, a serem selecionados por uma comissão subordinada 
ao Ministério do Interior, órgão responsável na época pelos negócios da 
Educação. (CASTRO, 1987, p. 69).    

 

                                                 
191 Embora a adoção da Educação Física como tema central do VII Encontro seja de suma importância para o 
início das discussões de uma visão pedagógica da área, o discurso adotado no encontro, segundo MARINHO 
([19--]), não fugiu às tendências higienistas que dominara o discurso da Educação Física antes do controle 
militar.       
192 Segundo Marinho ([19--]), os dois primeiros capítulos versavam sobre o seguinte:  

Art. 1º - A Educação Física deve ser praticada por todos os residentes no 
Brasil. Ela é obrigatória em todos os estabelecimentos de ensino federais, 
municipais e particulares, a partir da idade de seis anos, para ambos os sexos. 
§ 1º - Para os do sexo feminino, matriculados nas escolas primárias e 
secundárias e nas escolas profissionais até a idade de vinte e um anos. 
Art. 2º - O ensino da Educação Física será fiscalizado pela União.      



 

 

82 

 

As críticas da ABE não deram muito resultado, tanto que na mensagem ao Congresso 

Nacional193, na abertura da primeira sessão da décima quarta legislatura, o Presidente 

Washington Luís ratificou a necessidade de uma intervenção metódica da educação física na 

escola a partir do primário, asseverando a proposta dos militares. 

No entanto, podemos considerar a entrada dos educadores na discussão sobre os rumos 

e objetivos da educação física o primeiro passo em direção a uma pedagogização da área e o 

início das bases para uma proposta diferente do que estava posto entre os católicos, médicos e 

militares.                  

Assim, o que podemos apurar é que no quadro geral em que se apresentava a educação 

física no período de instalação do Estado Novo, tinha-se um conflito instaurado entre: os 

defensores da prática nacionalista dos militares, os educadores com uma forte crítica à 

militarização da área e a manutenção do discurso médico-higienista194 e, por fim, a posição da 

Igreja Católica, com o temor de que a exacerbação da prática militar na educação física 

levasse a juventude a uma desobrigação das questões da fé em detrimento das questões do 

corpo195.   

Mesmo com a diversidade de opiniões e interesses que pairavam sobre a área da 

educação física, com a implantação do Estado Novo, prevaleceu a tendência dos militares na 

sua organização e prática. 

Desta forma, ainda em janeiro de 1937, meses antes do golpe “é criada, subordinada 

ao Departamento Nacional de Educação, a Divisão de Educação Física196”(DEF), órgão 

ligado ao Ministério da Educação e Saúde Pública que tinha como função regulamentar as 

ações a respeito da educação física. Para dirigir o novo órgão, Capanema solicitou através de 

carta enviada ao então Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, a indicação de um Militar. 

Sendo indicado para o cargo o Major Barbosa Leite197.  

Como uma das sugestões do novo diretor do DEF ao Ministro Capanema, destacou-se 

a ampliação das vagas para civis no curso da Escola de Educação Física do Exército 

(EsEFEx), “de modo a formar o maior número possível de professores de Educação Física 

                                                 
193 É possível ter acesso a todas as mensagens presidenciais, que versam sobre educação, dos anos de 1890 a 
1986, em uma coletânea realizada pelo MEC intitulado: A Educação nas mensagens presidenciais (1890 – 1986). 
Estes volumes estão disponíveis, na integra, no portal www.dominiopublico.gov.br.  
194 MARINHO, op. cit. 
195 Ver no segundo capítulo a seção a Cruzada de Educadoras Católicas e a encíclica Divini Illius Magistri.  
196 CASTRO, op. cit., p. 70.  
197 CASTRO, op.cit. 
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para as escolas estaduais e municipais198”. O objetivo da proposta era de “uniformizar o 

método [francês] em todo o país199”. 

Acatada a sugestão, o DEF organizou na EsEFEx, em 1938, um curso de emergência 

que atendeu professores e médicos civis. No total, segundo Marinho ([19--]) e Castro (1987), 

foram formados neste curso 165 professores de Educação Física e 78 médicos especialistas na 

área. 

Dando continuidade à expansão na formação de professores de Educação Física a 

nível nacional, o Ministério da Educação e Saúde Pública autorizou pelo decreto-lei n° 1212 

de 17/04/39, a criação da Escola Nacional de Educação Física e Desportos vinculada à 

Universidade do Brasil. Para direção deste estabelecimento foi nomeado o Major Inácio de 

Freitas Rolim, tendo ainda a colaboração de vários companheiros de armas no quadro docente 

e administrativo do órgão200. 

O controle dos militares sobre a educação física durante o Estado Novo foi quase total. 

A maior parte dos professores, instrutores e monitores201 que atuavam nas escolas era de 

militares, como também era militar a grande maioria dos professores dos cursos de formação 

de professores.  

 Assim, a disseminação da prática e discurso de uma educação física aos moldes 

militares, revestida de um caráter bélico202 e de defesa da soberania nacional, foi muito forte 

em todo o país, tendo os aparelhos fiscalizadores da União (DEF) e dos Estados (divisões, 

supervisões e inspetorias de educação física) a função de fazer valer as leis e normas vigentes 

sobre a área.  

As ideias de nacionalismo, eugenia, racismo e desenvolvimento econômico pairavam 

como as consequências naturais do desenvolvimento da educação física para todas as etapas 

da escolarização203. Era a possibilidade de regeneração das massas heterogêneas e a 

construção de uma nação de soldados. 

                                                 
198 Ibidem, p. 70.  
199 Ibidem, p. 70.  
200 CASTRO, op. cit.  
201 Segundo CASTRO (1987: pág. 77), “dos 2187 professores, instrutores ou monitores da Educação Física 
formados entre 1925 e 1942, 1289 eram militares (59%) e 898 civis (41%)”. É importante lembrar que a 
expansão dos cursos de Educação Física, não tem início no período do Estado Novo. Segundo MARINHO ([19--
]), a partir de 1934 há um expressivo crescimento destes estabelecimentos, com a regulamentação do “Curso de 
Educação Física do Estado do Pará”, a organização da “Escola Superior de Educação Física do Estado de São 
Paulo”, a “Escola de Educação Física no Espírito Santo”.  
202 Sobre o caráter bélico da Educação Física, ver: os artigos do Cap. NUNES, Danilo da cunha. A Educação 
Física e a Guerra; e o artigo de KONDER, Alexandre. Esporte, Arma de Guerra. Ambas publicadas na Revista 
de Educação Física. 
203 CASTRO, op. cit.  



 

 

84 

 

A inspiração vinha dos modelos fascista e nazista de organização da juventude e do 

exército, tendo os mesmos um grande destaque na Revista de Educação Física204, importante 

meio de discussão e divulgação da área no país nas décadas de 30 e 40 (séc. XX). Como 

exemplo, em setembro de 1935, a Revista publicou o artigo: “O esporte fascista, segundo uma 

conferência do General Giorgio Vacaro205”, mostrando a importância das atividades físicas 

para sedimentação do regime fascista e os motivos do regime promovê-las. Nas palavras de 

Mussolini, citado no artigo: 

 
o fascismo quer o homem ativo e empenhado na ação com todas as suas 
energias: quer o homem virilmente “ciênte” das dificuldades existentes e 
pronto a afrontá-la. Concebe a vida como luta, pensando que compete ao 
homem conquistar a que seja verdadeiramente digna dêle, criando, antes de 
tudo, nêle próprio, o instrumento (físico-moral e intelectual) para edificá-la. 
(MUSSOLINI in: REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1935, p. 35).  
 

 Em outra oportunidade, Roma era mostrada com exemplo de organização e 

desenvolvimento esportivo, tendo como uma de suas estratégias o investimento em modernas 

instalações206. Já o sucesso das medalhas olímpicas alemãs era creditado, em parte, segundo a 

Revista207, à participação dos militares como atletas olímpicos, sendo o pentatlo moderno “a 

prova típica para os militares208”.  

 As ideias de eugenia, melhoramento da raça, inspiradas pelos regimes nazi-fascista 

eram uma constante no discurso militar, que via na educação física uma forma de: 

 
Aprimorar as belas qualidades que o índio destemido, o luso heróico, o negro 
resistente e perseverante e mil outras gentes nos legaram para a constituição 
do nosso tipo racial que, heterogêneo pelos elementos componentes, será 
uniforme pela alma, pelo sentimento, pelo desejo de fazer o Brasil uma pátria 
grande pelo ideal humano e forte pela vontade dos seus filhos209. 

     

                                                 
204 A Revista de Educação Física é um periódico da EsEFEx, fundada em maio de 1932 pelo General Newton 
Cavalcanti. Em circulação até hoje, é o mais antigo periódico a versar sobre a área no Brasil.  Esta revista, 
primeira especializada em Educação Física no país, tinha um caráter científico, trazendo artigos técnicos sobre 
fisiologia, biometria, ginástica, Educação Física e diversos tipos de esporte, como também, um caráter 
promocional, tanto do Exército como do Estado Novo. Tendo um corpo editorial formado por oficiais, aceitava 
artigo de civis, desde que estes artigos colaborassem com a divulgação das ideias militaristas. A revista pode ser 
acessada, inclusive os artigos históricos, no endereço www.revistadeeducacaofisica.com.br.           
205 REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1935.  
206 Ver em anexo as ilustrações do FORUM MUSSOLINI, divulgadas na Revista de Educação Física, edição 
nº44 de novembro de 1938.   
207 O artigo “Os campeonatos do Exército Alemão no pentatlo moderno”, publicado na edição nº36 de novembro 
de 1937,  fazia referência ao papel desempenhada por estas competições militares na seleção dos futuros 
representantes da modalidade nos Jogos Olímpicos de 1940.   
208 “Os campeonatos do Exército Alemão no pentatlo moderno”, Revista de Educação Física, edição nº36, 1937. 
209 FIGUEIREDO, Gal. José Lima de. Aprimorando a raça. Revista de Educação Física. Ano X, n.º49, novembro 
de 1941.    
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 Além dos militares, o discurso dos intelectuais210 garantia a austeridade das propostas 

e benefícios que eram proporcionados pelas práticas da educação física, não só no meio 

escolar, mas como uma prática a ser incorporada como hábito de vida saudável para a 

população.  

Nesta conjuntura autoritária e de discursos militarizados da educação física, poucos 

eram os que ousavam discutir uma posição contrária, temendo por parte do regime uma 

represália desmedida. Neste sentido, Castro (1987, p. 73) nos informa “que um professor que 

se opôs à adoção do Método Francês pela ENEFD211 foi ‘por injunções políticas’, demitido e 

relegado ao ostracismo”.   

A única voz destoante do contexto que era tolerada pelo regime era a da Igreja 

Católica. Castro (1987, p. 75) nos revela que:  

 
Em 1938, uma circular da Divisão de Educação Física (nº 3, de 6/6) lembrava 
aos inspetores que, com base na legislação vigente, “não podem ser 
matriculados nos estabelecimentos de ensino secundários alunos cujo estado 
patológico os impeça permanentemente da frequência às aulas de educação 
física” (cf. Cantarino Filho, 1982:145). O Conselho Geral da Confederação 
Católica se opôs a essa medida através de memorial enviado ao ministro 
Gustavo Capanema, pedindo que ela fosse revogada, por ser “incompatível 
com o conceito de pessoa humana”, além de ser uma interpretação arbitrária 
da legislação em vigor. O diretor da Divisão de Educação Física, major 
Barbosa Leite, criticou os autores do documento, que, segundo ele, “deixam 
ver que não pleiteiam a defesa de princípios básicos de educação, mas o 
relaxamento da lei em proveito dos interesses particulares de alguns diretores 
de colégios, contra as conveniências do Estado Novo em assegurar à nossa 
juventude os meios de contribuir eficazmente para a economia e a defesa da 
Pátria [...]”. 

 

 Embora uma das marcas dos regimes totalitaristas fosse o silenciamento das vozes 

oposicionistas, Vargas, seus ministros e os colaboradores mais íntimos sabiam perfeitamente 

que não era prudente entrar em choque com a Igreja212, sendo melhor tolerar certas posições 

em contrário.  

 Claramente oposta à forma e objetivos como era tratada a educação física nas escolas 

pelos militares, a Igreja, alguns grupos católicos e principalmente os colégios católicos 

pareciam ter uma posição e objetivos diferentes para com a educação física. As práticas da 

                                                 
210 É possível encontrar artigos na Revista de Educação Física escritos por intelectuais como Barbosa Lima 
Sobrinho (A educação Física no Brasil, Ano V, n.º 32, agosto de 1936); o filólogo Modesto de Abreu (Mente sã 
em corpo são, Ano V, n.º34, agosto de 1937) e o pioneiro da neurologia brasileira e  Presidente da Academia de 
Letras, Antonio Austregésilo (Apêlo às Mães, Ano VI, n.º41, agosto de 1938).    
211 Escola Nacional de Educação física e Desporto.  
212 Sobre a força da Igreja na era Vargas e sua contribuição no controle das massas, ver o capítulo II desta 
dissertação.   
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educação física e esportes nos colégios católicos pareciam aportar para uma tendência que não 

demoraria a se instalar no Brasil, a da desmilitarização da área, que tomaria forma mais 

concreta com o fim do regime, em 1945. Neste sentido, passaremos, na próxima seção, a 

tratar da educação física e esportes nos colégios católicos do Recife, tentando revelar as 

diferenças que marcavam a visão dos católicos em relação ao referido assunto.  

 

 3.2 A educação física e esportes nos colégios católicos do Recife durante o Estado Novo 

 

 O Estado Novo em Pernambuco foi um momento ímpar em relação à participação dos 

católicos na formulação e execução das políticas educacionais do Estado. Uma aliança da qual 

participaram o Interventor Agamenon Magalhães, o Diretor de Educação, Nilo Pereira, e todo 

um conjunto de educadores e intelectuais católicos que ocuparam os mais diferentes cargos e 

funções da estrutura educacional. 

 Entre os colaboradores do Regime estavam os eclesiásticos, que além de suas 

contribuições no fortalecimento do Estado Novo, participaram das mais diversas formas no 

objetivo traçado pela Igreja em recristianizar a sociedade pernambucana. Participaram de 

palestras, escreveram artigos em jornais, proferiram conferências e uma série de outras 

atividades para alcançar o fim almejado pela Igreja. Dentre estas atividades, uma em especial 

era de suma importância para a manutenção do projeto católico, o serviço educacional 

prestado pelos colégios.  

 Como tivemos oportunidade de debater no primeiro capítulo, a história da implantação 

destes estabelecimentos no Brasil e em Pernambuco é o resultado de uma série de fatores, 

sejam eles resultantes da intervenção dos Governos Coloniais, pela falta de espaço e 

perseguição dos religiosos pelos Estados laicos que se proliferavam na Europa, ou 

simplesmente pela intervenção de católicos devotos e ricos que queriam proporcionar a seus 

familiares e agregados uma educação católica.  

O fato é que não podemos explicar todos os movimentos de criação, ampliação, 

regressão e fixação destes estabelecimentos por um único fator. A compreensão da trajetória 

destes colégios e a sua importância e colaboração para a sociedade brasileira em determinadas 

épocas, e de cada Estado, só pode ser entendida levando-se em consideração a configuração 

por que passou cada recorte social em determinado momento histórico, suas verdades, normas 

e práticas estabelecidas pelos indivíduos nos processos de inter-relação social213.  

                                                 
213 Sobre as configurações ou figurações sociais, ver: Elias, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 1994a.   
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 Neste sentido, o fim do séc. XIX e os 50 primeiros anos do séc. XX em Pernambuco 

foram pródigos para os colégios católicos, principalmente os estabelecidos em Recife, centro 

decisório do Estado, que passaram a gozar de prestígio e fama na formação das elites 

econômicas e dirigentes do Estado.   

Entre estes estabelecimentos, destacamos particularmente214 os instalados na Av. 

Conde da Boa Vista215. Estes colégios foram beneficiados pela facilidade de locomoção das 

pessoas que vinham de bonde elétrico das diferentes regiões da cidade até o centro, como 

também pelo surto de modernização promovido pelo interventor Agamenon Magalhães, que 

via o centro da cidade como cartão postal do Recife216. Outro beneficio foi a transformação 

gradativa da região da Boa Vista em um ponto de referência, não só para formação 

educacional, como também das discussões da vida política, cultural e social da cidade217.    

 Para além destas questões, o que percebemos em nossas análises é que os colégios 

católicos se diferenciavam das instituições laicas já na escolha e construção de seus 

estabelecimentos, como também nas instalações para atividade educacional e de moradia, 

proporcionando uma série de outras atividades que suprissem ao máximo o tempo dos seus 

alunos do internato e do externato, como ressalta o folheto de divulgação de um destes 

colégios.  

 
O colégio está instalado em grandes prédios adaptados ou construídos 
especialmente para as exigências de uma casa de educação e ensino. Salões 
espaçosos, fartamente servidos de ar e luz elétrica para as aulas e dormitórios; 
pátios218 amplos e bem arborizados para os recreios; numerosos banheiros e 
instalações sanitárias; enfermaria e farmácia; gabinete dentário completo; 
gabinete de física, química e história natural; salão de barbeiro; salão de teatro 
e cinema; em suma procura-se ter tudo quanto a higiene e o conforto exigem 
para uma sã e profícua formação moral, intelectual e física dos educandos. 
(COLÉGIO SALESIANO, 1934, p. 04) 
 

                                                 
214 Como colocado na introdução deste trabalho, o desenvolvimento do nosso tema foi elaborado em cima do 
Colégio Salesiano Sagrado Coração e do Colégio Marista do Recife.   
215 A Avenida Conde da Boa Vista recebeu este nome em homenagem ao Barão da Boa Vista (Francisco do 
Rego Barros), em 1870. Antes conhecida como Caminho Novo, foi uma das mais importantes obras do Recife, 
um aterro que possibilitou a ligação do centro da cidade, partindo a Rua da Aurora, com a Várzea, antes 
conhecida como Rua Formosa. Este trajeto transpassava dezenas de engenhos da zona leste da cidade, 
possibilitando a circulação, com maior facilidade, das pessoas, como também, das mercadorias produzidas na 
região. Com o tempo, a instalação das linhas de bonde elétrico que saiam do centro em direção as diferentes 
regiões do Recife tornaram a Boa Vista um bairro muito valorizado para o comércio.    
216 ALMEIDA. Op. cit.  
217 Ibidem.  
218 Imagem 11.  
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 Referência parecida é apresentada no documento comemorativo do centenário da 

Província Marista do Brasil Norte219:  

 
Esta casa, que traz na fachada principal o título COLLEGIO MARISTA, foi 
inaugurada em 1924. O Ir. Conon, que concebeu o plano e presídio à 
execução, soube tirar bom partido do terreno bastante reduzido e edificar um 
colégio que, no gênero, causa admiração de que tiver algumas noções de 
arquitetura. Pode receber 400 alunos, dos quais 130 internos. (MARIA, 2003, 
p. 97). 
 

 O objetivo de manter uma estrutura confortável (imagens 12,13 e 14) e diversificada 

estava no maior controle das influências externas, sobretudo aos alunos internos220, e um 

maior aproveitamento na edificação da moral e costumes cristãos.  

 Para tanto, o envolvimento nas atividades e movimentos católicos era fundamental e 

estimulado. Maria (2003) destaca, e utilizamos como exemplo, a participação e atuação dos 

alunos em algumas destas associações. 

 
Como associações religiosas do colégio, temos: 1º A Cruzada Eucarística e a 
Liga Eucarística221, enquadradas no Apostolado da Oração222. 2º As 
Congregações Marianas. [...]. Existem no colégio duas Congregações 
Marianas: uma para maiores, dos três últimos anos do curso secundário, com o 
nome de Maria Imaculada e S. Luiz de Gonzaga; e a segunda, sob invocação 
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Sto. Estanislau Kostka: ambas 
iniciaram em 1924, com o Pe. Maher, Jesuíta. Os Congregados devem formar 
elite, do ponto de vista da piedade, aplicação e conduta, com ações sociais no 
ambiente, dando bom exemplo. (MARIA, 2003, p. 114). 
  

 As Congregações Marianas, as Ligas e Cruzadas Eucarísticas eram organizações 

eficientes no processo de romanização do catolicismo brasileiro223, incentivando a 

participação da juventude em movimentos autorizados e controlados pela Igreja, em oposição 

às irmandades e movimentos populares que passaram, a partir da romanização, a ser 

desaprovado pela Santa Sé.   

 Para além dos Colégios, estes movimentos que mobilizavam a juventude tiveram uma 

grande importância nas demandas dos católicos. 

                                                 
219 Esta obra elaborada por Maria em 2001 é composta de documentos e textos de época escritos pelos 
eclesiásticos que fundaram e desenvolveram ações nas instituições de ensino da Ordem Marista do Brasil norte.  
220 O controle sobre os alunos do internato era muito rigoroso. Havia dias e  horários de visitas estipulados, como 
também a visita de “pessoas estranhas à família” só era admitida com autorização dos pais. (SALESIANO, op. 
cit., p. 23).      
221 No Colégio Marista a Cruzada Eucarística foi fundada no curso primário, em 1936, já a Liga Eucarística, no 
ano de 1937, com os alunos do curso secundário.  
222 Pelo apostolado da oração, cada aluno deveria envolver-se na organização das missas e no incentivo à 
comunhão, como estratégia, salienta Maria (2003, p. 114), recorria-se “à elite dos alunos” para dar “mais vida e 
fervor” a estes acontecimentos.  
223 OLIVEIRA, op. cit.  
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Em Pernambuco, no final dos anos 20 / início dos anos 30 [...] eclodiram 
inúmeros movimentos que militavam a favor da Igreja, dentre os quais a 
Congregação Mariana da Mocidade Acadêmica (C.M.M.A), grupo de 
intelectuais católicos que reunia em torno de si uma série de organizações de 
cunho religioso. Dentre elas a “Liga para Restauração dos Ideais” (L.R.I.), 
associação que defendia a existência de um Brasil unificado pelo binômio 
Catolicismo-Patriotismo. (COSTA, 2007, p. 69-70).  
  

  Como ressalta o autor, estes movimentos integravam os jovens pernambucanos na luta 

da Igreja pela restauração de um Estado Católico. No entanto, a C.M.M.A também foi 

importante incentivador das práticas esportivas fora e dentro dos colégios católicos.  

 
Fundada em 1929, a A.D.A. [Associação Desportiva Acadêmica (organização 
ligada a C.M.M.A.)] tinha por finalidade que seus associados, paralelamente 
ao desenvolvimento físico, através da prática de esportes, cultivassem idéias 
que fortalecessem a virtude, os bons hábitos, a retidão, enfim, os princípios 
básicos do Catolicismo. Segundo a A.D.A., “na exuberância juvenil há 
necessidades de fazer cansar o corpo, sacudir e expelir os humores. Esta 
profilaxia diminui os estímulos da carne. A preocupação entusiástica dos 
jovens e das competições moderadas, absorve a mente e afasta o pensamento 
dos objetos maus. [...] É motivo porque todos os colégios católicos fazem 
tanta questão de jogos para seus alunos”. (COSTA, 2007, p. 71-72). 
 

 De fato, na própria escolha dos terrenos e em sua edificação ou reformas para 

instalações de fins educacionais, as áreas livres, amplas e arborizadas eram sempre 

privilegiadas, permitindo as atividades recreativas, as aulas de educação física e práticas 

esportivas224. 

 As práticas de ginástica, jogos de salão e atividades esportivas eram comuns, não só 

para os alunos, como também entre os padres e noviços das instituições religiosas (imagens 

15, 16 e 17).  

                                                 
224 Todos os colégios instalados na região da Boa Vista ocuparam (ou ainda ocupam) terrenos enormes. Para que 
se tenha uma ideia, o Colégio Marista, considerado entre os estabelecimentos católicos de médio porte, ocupava 
mais da metade de um quarteirão na Av. Conde da Boa Vista, tendo uma entrada na referida avenida e uma saída 
na Rua da Conceição, paralela à entrada. Nos anos 90 (séc. XX), chegou a ter como estrutura para prática de 
esportes um Ginásio, uma quadra, um campo de futebol e uma piscina semi-olímpica, além das salas de 
musculação e dança e o pátio central. O Salesiano conta hoje com 03 ginásios, 04 quadras, uma piscina olímpica, 
um campo de futebol, além das salas de musculação, ginástica, dança, dojô, o pátio interno e a área de recreação 
no prédio da Educação Infantil.         
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Noviços em momento de descontração com a prática de jogos de salão, na década de 40 (séc. XX), nas 
dependências do Colégio Marista. Arquivo do Historial Marista. 
 

Este envolvimento com os exercícios físicos explica, pelo menos em parte, a direção 

das aulas de educação física e esportes nos colégios católicos pelos próprios padres. 

Somando-se a este fato, a discordância dos fins empregados pelos militares às aulas de 

educação física225 colocava os colégios católicos entre a minoria de estabelecimentos 

educacionais que não possuía um militar na direção destas atividades226.  

                                                 
225 CASTRO. Op. cit.  
226 Ibidem.  
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Alunos do Colégio Marista na aula de ginástica, em área aberta, na década de 40 (séc. XX), sobre a 
direção de um padre. Arquivo do Historial Marista.  
 

Até onde as fontes nos permitiram concluir sobre a condução das aulas de educação 

física e esportes nos colégios católicos do Recife, elas estavam sob a responsabilidade dos 

próprios eclesiásticos, com uma única exceção detectada, o time de futebol dos aprendizes227 

do Colégio Salesiano S.C. (O Guarani, na imagem 18), que aparentemente era dirigido por um 

leigo, o “Coordenador Antonio Bruno228”, presente em alguns registros desta modalidade. 

Este fato importante terá um tratamento melhor adiante. 

 

 

                                                 
227 Os Salesianos, desde a sua chegada ao Recife, instalaram e ofereceram escolas de formação profissional para 
a população menos abastada da comunidade católica. Hoje esta função é desempenhada na Escola Dom Bosco 
de Artes e Ofícios no Bairro do Bongi.   
228 Não conseguimos mais informações sobre este funcionário do Colégio Salesiano S.C., nem tão pouco que 
coordenação ele dirigia. No entanto, sua paixão pelas práticas esportivas e pelo registro da mesma é explicito, já 
que a maioria das fotografias das décadas de 30 e 40 (séc. XX) sobre educação física e esportes, hoje disponíveis 
no arquivo histórico da instituição, pertenceram ao arquivo pessoal do referido coordenador.   
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Fotos do time de futebol “O Guarani”, com o coordenador Antonio Bruno em destaque. Arquivo 
Histórico do Colégio Salesiano S.C.  
 

Além do futebol, o voleibol, o basquetebol e o atletismo foram identificados como os 

esportes praticados nos colégios católicos de nosso recorte. Somando-se a estes, tinha-se 

ainda a prática da ginástica e o registro de alguns momentos recreativos, dirigidos por padres 

e vivenciados livremente (mas sob os seus olhos atentos), compondo o conjunto de atividades 

da educação física.  

Os momentos recreativos, mesmo os livres, tinham sempre o acompanhamento ou 

supervisão de um padre. Podiam ser jogos populares e brincadeiras vivenciadas nos grandes 

pátios ou jogos de salão nas salas especialmente montadas para este fim. Estas salas eram 

equipadas com mesas de gamão, xadrez, ping-pong (ou tênis de mesa) e futebol de pino, ou 

seja, jogos que despertassem o interesse dos jovens e aliviassem as tensões da jornada de 

estudos, sem, em contrapartida, incentivar ou fazer apologia aos jogos de azar e de apostas 

condenados pelos religiosos.  
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Alunos em momento recreativo, no salão de jogos do Colégio Marista, na década de 40 (séc. XX), sob 
a supervisão de um padre (no fundo a esquerda). Arquivo do Historial Marista. 
 

Sobre os jogos populares, Maria (2003) relata entusiasmado uma interessante 

passagem ocorrida, na qual retratou os “recreios” vivenciados no colégio da Congregação 

Marista na década de 40 (séc. XX). 

 

Um dos recreios era em frente da casa [...], neste extenso retângulo [...] 
jogava-se à bandeira229, após o jantar, donde se saia em silêncio. Antes de se 
poder falar, ao sinal do apito do Ir. José, dividia-se os “campos”, isto é, 
dirigiam-se os concorrentes para os dois limites extremos, marcados pela linha 
no chão, em sentido da largura do terreno e que era então renovada por uma 
vara ou qualquer pedaço de ramo. À sorte, tirada “em par ou impar” pelos 
dedos estendidos dos dois chefes, era designado o “campo” [e] o dono da 
bandeira [...].  Perto e no centro, em pequena barra de ferro pesada, com 
algum buraco, era enfiada a “bandeira”, ou vara de madeira, de um metro ou 
pouco mais. Do campo oposto corria alguém para tirá-la; porém deste lado 
também corriam para pegar o assaltante; se fosse preso ficava parado no limite 
lateral do campo que o prendera. Outros corriam a tirar a bandeira, defendiam 
os de cá; havia mais presos levados para junto do outro; de lá podia vir alguém 
livrá-los: bastaria tocá-los na mão estendida do mais perto, pois estavam em 
linha, tocando um no outro. Na confusão, um de lá conseguia levar a bandeira. 
Se chegasse com ela a seu campo, este ganhava a partida. Se fosse pegado 
com ela, ganhavam os adversários. Era assim um jogo de muito movimento. 
(MARIA, 2003, P. 120). 

                                                 
229 Hoje, em algumas regiões, este jogo também é popularmente conhecido como “rouba bandeira”.   
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 As atividades recreativas (jogos de salão e jogos populares) nos parecem ter sido os 

exercícios físicos mais antigos presentes nos colégios católicos. Marinho ([19--]) e Aranha 

(1996), já tinham nos alertado de sua presença na educação jesuítica, como forma de 

“contrabalançar a disciplina [do Ratio Studiorum e para] e proporcionar ambiente mais alegre 

e vida saudável230”. Neste sentido, Pio XI (1929) na expressão: “educação física, como hoje é 

apelidada231”, nos parece se referir às formas mais antigas de exercícios físicos presentes na 

educação católica, possivelmente os momentos recreativos e a ginástica, que com o tempo 

passaram a ser denominados de educação Física. 

 Já a ginástica se fazia presente nos colégios católicos como a expressão básica da 

educação física e se materializava em nosso recorte de duas formas: em sua expressão 

acrobática e com o método francês . A respeito do segundo, a legislação, a partir do Brasil 

República, foi pródiga em regulamentos e decretos que normatizaram a sua prática escolar, o 

que foi determinante para sua consolidação na educação brasileira. Como revela Marinho 

([197-], p. 58): 

  
A 30 de julho de 1931, o Ministério da educação e Saúde expede os programas 
do curso fundamental do ensino secundário, incluindo o de Educação Física, 
no qual manda que sejam adotados as normas e diretrizes do Centro de 
Educação Física do Exército, o que significava dizer método francês. E desta 
forma o método francês torna-se obrigatório em todos os estabelecimentos de 
ensino secundário. 
 

 Este regulamento possibilitou que no ano de 1939 o método francês estivesse presente 

em 442 dos 565 estabelecimentos de ensino secundário pesquisados pelo autor no ano de 

1940. No mesmo sentido, Castro (1997) já havia mostrado que no ano de 1941 o método 

francês tinha sido adotado em praticamente todas as escolas brasileiras.  

 Seguindo a legislação232, nos colégios católicos do Recife a ginástica era praticada nos 

grandes pátios das escolas, como também foi um bom motivo para os passeios em áreas 

arborizadas fora dos colégios (imagem 19). Estes espaços arborizados pareciam também ser 

os locais ideais para as performances da ginástica acrobática (imagens 20 e 21). 

                                                 
230 ARANHA, op. cit., p. 93.  
231 PIO XI, op. cit., A quem pertence a educação, parte c. 
232 Seguir a legislação sempre foi uma característica dos colégios católicos.  Na época em foco esta característica 
foi evidenciada pelo Papa Pio XI na encíclica Divini Illius Magistri.   



 

 

95 

 

 

Alunos do Colégio Marista em demonstração de ginástica acrobática, na década de 40 (séc. XX). 
Arquivo do Historial Marista. 
 
 Ao longo de nossa investigação, não conseguimos identificar a função desempenhada 

nos colégios por esta expressão da ginástica. Nas fontes escritas pesquisadas não encontramos 

nenhuma menção a este tipo de manifestação gímica.  Embora não tenhamos encontrado 

referências sobre os objetivos ou aplicação das belas torres humanas e a destreza do equilíbrio 

em corda, estas eram atividades levadas muito a serio, já que as grandes torres apresentadas e 

a quantidade de alunos envolvidos em sua realização necessitavam de varias sessões de treino, 

muita técnica, criatividade e dedicação. 

 Embora não possamos afirmar a função desta demonstração de Ginástica Geral233, 

adotamos a hipótese de que elas serviam para apresentações em dias festivos e datas 

comemorativas, e ainda como resultado palpável dos esforços dos padres e alunos nas aulas 

de educação física. 

 Esta aplicação e disciplina também eram apresentadas nas demais manifestações 

corporais vivenciadas nas aulas de educação física e esportes nos colégios católicos do Recife. 

Isso fica nítido nos pequenos detalhes revelados nas fotografias, onde se tem sempre alunos 

impecavelmente trajados e bem apresentados. Não se nota dispersão nem tão pouco 

desinteresse em poses para fotos (imagens 22 e 23), nem nas realizadas pelos times de futebol, 

                                                 
233 A partir de 2009 a Federação Internacional de Ginástica passou a denominar a Ginástica Geral de Ginástica 
para todos. Mais informações acessar www.fig-gymnastics.com . 
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como também nas que flagraram os momentos das aulas de educação física e das práticas 

esportivas, como no jogo de basquete. 

 

Alunos do Colégio Marista em aula de educação física, jogando basquete, na década de 40 (séc. XX). 
Arquivo do Historial Marista. 
 
 As aulas de educação física tinham uma particularidade marcante que as 

diferenciavam das práticas esportivas. Havia sempre a presença de muitos alunos envolvidos 

nas práticas, as atividades desenvolvidas ocupavam grande parte do pátio (ou bom espaço ao 

ar livre), praticamente não havia espectadores e tudo era controlado por apenas um padre. 

 Isso nos dá o indício de que as aulas de educação física tinham um caráter utilitarista. 

Seu objetivo seria o desenvolvimento dos potenciais físicos e biológicos dos alunos, como 

também a liberação das tensões promovidas pela rotina da sala de aula. Como era de se 

esperar, até por falta de uma discussão mais pedagógica, no período do recorte, os fins da 

educação física não visavam contribuir para formação, reflexão e crítica dos alunos; a prática 

consagrava-se pelo fazer por fazer.  
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Alunos do Colégio Marista em aula de educação física, jogando voleibol, na década de 40 (séc. XX). 
Arquivo do Historial Marista.  
    
 Diferentemente, as práticas esportivas e, mais especificamente, os jogos que ocorriam 

nas dependências dos colégios tomavam formas bem particulares, como a utilização do 

espaço (quadra) adequado, a presença de muitos alunos ao entorno e até mesmo espectadores 

externos, a euforia típica, no entanto disciplinada, de um dia de jogo. A única similaridade 

com as demais manifestações de exercícios físicos vistos era a presença sempre vigilante dos 

padres. 

 Estes momentos também parecem ter servido a uma sociabilização entre os colégios 

de uma mesma ordem, encontros que permitiam o fortalecimento e troca de experiências de 

práticas cristãs entre alunos e padres, como também um momento de integração entre os pais 

e responsáveis dos alunos com a instituição e a verificação da formação integral anunciada 

pelos dirigentes dos colégios. 
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Alunos do Colégio Marista em jogo de voleibol, na década de 40 (séc. XX). Arquivo do Historial 
Marista. 
   

 A presença do futebol, do voleibol e do basquetebol como práticas esportivas não 

guarda nenhuma grande surpresa em relação às suas adoções nos colégios católicos, no 

entanto, há algumas diferenças que precisam ser tratadas.  

 O voleibol e o basquetebol, como nos revela Marinho ([197-]), foram introduzidos no 

Brasil pela Associação Cristã de Moços (A.C.M.), entidade de origem americana que se 

instalou primeiramente no Rio de Janeiro, no ano de 1893. Rapidamente a A.C.M. espalhou-

se por todo o país disseminando suas práticas esportivas. Como estes esportes carregavam na 

origem as ideias de uma formação cristã e como o intercâmbio e colaboração entre religiosos 

era algo comum (mesmo entre ordens234), eles não tiveram problemas de adoção pela 

Associação Desportiva Acadêmica235, nem tão pouco pelos colégios católicos. 

 O voleibol e o basquetebol parecem ter gozado de boa aceitação e disseminação entre 

os colégios católicos, não só do Recife, como também de outras regiões, já que o registro de 

times de outras instituições de ensino, que participavam de jogos/visitas, foi algo constante no 

nosso recorte, como também no registro das décadas seguintes.      

                                                 
234 A colaboração entre os religiosos foi comum e fez parte da história dos Colégios Católicos do Recife. A 
exemplo, tanto o Colégio Salesiano S.C., como o Colégio Marista, tiveram em seus primeiros anos de 
funcionamento um Jesuíta na direção dos estabelecimentos.    
235 COSTA, op. cit.  
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 A história do Voleibol no Brasil guarda ainda uma curiosidade que a liga a Recife. 

Embora não haja registro em livros (pelo menos que tenhamos encontrado), ou mesmo a 

Confederação Brasileira de Voleibol236 não apresente esta informação em seu site oficial, 

algumas páginas na web237 trazem a informação que a primeira partida de vôlei jogado no país 

teria sido realizada no Colégio Marista do Recife, no ano de 1915. Primeiramente, adiantamos 

que este fato seria impossível, já que o Colégio Marista só foi fundado em 1924. Poderia 

haver algum fundamento nesta história se o fato tivesse ocorrido no Colégio São Luís, 

também da Ordem dos Ir. Maristas, fundado no ano de 1909. 

 Quanto ao futebol, que segundo Marinho ([197-]), teria sido introduzido no Brasil pelo 

inglês Charles Miller, em 1894, sua adoção pelos colégios católicos do Recife parece ter 

ocorrido em dois momentos.  

 O primeiro, partindo das fontes iconográficas da década de 30 (séc. XX), remontam 

sua prática aos alunos das oficinas profissionalizantes, a parcela de alunos pobres que eram 

assistidos pelos colégios católicos. Não encontramos registros desta prática entre os alunos no 

ensino primário e secundário nesta época.  

 Já em um segundo momento, com as fontes da década de 40 (séc. XX), passa-se a 

identificar a presença do futebol tanto no ensino profissionalizante, como entre os alunos do 

ensino primário e secundário.  

 É preciso ter cautela na análise desta informação, inclusive para não sermos levianos e 

cometer anacronismos. Poderíamos partir da hipótese de que isso revelaria um preconceito 

dos padres que administravam a educação para uma elite, os alunos que pagavam por seus 

estudos, sobre as atividades dos leigos católicos que assistiam uma população carente, 

presentes nas escolas católicas, mas com fins bem diferentes.  

 Tal hipótese cairia por terra se pensarmos na primeira década de prática desta 

modalidade esportiva no país, introduzida e desenvolvida por imigrantes em clubes e 

associações atléticas de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro238, o que associava os seus 

primeiros passos dados aos imigrantes bem sucedidos, que podiam se dar o luxo de frequentar 

clubes e praticar esportes.  

 O mais provável é que a disseminação do futebol, para além dos estados que tinham 

uma população maior de imigrantes (sul e sudeste), tenha ocorrido a partir das boas 

                                                 
236 www.cbv.com.br 
237 Ver http://www.voleimaniaonline.com.br/historia.htm, 
http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/voleibol/historia-do-volei.php,  
http://www.geocities.com/Baja/Mesa/7068/Esporte_Vol.html que tem textos muito parecidos indicando o 
mesmo lugar e ano.  
238 MARINHO, op. cit.  
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participações e das conquistas internacionais do time brasileiro iniciadas na década de 20 (séc. 

XX)239, dada a visibilidade e adoção do futebol em clubes e associações esportivas de outros 

estados, como também popularizando sua prática entre as camadas menos abastada, já que o 

futebol tinha (e ainda tem) a vantagem de ser bem mais simples e menos custoso de ser 

praticado do que outros esportes240.   

No entanto, sua consequente ligação com o lado mais competitivo das manifestações 

esportivas pode ter retardado o interesse de sua aplicação pelos eclesiásticos nos colégios, já 

que eles tinham muita preocupação com este aspecto. Mas, sua crescente popularização 

(inclusive com sua prática entre os alunos do ensino profissionalizante) e a circulação de 

discursos (inclusive de eclesiásticos241), que entre outras coisas, vinculava o bom desempenho 

do Brasil na Copa do Mundo de futebol de 1938 à “evolução racial do povo brasileiro242” e 

suas características singulares, levando a seleção a vencer “os povos mais fortes do velho 

continente243”, teria contribuído para o interesse e abordagem do futebol pelos colégios na 

década de 40 (séc. XX). 

 Temos clareza que não há um único fator explicativo para o fato apontado, assim 

como as colocações acima expostas são as que as fontes e referências adotadas nos permitem 

concluir sobre o assunto. Além disso, só teríamos como especular e tecer hipóteses que só em 

outra incursão e com a utilização de mais referências poderíamos descrever, não só sobre 

estas, mas sobre outras perguntas que, por força do objeto, não nos permitimos explorar 

melhor. 

 No quadro geral, a prática da educação física e esporte nos colégios católicos do 

Recife apresentavam características que as diferenciavam dos objetivos propostos pela 

política educacional do país. A sua presença nestes estabelecimentos tinha uma ligação muito 

mais forte com a construção de uma identidade e moral cristã, onde o desenvolvimento das 

funções biológicas do indivíduo e a ocupação do tempo com o ócio produtivo eram mais 

importantes do que a preparação do homem forte e disposto para a defesa da pátria.  

 A aplicação destas atividades pelos próprios eclesiásticos era a garantia “do 

desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades244” do educando, possibilitando não 

                                                 
239 Ibidem. 
240 MARINHO, op. cit., nos lembra que os primeiros esportes no Brasil tiveram uma ligação com as atividades 
militares, assim, além da ginástica, que tinha um caráter mais preparatório e profilático, o tiro, a esgrima, a 
equitação, o ciclismo, e posteriormente o vôlei e o basquete, exigiam considerável investimento e/ou espaços 
apropriados para suas práticas.     
241 ALMEIDA, op. cit.  
242 Ibidem, p. 233. 
243 Ibidem, p. 233.  
244 REDDEN, op.cit., p. 288. 
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só a formação dos filhos da elite recifense, mas, principalmente, a reprodução dos bons 

católicos engajados na luta de reconstrução de uma sociedade de princípios e moral cristã.  
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CONCLUSÃO  

 

 Quando iniciamos a pesquisa sobre a educação física e esportes nos colégios católicos 

do Recife, não imaginávamos o quanto de discussão ele poderia gerar acerca da compreensão 

da importância das ordens religiosas e dos seus colégios em épocas diferentes na edificação 

da educação brasileira; como os católicos participaram e influenciaram nas decisões políticas 

do país nas primeiras décadas do séc. XX e como isso se evidenciava tão fortemente em 

Pernambuco; e, finalmente, como a área da educação física foi marcada pela visão cristã de 

corpo e como este fato possibilitou a organização de uma educação física e esportes com 

características e objetivos diferentes do que era empregado na maioria do país.  

 Discussões necessárias para que pudéssemos revelar nosso objeto, mas não o 

suficiente para responder a todas as perguntas feitas no início do nosso trabalho e as que 

surgiram no seu decorrer.  

 A história da educação física e esportes nos colégios católicos, como também em 

outros estabelecimentos de ensino, nuca será revelada em toda a sua completude. O que 

descrevemos aqui foi uma história revelada pelas fotografias245, pela lente de alguém 

interessado em guardar um determinado momento da realidade, possivelmente por este ser 

importante para ele (ou para que pediu para fotografá-lo). Este ato de apego a um instante 

eternizado, possibilitou que descrevêssemos uma versão desta história.  

 Assim podemos compreender que os colégios católicos instalados no Recife entre o 

fim do séc. XIX e os primeiros 30 anos do séc. XX não vieram simplesmente para manter 

uma tradição educacional iniciada nos primeiros séculos de nossa colonização. Eles traziam 

novos interesses, alguns inerentes às próprias ordens das quais faziam parte, outros, atrelados 

aos interesses mais amplos da Igreja mundial e da América Latina, como os movimentos de 

romanização e cristianização da sociedade brasileira. 

 Estes colégios não eram locais só para os estudos, fundavam e abrigavam movimentos 

católicos que se fizeram importantes nos rumos e decisões políticas e sociais de Recife e de 

todo o Estado durante as décadas de 30 e 40 (séc. XX), atuando com espaço e colaboração das 

autoridades durante a interventoria de Agamenon Magalhães.  

 Estas atribuições sócio-políticas influenciavam diretamente na formação das suas 

propostas educacionais, refletindo toda a preocupação na formação do homem patriótico, 

                                                 
245 KOSSOY, op. cit.  
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dedicado à família e à religião católica, tentando concretizar na prática o casamento de uma 

educação moderna com os preceitos tradicionais da educação secular católica.  

 No entanto, esta tarefa não era tranquila e gerava conflitos difíceis de serem 

administrados. Os Colégios primavam em seguir a lei e oferecer o que havia de melhor para 

conquistar a educação dos filhos das elites Pernambucanas. Faziam questão de ressaltar que 

eram equiparados ao Colégio Pedro II246, enquanto este foi a referência para Educação 

brasileira, mas tiveram de aceitar as mudanças das reformas de Capanema, que, embora fosse 

um dos mais dedicados colaboradores de Vargas e ouvisse as demandas dos educadores 

católicos, incorporou muitas das reivindicações do grupo de escolanovistas. 

 Nesta conjuntura conflituosa, um dos pontos discordantes era quanto aos 

encaminhamentos dados à educação física que carregavam as pretensões militares e cada vez 

mais eram alvo de atenção e intervenção dos intelectuais laicos que viviam promovendo 

encontros nacionais e estaduais para debater os assuntos ligados à área.  

 No entanto, os eclesiásticos não cederam as investidas dos militares e as novas 

propostas que se gestacionavam entre os novos educadores. Guardavam ferrenhamente a 

posição de que o corpo deveria ser trabalhado para garantir o desenvolvimento biológico247 

sem objetivos correlatos que não a construção harmoniosa de um católico praticante, lutando 

inclusive contra a excessiva exposição do corpo durante as práticas da educação física e 

esportes248.  

 Nesta perspectiva, os padres que dirigiam as aulas práticas, eram as pessoas mais 

indicadas para assumir a contenção dos excessos que pudessem ultrapassar os objetivos de 

desenvolver as funções biológicas e tornar o ambiente de estudos mais harmônico, evitando a 

dimensão estremada da competição que poderia levar a concupiscência, na sempre presente 

concepção paulina de corpo.  

 As competições eram vivenciadas, não há duvida (imagem 33), mas sua valorização 

não era tão acentuada, já que nas fontes primárias pesquisadas, há uma proporção bem maior 

de registros dos momentos cotidianos de aulas do que das competições. Podemos dizer que 

elas serviam, guardadas as devidas diferenças do que se tem hoje, como um fator 

motivacional, como também como um importante fator de sociabilização, principalmente 

                                                 
246 SALESIANO, op. cit.  
247 REDDEN, op. cit., LEONCIO, op. cit. e PIO XI, op. cit. 
248 As fontes iconográficas revelam tal preocupação pelos uniformes utilizados nas atividades práticas da 
Educação Física e Esportes, mostrando alunos com bermudas longas algumas vezes de camisas de manga 
comprida, e até o uso de gorro. Tal preocupação também é evidenciada por Marinho ([19--]).    
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entre os colégios da rede de uma mesma ordem (35), levando-se em consideração os símbolos 

nos padrões de alguns times fotografados nas dependências dos colégios em foco. 

 Por fim, o que ficou mais evidenciado em nossa pesquisa foram as diferenças, as 

resistências, o fato de que os colégios católicos do Recife apresentavam uma posição de 

discordância às propostas mais gerais da educação física no país. Apontavam estes 

estabelecimentos para uma tendência que vinha adquirindo força e apontando para uma 

desmilitarização da área que tinha na ginástica o seu ponto chave. Os esportes cada vez mais 

presentes e diversificados, paulatinamente ocupavam um lugar de privilégio em substituição 

às práticas consagradas até o momento pela educação física. 

 Isso evidencia, por outro lado, a importância dos recortes mais regionalizados, as 

releituras que demonstrem as particularidades inevitáveis de um país de dimensões 

continentais como é o Brasil. A demonstração clara de que a história, como qualquer outro 

conhecimento, tem verdades provisórias e que se debruçar sobre velhos e novos recortes, 

utilizando novas fontes, nos permite torná-la cada vez mais fascinaste e desafiadora.                 

 No entanto, ficaram muitas questões em aberto sobre a prática da educação física e 

esportes nos colégios católicos do Recife. Questões sobre a forma de organização das aulas, o 

tempo dedicado às mesmas, quantos dias eram dedicados à educação física e, principalmente, 

o valor destas práticas na solidificação da doutrina cristã.  

 De certa forma, respondemos algumas perguntas lançadas no início de nosso trabalho, 

aquelas que as fontes nos possibilitaram explorar. No entanto, temos clareza que este é um 

tema ainda não muito explorado pela história da educação física e que outras incursões, com 

outras fontes, podem revelar uma série de outras informações importantes sobre esta junção 

da religião com a educação física e esportes.                 
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Anexos fotográficos  
 

 

Imagem 01. Foto da Casa da Família Lins de Mello, onde foi aberto o Instituto Nossa Senhora 
do Carmo no ano de 1929. Arquivo do Colégio Nossa Senhora do Carmo, foto emoldurada.  
 

 
 
Imagem 02. Foto das alunas do Instituto Nossa senhora do Carmo, na década de 30 (Séc.XX). 
Arquivo do Colégio Nossa Senhora do Carmo, foto emoldurada.  
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Imagem 03. Agamenon Magalhães (quarto da direita para a esquerda) e Nilo Pereira (quinto 
da direita para a esquerda), em almoço comemorativo nas dependências do Colégio Salesiano 
do Recife. Arquivo Histórico do Colégio Salesiano do Recife. 
 
 

 
Imagem 04. Alunos do Colégio Marista do Recife no Tiro de Guerra no início da década de 
40 (séc. XX). Arquivo do Historial Marista. 
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Imagem 05. Alunos do Colégio Salesiano do Recife em formação para o desfile de 07 de 
setembro de 1931. Arquivo histórico do Colégio Salesiano do Recife. 
 
 

 
 Imagem 06. Alunos do Colégio Salesiano do Recife em Roupas de gala no ano de 1937. 
Arquivo histórico do Colégio Salesiano do Recife. 
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Imag
em 07. Alunos do Colégio Marista do Recife em desfile de 07 de setembro na década de 30 
(séc. XX), pelas ruas do Recife. Arquivo do Historial Marista.   
 

 
Imagem 08. Alunos do Colégio Marista do Recife em trajes formal no ano de 1934. Arquivo 
do Historial Marista.       
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Imagem 09. Alunos do Colégio Marista do Recife em serviço militar obrigatório no ano de 
1939. Arquivo do Historial Marista.  
 

 
Imagem 10. Alunos do Colégio Marista do Recife que praticavam tiro, década de 40 (séc. 
XX). Arquivo do Historial Marista.  
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Imagem 11. Pátio interno do Colégio Salesiano Sagrado Coração, 1946. Arquivo Histórico do 
Colégio Salesiano S.C.  
 

 
Imagem 12. Dormitório dos alunos do internato do Colégio Marista na década de  40 (séc. 
XX). Arquivo do Historial Marista.  
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Imagem 13. Refeitório do Colégio Marista na década de 40 (séc. XX). Arquivo do Historial 
Marista.  
 

 
Imagem 14. Sala de Teatro do Colégio Marista na década de 40 (séc. XX). Arquivo do 
Historial Marista. 
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Image
m 15. Fotos de noviços do Colégio Anchieta de Porto Alegre-RS (Congregação Marista) em 
jogo de futebol. Publicadas na Revista O Eco, do citado Colégio, em 1945. Arquivo do 
Historial Marista. 
  

    
Imagem 16. Foto de noviços da Congregação Marista em atividade de ginástica.  Publicada na 
Revista O Eco, do Colégio Anchieta de Porto Alegre-RS, em 1945. Arquivo do Historial 
Marista. 
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Imagem 17. Noviços em jogo de crickt nas dependências da Casa Provincial em Apipucos, na 
década de 40 (séc. XX). Arquivo do Historial Marista.  
 
 

Imag
em 18. Fotos do time de futebol “O Guarani”, em 1936. Arquivo Histórico do Colégio 
Salesiano S.C.  
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Imag
em 19. Alunos do Colégio Marista em aula de ginástica, nas proximidades da Casa Provincial 
da Congregação Marista em Apipucos, na década de 40 (séc. XX). Arquivo do Historial 
Marista.  
 
 

Imag
em 20. Alunos do Colégio Salesiano S.C. em demonstração de ginástica acrobática, na década 
de 30 (séc. XX). Arquivo Histórico do Colégio Salesiano S.C. 
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Imag
em 21. Aluno do Colégio Marista em demonstração de ginástica acrobática, na década de 40 
(séc. XX). Arquivo do Historial Marista.    
 

Imag
em 22. Alunos do time de futebol do Colégio Marista em momento de descontração 
(possivelmente no açude de Apipucos), na década de 40 (séc. XX). Arquivo do Historial 
Marista.  
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Imagem 23. Alunos do time de futebol do Colégio Salesiano S.C., nas dependências do 
colégio, na década de 30. Arquivo Histórico do Colégio Salesiano S.C.  
 
 
 

 
Imagem 24. Aluno Marista nos jogos escolares de Pernambuco, na década de 40 (séc.XX). 
Arquivo do Historial Marista.  
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Imagem 25. Time de basquete visitando o Colégio Marista. As siglas C.C. nas camisas podem 
significar Colégio Conceição, da ordem dos Ir. Maristas. Arquivo Historial Marista.     
 
  

 


