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RESUMO 

 

Este trabalho trata da inserção do ensino superior da Educação Física na política educacional 

do Estado de Pernambuco, no período em que foram criados os primeiros cursos superiores no 

Estado: o da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (1940) e o 

Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco (1972). O 

trabalho tem como objetivo identificar e analisar as razões que contribuíram para a 

implantação dos cursos acima citados. Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma 

análise bibliográfica e outra documental referente ao período a fim de coletar e analisar dados 

sobre os fatores políticos nacionais e regionais que influenciaram o processo de reprodução 

social presente na Educação Física. A análise da gênese do ensino superior e suas propostas 

curriculares, bem como a análise da legislação do ensino da Educação Física, serviram para 

verificar a sua importância no elenco das disciplinas escolares e como esta contribuiu para os 

governos pernambucanos viabilizarem seus projetos de desenvolvimento, propagando sua 

ideologia nacional-desenvolvimentista e também formando consciência cívica e política. 

Assim, com base nessas análises, pode-se considerar que a Educação Física no Estado de 

Pernambuco teve diversos discursos que contemplavam as fases do desenvolvimento, 

demonstrando as ideologias inerentes a cada época.  

 

Palavras Chave: Educação, Educação Física; Ensino Superior; Pernambuco. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

   

This study contemplates the inclusion of undergraduate Physical Education in the educational 

policies of the state of Pernambuco in the period when the first undergraduate courses in this 

state were created: the Escola Superior de Educação Física at the University of Pernambuco 

(1940) and the Bachelor´s course in Physical Education at the Federal University of 

Pernambuco (1972). The work aims to identify and analyse the reasons which contributed to 

the deployment of the courses mentioned above. Analysis of bibliographical and other 

documents was performed in order to collect and analyze data on national and regional 

political factors that influenced the process of social reproduction present in Physical 

Education. An analysis of the genesis of undergraduate Physical Education and its curricular 

objectives, as well as an analysis of educational legislation on Physical Education, served to 

verify its importance among school subjects and how it contributed towards the Pernambucan 

government´s realization of development projects, contributing its ideology of nacional-

desenvolvimentismo and also molding civic and political awareness. Based on these analyses, 

it was found that Physical Education in the state of Pernambuco had diverse discourses that 

contemplated the phases of development, reflecting the ideologies inherent to each time 

period. 

 

Keywords: Education, Physical Education, Undergraduate Education, Pernambuco. 
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O ENSINO SUPERIOR DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO (1940 – 1972) 

 

INTRODUÇÃO: 

A Educação Física vem se desenvolvendo e conquistando espaço nos 

conteúdos curriculares escolares, despontando como uma disciplina que visa melhorar a 

qualidade de vida dos seus praticantes, através do aprimoramento das potencialidades físicas e 

contribuindo assim com o desenvolvimento pleno do indivíduo.  

No Brasil a Educação Física obteve um grande impulso tanto na manutenção 

de sua infra-estrutura com a construção de equipamentos desportivos, como também com a 

sua normatização através da legislação imposta pelo Governo Federal.  

Este trabalho trata da inserção do ensino superior da Educação Física na 

política educacional do Estado de Pernambuco, no período em que foram criados os primeiros 

cursos superiores no Estado, o da Escola Superior de Educação Física da Universidade de 

Pernambuco (1940) e o Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal 

de Pernambuco (1972).  

Para uma melhor compreensão do desencadeamento dos fatos que culminaram 

com a implantação do ensino superior da Educação Física no Estado de Pernambuco, 

procurou-se nesta pesquisa definir o objeto de estudo levando em conta diversas correntes de 

estudo da Educação Física, como também proceder a um levantamento dos aspectos 

relevantes da implantação da disciplina no Brasil no século XIX, chegando até à implantação 

da Escola Nacional de Educação Física no ano de 1939, que foi a primeira instituição de 

ensino superior da Educação física no país. 



 

O período estudado corresponde aos momentos em que a Educação Física foi 

normatizada e inserida nos conteúdos curriculares do ensino através de leis e decretos que 

visavam tratar a questão do corpo do estudante brasileiro de forma científica, promovendo o 

ensino da disciplina em todos os níveis de ensino.  

Alguns autores investigaram esta temática em seus respectivos estados. 

Merecem destaque os trabalhos de Lima (1992) intitulado “Os Militares, o Populismo e suas 

Influências na Educação Física em Goiás”, Melo (1996) “Escola Nacional de Educação Física 

e Desportos – Uma Possível História”, no Rio de Janeiro e o de Moreira (2002) “Licenciatura 

em Educação Física: reflexos dessa formação na região do grande ABC”, em São Paulo.  

Com a escassez de trabalhos desta natureza nos demais estados brasileiros e 

devido ao fato do Estado de Pernambuco ser um dos pioneiros no ensino superior da 

Educação Física no Brasil, implantando a primeira instituição superior de ensino das regiões 

Norte e Nordeste, faz-se necessário realizar uma pesquisa sobre o tema a fim de nortear uma 

análise mais aprofundada sobre a gênese do ensino superior da Educação Física em 

Pernambuco e suas conseqüências. 

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE foi 

suscitada a possibilidade de trabalhar com a história da Educação Física, sendo inevitável o 

seu cruzamento com a história da Educação Brasileira para o desenvolvimento de um trabalho 

de pesquisa histórica.  

A análise das propostas curriculares de ensino no nível superior, bem como a 

análise das propostas relativas ao ensino da Educação Física servirá para verificar a sua 

importância no elenco das disciplinas escolares e como esta contribuiu para os governos 



 

pernambucanos viabilizarem seus projetos de desenvolvimento, seja propagando sua 

ideologia nacional-desenvolvimentista ou formando consciência cívica e política. 

No período referente à implantação das duas escolas superiores de Educação 

Física em Pernambuco (1940-1972), o Brasil teve um expressivo crescimento das redes de 

ensino pública e privada, necessitando então de profissionais qualificados para ministrar a 

disciplina nas escolas e universidades, justificando a implantação de Instituições de Ensino 

Superior para formação destes profissionais.  

Com o objetivo de identificar e analisar as razões que contribuíram para a 

implantação do ensino superior da Educação Física no país, sobretudo no Estado de 

Pernambuco, foi realizado um estudo teórico baseado em um levantamento histórico através 

de consulta a fontes documentais vinculadas ao plano de desenvolvimento dos Governos 

Federal e de Pernambuco, referentes ao período da criação dos cursos superiores em 

Educação Física no Estado de Pernambuco. 

Foram consultadas fontes documentais como livros, periódicos, artigos 

científicos, jornais, revistas e legislação nos diários oficiais (União e Estado de Pernambuco), 

citados nas referências bibliográficas deste trabalho, a fim de coletar e analisar dados sobre os 

fatores políticos nacionais e regionais que influenciaram o processo de reprodução social 

presente na Educação Física, em alguns momentos da Historia da Educação em Pernambuco, 

na tentativa de captar as manifestações da política esportivo-educacional desenvolvida. 

A pesquisa foi realizada junto aos seguintes órgãos: Arquivo Público do Estado 

de Pernambuco, Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, Assembléia Legislativa do 

Estado de Pernambuco, Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, 

Curso de Licenciatura em Educação Física da UFPE, Biblioteca do Centro de Educação da 

UFPE, Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco e Fundação Joaquim Nabuco. 



 

Faz-se necessário registrar a dificuldade enfrentada na procura de fontes 

bibliográficas que viessem subsidiar a pesquisa no que se refere à implantação do ensino 

superior de Educação Física no Estado de Pernambuco. Outras fontes como atas, ementas de 

disciplinas, relatórios e documentos oficiais dos cursos, referentes ao período estudado, não 

foram encontradas devido a falta de preservação destas.  

Muitos documentos referentes à implantação da Escola Superior de Educação 

Física da Universidade de Pernambuco, na década de 1940, se perderam devido as constantes 

mudanças de sede que a escola enfrentou. No Curso de Licenciatura em Educação Física da 

UFPE, embora tenha iniciado no início da década de 1970, também não foram encontrados 

documentos significativos que se reportassem ao início das suas atividades, também por falta 

de preservação. 

A opção encontrada foi consultar a legislação oficial, uma vez que vários 

autores baseiam-se neste tipo de fonte para realização de seus trabalhos em outros estados, 

para subsidiar suas pesquisas sobre a implantação das instituições de ensino superior. Tal 

situação deve-se não só a dificuldade em conseguir fontes documentais dos estabelecimentos 

de ensino como também a uma peculiaridade na institucionalização da Educação Física no 

país que teve seu arcabouço legal anterior ao seu projeto pedagógico.  

Segundo Faria Filho (1998), para compreender a lei enquanto prática social é 

necessário distinguir dois momentos fundamentais: o momento da produção e o momento da 

realização da lei. O primeiro trata do tipo específico de legislação (legislação propriamente 

dita, regulamentos e portarias) e dos sujeitos envolvidos na produção. O segundo momento 

destaca a importância de relacionar a legislação com as práticas que a produziram. Nesta 

perspectiva, a relação entre prática social e prática legal é complementar e renovável. 



 

Estas considerações devem ser levadas em conta neste estudo, uma vez que é 

utilizada como fonte a legislação e precisa-se entendê-la como uma linguagem que vem desde 

o passado reconhecendo as tradições e costumes brasileiros e os fatores que influíram na sua 

composição tais como: a cultura dos imigrantes, a industrialização, os meios de comunicação, 

os regimes de governo e etc.  

É através destes elementos que se faz a prática social, de forma dinâmica, que 

se reflete na escola e fora dela, até porque esta dimensão da lei envolve o contexto social em 

si e a realidade que é dinâmica. 

Segundo Ferreira (2006), essa realidade é demonstrada na Educação Física 

pelas leis, que ao passo que vão se disseminando na escola, ampliando seus espaços de 

intervenção, as leis procuram guiá-la, ordená-la para que possa realizar-se enquanto prática 

social.  

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho constará de cinco capítulos 

procurando analisar os principais acontecimentos que corroboraram na implantação do ensino 

Superior da Educação Física no estado de Pernambuco. 

No primeiro será identificado o objeto de estudo e será realizada uma 

retrospectiva da História da Educação Física no Brasil, abordando os fatores que contribuíram 

para a implantação e consolidação desta disciplina. 

O segundo capítulo tratará da gênese do Ensino Superior da Educação Física 

no Brasil, analisando os embates políticos do setor educacional brasileiro e as necessidades de 

formação de professores especializados para atender a demanda originada pela 

obrigatoriedade do ensino em todos os seus níveis. 



 

O terceiro capítulo apresentará a criação do primeiro curso de Educação Física 

do Norte e Nordeste do país, o da Escola Superior de Educação Física de Pernambuco, 

abordando seu histórico e os conteúdos curriculares da época de sua criação em 1940. 

No quarto capítulo será realizada uma análise do processo de criação do Curso 

de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, em 1972, 

verificando sua importância no desenvolvimento da Educação Física no Estado de 

Pernambuco e trazendo aspectos pertinentes à sua criação e aos seus conteúdos curriculares. 

O quinto capítulo constará de uma discussão sobre os fatores que contribuíram 

para a implantação do ensino superior de Educação Física no Estado de Pernambuco, 

relacionando e tecendo considerações sobre os fatos relevantes, presentes na época da criação 

dos dois cursos superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

A EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 – DEFINIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 

Neste primeiro item do capítulo será identificado o objeto de estudo deste 

trabalho, ou seja, a Educação Física, trazendo vários conceitos a partir das diversas correntes 

que atuam na área, com a finalidade de proporcionar o entendimento dos diversos focos em 

que a Educação Física é definida como disciplina, ciência e área de pesquisa, desde a sua 

prática no final do século XIX. 

Segundo Gebara et al (1992), no período compreendido entre 1850 e o final do 

século XX, evidenciou-se o significado da Educação Física. A partir daí, novas pesquisas 

foram feitas a fim de buscar o seu núcleo gerador que deparasse com uma resposta 

conclusiva. Em muitos momentos, a Educação Física confundia-se com a prática da ginástica. 

O Brasil traz consigo uma série de fatos que provocaram alterações na política, 

educação e cultura e, devido a isso, a busca para compreensão do homem brasileiro tornou-se 

evidente. A Educação Física foi interpretada de várias formas: como educação corpórea, arte 

da conservação dos meninos, educação medicinal e educação natural. 

Várias foram as definições que a Educação Física teve desde a sua implantação 

no Brasil. Dentre estas se destacam as seguintes: 

De acordo com o Manifesto Mundial da Educação Física (2000), da Fédération 

Internationale D´Education Physique (FIEP), a Educação Física pelos seus valores deve ser 

compreendida como um dos direitos fundamentais de todas as pessoas. 

Trata-se de um processo educativo, seja por vias formais ou não-formais, que 

ao promover uma educação efetiva para a saúde e ocupação saudável do tempo livre de lazer, 

constitui-se num meio efetivo para a conquista, de um estilo de vida ativo, dos seres humanos.  



 

Tem como seu meio específico as atividades físicas exercidas a partir de uma 

intenção educacional nas formas de exercícios ginásticos, jogos, esportes, danças, lutas, 

atividades de aventura, relaxamento e ocupações diversas do lazer ativo. É caminho 

privilegiado de Educação, pelas suas possibilidades de desenvolver a dimensão motora e 

afetiva das pessoas, principalmente das crianças e adolescentes, conjuntamente com os 

domínios cognitivos e sociais, e por tratar de um dos mais preciosos recursos humanos, que é 

o corpo.  

Ao ser assegurada e promovida ao longo da vida das pessoas, apresenta-se com 

relações efetivas e profundas com a Educação, Saúde, Lazer, Cultura, Esporte, Ciência e 

Turismo. Além desses aspectos, tem compromissos com as grandes questões contemporâneas 

da humanidade como: as pessoas com necessidades especiais, a exclusão social, os países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, a paz e o meio ambiente. 

Segundo Rodrigues (1982), a Educação Física é definida como a educação do 

homem por meio do movimento e a partir do movimento, em suas mais variadas 

apresentações, constituindo um instrumento ou meio para educar, treinar e aperfeiçoar.  

Constitui um aspecto da Educação, parte de um todo, portanto com os mesmos 

fins da Educação, isto é, formar o indivíduo fisicamente, mentalmente e espiritualmente sadio, 

utilizando-se das atividades físicas com apoio em bases científicas biológicas, pedagógicas e 

psicológicas. 

De acordo com Freire (1997), a Educação Física não é apenas educação do 

movimento ou pelo movimento. Trata-se da educação de corpo inteiro, entendendo-se, por 

isso, um corpo em relação com os outros corpos e objetos, no espaço. Educar corporalmente 

uma pessoa não significa provê-la de movimentos qualitativamente melhores. 



 

Para Barros (1976), a Educação Física possui uma missão que é a de contribuir 

para a formação do homem optimu, no sentido de que se torne capaz de desenvolver sua 

potencialidade no plano pessoal, bem como no plano moral e cívico. Dar-lhe oportunidade de 

formar conceitos e valores para estruturar o espírito crítico. 

De acordo com Darido (1999), em oposição aos profissionais com uma 

metodologia tecnicista, esportista e biologista, surgem novas correntes e pensadores na 

Educação Física escolar, preocupados com a mudança do atual cenário educacional 

especialmente, no final da década de 1970, inspirados no novo momento histórico-social pelo 

qual passou o país, na Educação de uma maneira geral e na Educação Física especificamente. 

Existem na área outras concepções tendo em comum a tentativa de romper 

com o modelo tecnicista, fruto de uma etapa recente da Educação Física, são elas: abordagem 

desenvolvimentista, construtivista-interacionista, crítico-superadora e sistêmica. 

Na abordagem desenvolvimentista, Darido (1999), afirma que autores como 

Tani et all (1988), trabalham com uma abordagem que teve a preocupação de contextualizar o 

desenvolvimento das crianças entre 4 a 14 anos, sobre os aspectos biológicos da atividade 

motora, além da progressão da aprendizagem de atividades motoras básicas e específicas, 

desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo e afetivo-social. 

O movimento do aluno e sua expressão corporal são os principais objetivos 

para que esse aluno possa se adaptar as dificuldades proporcionando a criança à criação de um 

vasto repertório motor podendo se adaptar ao meio ambiente que ela esteja inserida. 

Na abordagem construtivista-interacionista, Darido (1999), afirma que é uma 

das opções metodológicas, oposta às linhas anteriores da Educação Física na escola, mais 

especificamente a proposta tecnicista, caracterizada pela busca do desempenho máximo, por 



 

meio de seleção dos melhores excluindo e não respeitando as diferenças individuais.  

Os alunos possuem além de diferenças individuais, histórias de vidas e toda uma bagagem 

cultural dos diferentes grupos que eles estejam inseridos, contribuindo para a construção de 

novos conhecimentos junto com o professor na aula. 

Segundo Freire (1997), em relação ao papel pedagógico, a Educação Física 

deve atuar como qualquer outra disciplina da escola e não desintegrada dela. As habilidades 

motoras precisam ser desenvolvidas, sem dúvida, mas deve estar claro quais serão as 

conseqüências do ponto de vista cognitivo, social e afetivo. 

De acordo com Darido (1999), a abordagem crítico-superadora é uma das 

propostas de maior significância no país, que também se contrapõe ao modelo tecnicista, 

apresentando um discurso de justiça social e tendo como apoio o marxismo e neo-marxismo. 

Esta pedagogia levanta questões de poder, interesse, esforço e contestação. 

Segundo Darido (1999), a abordagem sistêmica tem grande influência de 

outras áreas, como a da sociologia, filosofia e com uma pequena contribuição da psicologia. 

Para Betti (1992), é preciso que haja uma especificidade da Educação Física, não uma 

educação do movimento ou pelo movimento, mas uma discussão destes assuntos de uma 

forma mais global. 

Nesta perspectiva não seria apenas uma educação buscando uma melhora ou 

aquisição de mais habilidades motoras ou se buscar algum aprimoramento por meio do 

movimento ou, por exemplo, na lógica matemática e sim uma discussão mais ampla. 

A cultura física seria, portanto, um conjunto de valores relacionados ao corpo, 

envoltos em cultura física, pessoas, comunidade cultural e correlatos materiais dessa cultura. 



 

Para Darido (1999), os conteúdos são tratados nesta abordagem de uma forma 

a oportunizar aos alunos a explorarem suas vivências e experiências dentro das manifestações 

e da cultura corporal como o jogo, a dança, o esporte, a luta e a ginástica, não deixando de 

lado as questões cognitivas e afetivas de suas práticas. 

A Resolução nº 7, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, publicada no Diário Oficial da União de 05/04/2004, define em seu artigo 3º, a 

Educação Física como uma área de conhecimento e de intervenção acadêmico-profissional 

que tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes 

formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte 

marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de problemas de agravo da saúde, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e da 

reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos 

relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que 

oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 

Como foi visto no entendimento das diversas correntes ideológicas que atuam 

na área, a Educação Física é definida como um processo educativo visando não só a melhoria 

e manutenção da saúde física e mental de seus praticantes, como também a sua integração no 

contexto social, a fim de proporcionar uma completa formação ao indivíduo. 

Existe um embate entre os profissionais que defendem a metodologia voltada 

para o esporte de rendimento (nível competitivo) com aqueles que trabalham na Educação 

Física Escolar. Como os últimos buscam a integração do indivíduo com a sociedade, sem 

excluí-los do processo educativo devido a algum tipo de limitação que este possua, vão tendo 

uma aceitação maior no âmbito escolar uma vez que o objetivo a ser alcançado não se 

restringe somente ao condicionamento físico visando à competição e sim a integração social e 



 

ao desenvolvimento cognitivo e afetivo, desenvolvidos a partir das vivências dos grupos 

trabalhados a fim de possibilitar o desenvolvimento pleno do indivíduo. 

  A concepção tecnicista, muito trabalhada no Estado-Novo e também pelos 

militares, serviu aos governos de ideologia nacional-desenvolvimentista para treinar o povo 

brasileiro, desde a sua infância, para serem competitivos no mercado de trabalho, preparando-

os para produzir mais a fim de que o país pudesse competir com as potências mundiais nos 

cenários econômico e desportivo, preconizando o caráter higienista e eugenista da Educação 

Física brasileira. 

  No decorrer deste trabalho estas questões serão abordadas e discutidas no 

capítulo referente à implantação do ensino superior da Educação Física no país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 – ASPECTOS RELEVANTES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL: 

Este item tem a finalidade de enunciar os fatos históricos mais relevantes que 

foram responsáveis pela prática da Educação Física no Brasil, abordando a chegada da 

ginástica no país no final da primeira metade do século XIX, estendendo-se até ao início da 

década de 1970, do século XX.  

A história da Educação Física encontra institucionalização no Brasil Imperial, 

quando são registradas tentativas de organização do sistema educacional brasileiro, a fim de 

minimizar o caos que se encontrava na época a Educação Brasileira.  

O Ginásio Nacional, atual Colégio Pedro II, foi criado em 1837, na cidade do 

Rio de Janeiro. Considerado como instituição modelo, o educandário incluiu a ginástica nos 

seus currículos escolares. A partir de 1855, a prática da ginástica foi estendida às demais 

escolas primárias do Município da Corte.  

Através do Decreto nº 7.684, de 06/03/1880, foi criada uma escola normal que 

visava preparar professores para lecionar a ginástica, uma vez que com a obrigatoriedade de 

sua prática nas escolas primárias, houve uma demanda por pessoas capacitadas no ensino da 

ginástica nessas escolas. 

Em 1881, o Decreto nº 8.025 instituiu o novo regulamento para a Escola 

Normal, onde a ginástica foi incluída como disciplina no Curso de Arte. Esta não era 

contemplada com nenhum método e apenas estabelecia que as aulas de ginástica deveriam 

constar de exercícios disciplinares, saltos, equilíbrios e exercícios e jogos ginásticos.  

Deve-se atentar para o fato que a ginástica sempre foi um dos conteúdos da 

Educação Física, tanto que na segunda metade do século XIX, os alemães trouxeram seu 



 

método ginástico ao Brasil fundando duas sociedades de ginástica: a União de Ginástica 

Alemã, na cidade de São Paulo, em 1888 e a Sociedade Turnerbund, em Porto Alegre, no ano 

de 1892.  

A ginástica alemã tinha como objetivo a formação do forte. “Viver quem pode 

viver” era o seu lema. Os exercícios físicos não eram meios de educação escolar, mas sim da 

educação do povo. Na mesma época, foram criados pelos alemães, aparelhos como a barra 

fixa e as barras paralelas, sendo os alemães os precursores do esporte chamado ginástica 

olímpica (Oliveira, 2004, p.41). 

No final do Império o método de ginástica alemã foi recomendado como 

atividade física. Utilizado pelo Exército, sua adoção nos meios escolares provocou reações 

por parte daqueles que viam a Educação Física como elemento da Educação e não um mero 

instrumento de adestramento físico.  

Vários intelectuais preocupavam-se com a prática de atividades físicas, onde a 

ginástica, que seria o embrião da Educação Física, deveria ser praticada por crianças e 

adolescentes. A maior das manifestações em defesa da prática de exercícios ginásticos coube 

a Rui Barbosa. Considerado como um dos patronos da Educação Física Brasileira, quando em 

1882 emitiu o Parecer nº 224 sobre a Reforma de Ensino Leôncio de Carvalho de 1879, que se 

constituiu como um tratado sobre a Educação Física no Brasil.  

Analisando os métodos de ensino da ginástica, defendendo sua prática na 

escola e justificando a necessidade de formação de pessoal capacitado, Rui Barbosa em seu 

parecer resgata a história da atividade física desde a Grécia Antiga, onde a ginástica era 

cultuada e o corpo trabalhado era considerado elemento essencial ao desenvolvimento e 

educação dos cidadãos.  



 

Barbosa citava os Estados Unidos da América e vários países da Europa, que 

valorizavam a prática da ginástica entre os deveres atribuídos à pedagogia. Tal citação vem 

criar um paradigma em que a prática das atividades físicas estaria ligada ao desenvolvimento 

econômico e social do povo.    

Rui Barbosa afirmava que “a ginástica não exercia uma influência somente 

física, mas tão moralizadora quanto higiênica, tão intelectual quanto física, tão imprescindível 

à educação dos sentidos e do espírito quanto à estabilidade da saúde e ao vigor dos órgãos”. 

Isto quer dizer que a prática da ginástica seria um dos caminhos possíveis da Educação Física 

para o desenvolvimento pleno do povo brasileiro. 

No seu parecer, Rui Barbosa discutiu diversos aspectos importantes para o 

desenvolvimento da Educação Física levando em conta o resgate histórico da atividade e sua 

importância na formação dos cidadãos brasileiros. 

Oliveira (2004), analisando as idéias de Rui Barbosa para a implantação da 

Educação Física nas escolas, destacou as seguintes medidas propostas no parecer deste 

político: 

a) a obrigatoriedade da ginástica no jardim de infância e nas escolas primária e secundária, 

como matéria de estudos em horas distintas da do recreio e depois das aulas; 

b) distinção entre exercícios físicos levando em conta a questão do gênero: 

- Para os alunos seria ministrada a ginástica sueca que era pautada pela execução correta dos 

exercícios, emprestando-lhes um espírito corretivo e que possuía caráter racional e científico, 

colaborava para elevar o moral do povo sueco retirando-os do sedentarismo e dos vícios.  

- Para as alunas seria ministrada a calistenia, que segundo Costa (1998), vem do grego kallos 

(belo), sthenos (força) e mais o sufixo "ia".  Com origem na ginástica sueca a calistenia 



 

apresentava uma divisão de oito grupos de exercícios localizados, associando música ao ritmo 

dos exercícios que são feitos à mão livre usando pequenos acessórios para fins corretivos, 

fisiológicos e pedagógicos; 

c) prática de exercícios físicos pelo menos quatro vezes por semana, durante trinta minutos, 

sem caráter acrobático; 

d) valorização do professor de ginástica, dando-lhe paridade em direitos e vencimentos, 

categoria e autoridade, aos demais professores; 

e) contratação de professores de ginástica, de competência reconhecida, na Suécia, Saxônia e 

Suíça; 

f) instituição de um curso de emergência em cada escola normal para habilitar os professores 

atuais de primeiras letras no ensino da ginástica. 

Segundo Lucena (1991), avaliando-se as idéias de Barbosa percebe-se no 

parecer acima a valorização da reforma do ensino primário que à ginástica se acrescentaria os 

exercícios militares para os indivíduos do sexo masculino, ressaltando que em programas de 

ginástica da Europa e Estados Unidos era utilizado este método a fim de formar hábitos para a 

mocidade que contemplassem a base da defesa nacional, quer como escola de virtudes varonis 

do patriotismo, quer como princípio influidor de elevadas qualidades morais, justificando o 

seu valor considerável e seu papel essencial na formação de nossos jovens. 

Como foi visto, o parecer de Rui Barbosa possuía uma visão dualista das 

razões que vão balizar toda a prática e teoria do ensino da Educação Física nas primeiras 

décadas do século XX, porque baseado numa idéia de corpo como suporte da mente ele 

afirma “descuidando o corpo escraviza-se irremissivelmente a alma...” (Lucena, 1991).     



 

Com a aprovação do regulamento do Imperial Colégio Militar, através do 

Decreto nº 10.202, de 09/03/1889, além das disciplinas objeto de estudo do curso, foram 

adicionadas ao currículo disciplinas como a natação, a ginástica, a equitação, o tiro ao alvo e a 

esgrima. Essa militarização associada à moralização e à defesa da pátria foi um dos patamares 

dos textos que justificavam no Estado Novo a prática da Educação Física na escola. 

Assim percebe-se que no início do século XX, o ensino da ginástica possuía 

caráter higienista como se pode constatar através do regulamento do Ginásio Nacional, 

aprovado através do Decreto nº 3914 de 26/01/1901. 

Segundo Marinho (1980), Jorge de Moraes que era um jovem médico e 

promissor deputado federal pelo Partido Republicano do Estado do Amazonas, em seu 

discurso intitulado “Educação Física”, proferido em 21/09/1905, na Câmara dos Deputados, 

dizia: 

“É incontestável que ao futuro da nação brasileira se prende tudo aquilo que diz respeito ao 

desenvolvimento de sua raça e, no entanto, é triste confessar que a Educação Física tem sido 

lamentosamente descurada nos programas gerais do ensino quanto a sua inclusão, submetida 

à orientação científica moderna, seria de absoluta necessidade”. 

Dando seguimento ao seu discurso em defesa da Educação Física como 

elemento constitutivo do homem brasileiro, afirma Jorge de Moraes:  

“O comum dos brasileiros apresenta-se com a coluna vertebral ligeiramente inclinada para 

diante, ombros mais ou menos caídos, amplitude toráxica exígua e parco desenvolvimento 

muscular. O filho do extremo sul, gozando de condições climáticas de incontestável 

superioridade, nos mostra de quando em vez um belo tipo digno de ser imitado. Mas os que, 



 

na luta pela vida, sofrem as ações depressivas do calor e da umidade, são os que nos 

representam o estado atual e as tendências da raça brasileira”. 

 Desta forma, estava confirmada a insatisfação pelo biótipo do povo brasileiro 

e a defesa do biótipo do povo europeu, dos quais os habitantes do sul do país eram 

descendentes, o que a estes interesses a Educação Física deveria atender.  

Jorge de Moraes também condenou a prática do método de ginástica alemão 

defendendo a utilização do método sueco enaltecendo sua extensão prática, pois servia a 

ambos os sexos, a todas as idades e a todas constituições orgânicas. Dizia também se tratar de 

um método ginástico que comprovava a idêntica origem da medicina e da ginástica, pois ele 

originou-se da mecanoterapia moderna. 

Segundo Lucena (1991), a interferência legal na Educação Física não se 

restringiu apenas ao aspecto puramente formal, mas também sobre o seu conteúdo. Essa 

intervenção de conteúdo visava proporcionar à classe dominante os contornos desejados a 

essa prática, ou seja, buscava-se constituir uma raça diferente composta por “cândidos” 

homens, nada melhor do que buscar material em outros locais onde o biótipo seria 

perfeitamente palpável.  

Como o projeto visava melhorar a raça, a produção, a saúde ou qualquer 

elemento de primordial importância para o futuro da nação, seria necessária a importação de 

um método que atendesse a todos os requisitos para a formação do povo brasileiro. 

O projeto do Deputado Jorge de Moraes era composto dos seguintes artigos: 

Art. 1º - “Ficam creadas duas escolas de Educação Phísica, sendo uma militar e outra civil”. 



 

 - Para a instalação da primeira, fica o governo autorizado a comissionar oficiais de 

terra e mar para estudarem na Europa e América do Norte, o que existe de melhor na espécie. 

 - Quanto à escola civil, poderá igualmente comissionar pessoal idôneo ou contratá-lo 

imediatamente. 

Art. 2º - “Fica o poder executivo autorizado a adquirir terrenos para que a mocidade das 

escolas superiores possa, em espaços apropriados, dar-se à prática dos jogos a ar livre”. 

Art. 3º - “O governo deverá instituir desde já a prática da ginástica sueca e jogos ao ar livre 

nos seguintes estabelecimentos: Ginásio Nacional, Colégio Militar e Escolas de Aprendizes 

de Marinheiros”. 

Pode-se observar que não bastava apenas garantir a prática da Educação Física 

nas escolas. Era importante preparar pessoal qualificado para disseminar a prática e 

concretizar o projeto. A disseminação da prática iria necessitar de trabalhos realizados por 

técnicos com formação específica e o artigo 1º do projeto previa a formação destes, a fim de 

também garantir a eugenia da raça brasileira. 

Essa eugenia buscou, entre outros aspectos, pautar-se na Educação Física como 

um meio de alcançar esses ideais de biótipo de pessoas superiores pautada no discurso 

político da época. Diversos acontecimentos vieram dar sustentação a esta política de eugenia 

da raça brasileira. 

No 1º Congresso Brasileiro de Eugenia, por exemplo, Jorge de Moraes apelava 

para a classe médica visando o aprofundamento da cultura nacional quanto às bases e 

orientações científicas da Educação Física partindo então de um método apropriado ao povo 



 

brasileiro e a seu clima, visando obter resultados mais rápidos a fim de iniciar o processo de 

desenvolvimento da raça do homem brasileiro. 

Em 1909, uma Missão Militar Francesa, influenciou a Educação Física em 

nosso país e contribuiu para a criação da primeira escola de Educação Física no Brasil, a da 

Força Pública de São Paulo. Além de treinar os policiais de São Paulo esta escola também 

deveria contribuir para o projeto de eugenização preconizado pelo governo brasileiro. 

O Decreto nº 8.660, de 05/04/1911, previu um novo regulamento para o 

Colégio Pedro II, determinando que as aulas de ginástica terão por fim robustecer o 

organismo, devendo, o mestre adestrar os alunos nos exercícios que constituem a Educação 

Física. 

O Decreto nº 1.058, de 29/01/1916, também denominado de “Regulamento do 

Serviço de Inspeção Médica Escolar do Distrito Federal” conferiu ao médico a competência 

de dirigir a Educação Física aos alunos, proporcionada às necessidades e à capacidade de cada 

idade e sexo. 

Analisando essas leis percebe-se a moral que era defendida na época tendo a 

Educação Física neste contexto situada no discurso higienista com o biótipo ideal de homem. 

Embora existissem diversas tentativas de edificação de uma política consistente 

para a Educação Física, a legislação só previa a sua prática em estabelecimentos de ensino do 

Município da Corte. A expansão da prática da Educação Física em todo território nacional foi 

revigorada na segunda década do século XX, sobretudo quando Jorge de Moraes defendia a 

criação de duas escolas de formação de professores, visando formar quadros que viessem 

possibilitar a implantação de uma política de ensino desenvolvida pelo Governo Federal. 



 

Segundo Cantarino Filho (1982), na década de 1920, surgiram várias reformas 

de ensino em diversos estados brasileiros na tentativa de intervir de forma mais abrangente no 

ensino brasileiro. Dentre estas reformas, vale destacar a Reforma Sampaio Dória, em 1920 no 

Estado de São Paulo; Francisco Campos, em 1927 no Estado de Minas Gerais; Fernando de 

Azevedo, em 1928 no Distrito Federal. 

Na tentativa de disciplinar a prática da Educação Física no território nacional, 

foi apresentado em 1929, um anteprojeto de lei elaborado por uma comissão formada pelo 

Deputado Artur Lemos, Dr. Fernando de Azevedo, Prof. Faustino Esposel, entre outros, sendo 

submetido ao estudo da Comissão de Educação Física pelo Ministro da Guerra, General 

Nestor Passos (Marinho, 1943). 

Este anteprojeto estabelecia a obrigatoriedade da Educação Física nos 

estabelecimentos de ensino federais, municipais e particulares, a partir dos seis anos de idade 

e para ambos os sexos.  

Em seus artigos previa a criação do Conselho Superior de Educação Física para 

administrar a sua prática em todo território nacional. Tal medida necessitaria de professores, 

médicos e monitores de Educação Física, os quais teriam sua formação assegurada pela 

criação das seguintes instituições: 

a) por uma Escola Superior de Educação Física com sede no Distrito Federal; 

b) por Escolas Estaduais de Educação Física nos moldes da Escola Nacional Superior; 

c) por uma Escola de Ginástica da Marinha; 

d) por Centros Regionais de Instrução Física Militar. 



 

Em outro artigo, que tratava das disposições transitórias, ficava determinado 

que enquanto não fosse criado um método nacional de Educação Física que viesse atender às 

expectativas do povo brasileiro, seria adotado o método de ginástica francesa, sob o título de 

Regulamento Geral de Educação Física. 

Segundo Lucena (1991), a Associação Brasileira de Educação formulou crítica 

frente a este anteprojeto quanto à interferência do Governo Federal no ensino brasileiro, 

determinando e impondo um método de Educação Física às escolas primárias e aos demais 

estabelecimentos de ensino brasileiros.  

Lucena (1991), levanta outra questão voltada para a história da Educação 

Física que na sua fase contemporânea abandona as feições militares na sua prática, afirmando 

ser inaceitável entregar a cultura física de crianças a indivíduos especializados no 

adestramento de adultos, uma vez que as crianças necessitam de uma disciplina especial não 

militarizada e são providos de características fisiológicas e mentais totalmente diferentes. 

Após as críticas, a Associação Brasileira de Ensino apresentou como sugestões 

a criação do Instituto de Educação Física (anexo à Universidade do Rio de Janeiro), tendo 

entre outros objetivos, a preparação de instrutores civis destinados às escolas primárias, 

secundárias e normais do país de conformidade com entendimentos mantidos com os 

governos estaduais. O Governo Federal ficaria autorizado a contratar técnicos que seriam 

disponibilizados para os estados brasileiros com menores recursos. 

Outra sugestão seria a criação de uma Comissão de Educação Física, ligada ao 

Ministério do Interior, composta por membros honorários representando os educadores, os 

médicos e os especializados em Educação Física. Esta Comissão seria responsável pela 



 

regulamentação do Instituto de Educação Física e também pela indicação dos 

estabelecimentos onde deveriam ser buscadas as técnicas necessárias. 

De acordo com Lucena (1991), as sugestões apresentadas pela Associação 

Brasileira de Educação diziam respeito ao aumento da preocupação existente com a prática da 

Educação Física, neste momento envolvendo educadores, políticos, médicos e outros 

profissionais ligados à área de saúde.  

Também é observada a imposição de um método para suprir a expectativa da 

classe dominante. Mas com as críticas da Associação Brasileira da Educação, surgem as 

primeiras resistências de desatrelamento, mesmo que tênue, de pressupostos militares no 

cerne da Educação Física escolar no Brasil. 

Em 1929, foi criado no Rio de Janeiro, o Curso Provisório de Educação Física, 

onde além de oficiais, matricularam-se professores civis.  Em 1933, foi fundada a Escola de 

Educação Física do Exército, nos mesmos moldes do curso provisório. 

Na década de 1930, a Reforma Francisco Campos do Ensino Secundário previu 

a obrigatoriedade dos exercícios de Educação Física para todas as classes. Em 1932, o 

Decreto nº 21.241 previu a designação de inspetores especializados para a orientação do 

ensino da música e dos exercícios de Educação Física (Betti, 1988). 

Segundo Marinho (1943), a Constituição Brasileira de 1937 é a primeira a 

fazer referência à Educação Física, evidenciando a importância cada vez maior do Estado 

Brasileiro com as diretrizes da disciplina. Vale ressaltar dois artigos que faziam referência 

direta à questão do ensino da Educação Física: 



 

Artigo 131 – “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 àquela exigência”. 

Artigo 132 – “O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas por 

associações civis, tendo umas e outras por fim organizar para a juventude períodos de trabalho 

anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina moral e o adestramento 

físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento de seus deveres para com a economia e a 

defesa da nação”.    

Pode-se observar que toda esta preocupação com o ensino da Educação Física 

visando à formação dos jovens brasileiros desde o seu ingresso na escola, através de 

profissionais qualificados em todo território nacional veio de encontro à promulgação do 

Decreto nº 1.212, em 17/04/1939, que criou na Universidade do Brasil a Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos.  

Segundo Lima (1992), durante a República Populista, observou-se que a 

preocupação política estava intimamente ligada com as medidas político-administrativas de 

racionalidade e modernização contidas no ideário populista nacional-desenvolvimentista. O 

bem estar do povo e a massificação do esporte foram agentes de um projeto populista de 

construção de praças de esporte do povo, nos moldes de arquitetura esportiva desenvolvida no 

Estado Novo.  

Neste período, a divulgação e a implementação do esporte popular foram 

significativas na medida em que revelaram a carência de profissionais habilitados nesta área 

em todo o território nacional.  



 

Nos discursos mais progressistas da época, a Educação Física tinha um papel 

fundamental para a construção de uma nova corporeidade do homem brasileiro. A saída do 

regime escravagista e a conseqüente entrada na forma de governo republicano-democrático 

exigiram uma outra configuração de homem bem afastada da debilitada figura do escravo ou 

do lerdo senhor de terras. A economia nacional, para desenvolver-se, precisava de homens 

despachados, expeditos, fortes, ativos e a Educação Física tornava-se indispensável nesse 

processo de transformação.  

No campo das diversas ciências, a Educação Física encaixava-se na categoria 

daquelas que cuidavam da vida, ou seja, enquadrava-se no interior de conhecimentos que 

tentavam absorver, com avidez, descobertas feitas pela Biologia, Fisiologia e Medicina. 

Assumia e divulgava, por exemplo, conhecimentos sobre hormônios, vitaminas, alimentação, 

entre outras alternativas, para defesa da saúde.  

Com tal arsenal de conhecimentos fornecia orientações técnicas buscando 

formas ou posturas mais corretas para o desenvolvimento do corpo, do organismo físico e 

psíquico de cada um; tudo orquestrado pelo desejo de construir um país tão desenvolvido 

como a Alemanha, a Inglaterra, a França ou os Estados Unidos.  

Com esse ideário, associava-se às campanhas ligadas à profilaxia de doenças, 

às campanhas higienistas; ansiava por construir um indivíduo cada vez mais perfeito e sadio 

em consonância com as descobertas científicas que, naquela época, tinham credibilidade e 

traziam esperanças.  

O desenvolvimento econômico generalizado era uma promessa considerada 

viável e a ela juntava-se a Educação Física tentando produzir, com o seu saber e sua prática, 

um homem cada vez mais sadio, mais apto para o trabalho, visto ideologicamente, como fonte 



 

efetiva de enriquecimento. A busca ou o interesse em produzir mais perfeição e harmonia 

corporal estava presente na intencionalidade educativa dessa área e no sonho 

desenvolvimentista da maioria dos brasileiros.  

A saúde física do trabalhador brasileiro durante o Estado-Novo recebeu 

atenção especial, pois o mesmo deveria estar preparado para o projeto nacional de 

industrialização e desenvolvimento que estava sendo arquitetado pelo Estado.  

Nesta época, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União dispunha em 

seu artigo 219 que o mesmo cuidava do bem estar, aperfeiçoamento físico, intelectual e moral 

dos funcionários e famílias. Este estatuto também previu a criação de Centros de Educação 

Física e Cultura, para recreio, aperfeiçoamento moral e intelectual dos funcionários e famílias, 

fora das horas de trabalho. 

É através da prática da Educação Física pela população garantida através de 

mecanismos legais que o Estado manifesta sua preocupação com a formação corporal do 

homem brasileiro. É para atender tal necessidade que são criados os Centros Operários e os 

Centros de Educação Física que tinham como objetivo específico revigorar o organismo já 

fatigado pelo trabalho, para suportar um novo período de dispêndio de energias. 

O Decreto-lei 2.072, de 08/03/1940, dispõe sobre a obrigatoriedade da 

Educação Cívica, Moral e Física na infância e na juventude em todo país, fixa as suas bases e, 

para ministrá-las, organiza uma instituição nacional denominada “Juventude Brasileira”.  

O seu artigo 4º dizia: “A Educação Física a ser ministrada de acordo com as 

condições de cada sexo, por meio de ginástica e dos desportos, terá por objetivo não somente 

fortalecer a saúde das crianças e dos jovens, tornando-os resistentes a qualquer espécie de 



 

invasão mórbida e aptos para os esforços continuados, mas também dar-lhes ao corpo solidez, 

agilidade e harmonia”. 

No mesmo artigo, em seu parágrafo único, dizia ainda: “Buscará também a 

Educação Física dar às crianças e aos jovens os hábitos e as práticas higiênicas que tenham 

por finalidade a prevenção de toda sorte de doenças, a conservação do bem estar e o 

prolongamento da vida. Será, neste particular, objeto de especial atenção o esclarecimento do 

papel que na manutenção da saúde, desempenha a alimentação e bem assim os preceitos que 

sobre ela devem ser continuamente observados”. 

Para a disseminação destes hábitos e práticas saudáveis o governo precisaria de 

um apoio, uma instituição que viesse fornecer o alicerce para que a partir destas práticas, 

salvaguardasse a saúde e o desenvolvimento das crianças e jovens. Daí a criação da 

organização denominada de “Juventude Brasileira”.  

  A “Juventude Brasileira” era inspirada em outras organizações semelhantes 

como os “Balila” na Itália e a “Juventude Hitlerista” na Alemanha. Lucena (1991), chama a 

atenção pra a estreita relação dada pelo Governo à formação desta instituição e sua interface 

na escola, onde estava depositado um dos pilares de identificação do corpo social com 

organizações militares. 

A “Juventude Brasileira” foi criada para promover, na escola e fora dela, a 

Educação Física, Cívica e Moral, enquadrando toda a infância dos sete aos onze anos e a 

juventude dos doze aos dezoito anos. Todos os brasileiros que estivessem matriculados nos 

estabelecimentos de ensino oficiais ou fiscalizados eram obrigados a se inscreverem. Já para 

as crianças e jovens, de ambos os sexos, não matriculados esta inscrição era facultativa. 



 

Desta forma observa-se o caráter compulsório e autoritário que o governo 

empregava em suas ações que na realidade utilizavam a Educação Física, aliada ao moralismo 

e ao civismo para disseminar sua política nacional-desenvolvimentista, formando cidadãos 

comprometidos com essa política.  

  A obrigatoriedade da Educação Física permanece assegurada durante a década 

de 1940, no ensino primário e secundário estendendo-se até ao ensino agrícola, em 1946, 

através do Decreto-Lei nº 9.613, de 20/08. 

Até o final da década de 1940, continuou sendo utilizado o Método Francês na 

Educação Física Escolar. Só a partir da ação da Divisão de Educação Física do Ministério da 

Educação, através do Prof. Alfredo Colombo, este método considerado então ultrapassado, 

teve sua utilização desobrigada, pois constituía o mesmo um tipo de ginástica com um 

marcante espírito militar e uma preocupação básica com o desenvolvimento da força 

muscular, não se adequando, portanto, a ambientes escolares. (Oliveira, 2004, p.43).  

Na década de 1950, visando à propagação dos Centros de Educação Física, o 

Governo Federal instituiu a Campanha Nacional de Educação Física, possibilitando que 

alunos matriculados em qualquer estabelecimento de ensino possam optar pela prática da 

Educação Física nos referidos Centros. Em outras palavras, é reafirmada a obrigatoriedade da 

prática da Educação Física para todos os alunos menores de vinte e um anos.  

O Decreto-Lei nº 49.699, de 30/12/1960, aprovou um novo regimento da 

Divisão de Educação Física do Departamento Nacional de Educação, tendo este órgão as 

seguintes competências:  



 

a) Difundir e aperfeiçoar a Educação Física e os Desportos, a fim de contribuir para a 

melhoria das condições de saúde e de educação ao povo;  

b) Realizar estudos que permitam estabelecer as bases da Educação e da Recreação Física no 

país;  

c) Estabelecer normas, programas e instruções metodológicas para a Educação Física nos 

diferentes graus e ramos de ensino;  

d) Orientar e fiscalizar o funcionamento das escolas de Educação Física que lhe forem 

subordinadas bem como as atividades de Educação Física e dos Desportos nos 

estabelecimentos de ensino sujeitos à jurisdição do Ministério; 

e) Promover a criação de Centros de Educação Física, orientar e fiscalizar o seu 

funcionamento; 

f) Incentivar a formação e promover o aperfeiçoamento de profissionais especializados em 

Educação Física e Desportos. 

A uniformidade metodológica do ensino e da prática da Educação Física, 

através destas ações desempenhadas pela Divisão de Educação Física, tinha como objetivo 

assegurar que o poder central tinha pleno domínio dos conteúdos ministrados que nas suas 

práticas escondiam o caráter higienista de suas ações visando contribuir para a formação de 

uma nação preparada para garantir o projeto desenvolvimentista.  

A Lei 4.024, de 20/12/1961, que na época fixava as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em seu artigo 22, tratava da obrigatoriedade da prática da Educação 

Física nos cursos primário e médio, até a idade de dezoito anos. Segundo Betti (1988), esse 

foi o acontecimento mais importante do período para a Educação Física, pois a Lei de 



 

Diretrizes e Bases – LDB coloca a Educação Física definitivamente na escola brasileira de 1º 

e 2º graus.  

Para a Educação Física Escolar a Lei 5.692/1971 previu, em seu artigo 7º, um 

espaço de obrigatoriedade nos currículos escolares. Essa obrigatoriedade foi regulamentada 

com o Decreto 69.450/71, que impôs padrões de referência para a prática da Educação Física 

no interior da escola, caracterizada como atividade, ainda que a mesma passasse a ter todos os 

pressupostos característicos da configuração de uma disciplina escolar (Chervel, 1990).  

Uma hipótese a considerar é que visando o desenvolvimento da eficiência 

produtiva do trabalho e pressupondo a importância da educação escolarizada para se atingir 

este fim, a tecnicização do ensino patrocinada pelo Governo teria como premissa básica a 

disciplinarização, a normatização, o alto rendimento e a eficácia pedagógica.  

Esse pressuposto seria orientado pelo alinhamento do país a uma ordem 

mundial calcada no desenvolvimento associado ao capital internacional, mais explicitamente, 

ao norte-americano (Oliveira, 2001).  

Outra hipótese a ser considerada é que o esporte aliado à interferência 

governamental no desenvolvimento da Educação Física escolar tornava-se referência 

praticamente exclusiva para a prática de atividades corporais no plano mundial, seja dentro ou 

fora da escola.  

Segundo Oliveira (2001), isso teria ocorrido, em parte, porque numa certa 

perspectiva o esporte codificado, normatizado e institucionalizado podia responder de forma 

bastante significativa aos anseios de controle por parte do poder, uma vez que tende a 

padronizar a ação dos agentes educacionais, tanto do professor quanto do aluno. Por outro 



 

lado, o esporte se afirmava como fenômeno cultural de massa contemporâneo e universal, 

afirmando-se, portanto, como possibilidade educacional privilegiada.  

Assim, o conjunto de práticas corporais passíveis de serem abordadas e 

desenvolvidas no interior da escola resumia-se à prática de algumas modalidades esportivas. 

Nessa perspectiva, as práticas escolares de Educação Física passaram a ter como primeiro 

fundamento a técnica esportiva, o gesto técnico, a repetição, enfim, a redução das 

possibilidades corporais a algumas poucas técnicas estereotipadas (Oliveira, 2001).  

As reformas educacionais de 1968 e 1971 são resultado de um processo 

contínuo de consolidação hegemônica, que não se deu sem profundos antagonismos, 

divergências embates e conciliações. Amplas parcelas da sociedade civil debatiam-se em 

torno do que representava a própria reorganização da cultura no pós-guerra, tanto no plano 

interno quanto no externo.  

Assim, o Estado Brasileiro configurava-se como um amálgama de interesses 

diversos que, em última instância, não se propunha somente a fazer mecanicamente o jogo do 

capital internacional.  

O sentimento de nação moderna, forte, grande, difundido pelo Estado não 

trazia nada de novo; antes, era apenas uma redefinição de um processo iniciado já no século 

XIX de construção da nação brasileira, como indicado por Carvalho (1987).  

A própria dimensão política da produção do Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB) dirigia-se nesse sentido. Resta saber em que medida o povo brasileiro 

estava preocupado com a invenção ou não da nação, proposta pelos governantes, para muito 

além de seu cotidiano mais imediato (Oliveira, 2001).  



 

Convém salientar que as conquistas realizadas pelo regime militar foram 

expressão de um período de grande agitação política e de uma profunda reorganização 

cultural no Brasil. No vácuo criado pelo fim do populismo no início da década de 1960, 

surgiram condições históricas necessárias para a reorganização das forças mais conservadoras, 

mas não sem uma permanente luta pelo poder em torno das questões educacionais e políticas 

mais amplas (Ianni, 1974, 1997; Fernandes, 1982, 1997).  

Segundo Toledo (1982), a profusão de teorias de desenvolvimento gestadas a 

partir do Instituto Superior de Estudos Brasileiros - ISEB demonstra o quanto havia de 

divergências em torno do melhor projeto de desenvolvimento para o Brasil a partir da década 

de 1950.  

Durante o período da ditadura militar iniciada em 1964, a Educação Física e o 

esporte também tiveram a sua importância. Preocupados com a resistência que os estudantes 

vinham fazendo ao regime, os governantes alem de reprimi-los pela força, utilizaram-se do 

esporte como uma forma de desmobilização e alienação.  

Nas universidades enquanto os diretórios acadêmicos eram fechados, as 

associações atléticas eram incentivadas, fazendo com que a participação esportiva passasse a 

substituir a política.  

A Educação Física tornou-se obrigatória, também no terceiro grau e os Jogos 

Universitários e Estudantis receberam um acentuado incentivo dos governos o que resultou 

num expressivo crescimento da participação de estudantes de todas as partes do Brasil 

(Castellani Filho, 1994).  

O ano de 1970 se caracterizou pela arbitrariedade, pelos assassinatos, prisões e 

torturas de militantes políticos contrários ao regime. Enquanto, isso os meios de comunicação 



 

em conivência com o governo, enalteciam a vitória da seleção brasileira de futebol na Copa 

do Mundo de 1970.  

As glórias do nosso futebol foram exaustivamente divulgadas com o objetivo 

de fazer crer que os resultados obtidos pelas nossas equipes tinham uma relação com o nosso 

desenvolvimento enquanto nação.  

Um outro uso político do futebol foi o de encobrir as denuncias feitas contra as 

graves violações dos direitos humanos que aqui aconteciam (Ghiraldelli Júnior, 1988).  

Os governos militares desenvolveram uma política para a Educação Física que 

Ghiraldelli Júnior (1988) classificou como competitivista. Os militares acreditavam que o 

esporte deveria ser aprendido na escola, e que lá seria formada a base da pirâmide em cujo 

topo estariam os nossos vencedores.  

Como parte dessa política de formação de vencedores os melhores atletas 

tinham prioridade na concessão de bolsas de estudos. Com esse objetivo tornaram obrigatório 

o ensino da Educação Física em todos os graus de ensino, por meio do Decreto-lei nº 

69.450/1971.  

Dentro da política do governo brasileiro, existiam ainda duas revistas 

regularmente publicadas pelo Ministério da Educação e Cultura. A Revista Brasileira de 

Educação Física e a Revista Comunidade Esportiva, que durante anos foram os únicos 

periódicos especializados em Educação Física publicados no Brasil.  

A história de uma Educação Física que vinha até então se prestando como 

instrumento das ideologias da classe dominante, seus valores autoritários, sua acriticidade e 

seu conhecimento segmentado, criavam as condições propícias para a implantação do 

tecnicismo que teria reflexo tanto no ensino quanto na pesquisa. 



 

A pedagogia da Educação Física incorporou, sem necessidade de mudar seus 

princípios mais fundamentais, o esporte, agregando agora, em virtude das intersecções sociais 

(principalmente políticas) desse fenômeno, novos sentidos e significados, como, por exemplo, 

preparar as novas gerações para representar o país no campo esportivo internacional. 

Tal combinação de objetivos fica muito clara no conhecido Diagnóstico da 

Educação Física / Desportos, realizado pelo governo brasileiro e publicado em 1971 (Costa 

1971).  

Como os princípios eram os mesmos e o núcleo central era a intervenção no 

corpo, visto como máquina com a finalidade de propiciar seu melhor funcionamento orgânico 

para o desempenho atlético-esportivo ou desempenho produtivo, o conhecimento básico e 

privilegiado que é incorporado pela Educação Física para a realização de sua tarefa 

continuava sendo o que provém das ciências naturais, principalmente a Biologia e suas mais 

diversas especialidades, auxiliadas pela medicina, como uma de suas aplicações práticas.  

O paradigma que orientou a prática pedagógica em Educação Física acima 

descrito esteve presente desde a origem e durante a sua implementação no Brasil, e foi 

revitalizado pelo projeto de nação preconizado pela ditadura militar instalada no Brasil a 

partir de 1964.  

Pelo Diagnóstico da Educação Física / Desportos, anteriormente citado, e pelos 

documentos da política de desenvolvimento dos esportes e da educação, aliás, extremamente 

abundantes nesse período, fica claro que a Educação Física possuía um papel importante no 

projeto de Brasil dos militares, e que tal importância estava ligada ao desenvolvimento da 

aptidão física e ao desenvolvimento do desporto.  



 

Na aptidão física, porque era considerada importante para a capacidade 

produtiva da nação – classe trabalhadora (Gonçalves, 1971). No desporto, pela contribuição 

que traria para afirmar o país no concerto das nações desenvolvidas (Brasil Potência) e pela 

sua contribuição para a primeira, ou seja, para a aptidão física da população.  

É claro que no percurso da hegemonia desse paradigma ele foi contestado e 

alternativas foram propostas. No entanto, tais contestações não conseguiram desvirtuar 

seriamente seus princípios.  

No âmago das instituições militares, que fortemente influenciaram a trajetória 

da Educação Física Brasileira, muitos de seus intelectuais foram influenciados no período 

compreendido entre as décadas de 1920 a 1950 pelo movimento escola-novista e pensaram a 

Educação e a Educação Física com base nos princípios dessa teoria pedagógica.  

Um erro na área da Educação Física foi o de que o predomínio do 

conhecimento das ciências naturais, principalmente da Biologia e disciplinas afins, como 

conhecimento fundamentador da Educação Física, significaria a ausência da reflexão 

pedagógica. Ao contrário, conforme teorizado por Bracht (1996), até o advento das Ciências 

do Esporte na década de 1970, o teorizar no âmbito da Educação Física era, sobretudo, de 

caráter pedagógico, isto é, voltado para a intervenção educativa sobre o corpo e logicamente 

sustentado nos fundamentos da Biologia.  

Falava-se na educação integral, no caráter bio-psico-social, mas como a 

educação integral não legitima especificamente a Educação Física na escola, ou na sociedade 

e sim o seu específico, este era entendido na perspectiva de sua contribuição para o 

desenvolvimento da aptidão física e esportiva. A entrada mais decisiva das ciências sociais e 



 

humanas na área da Educação Física, processo que tem vários determinantes, permitiu ou fez 

surgir uma análise crítica do paradigma da aptidão física. 

Segundo Nóbrega (2005), a Educação Física foi institucionalizada 

historicamente como propriedade de médicos e militares, tendo assumido os códigos 

científicos e éticos dessas áreas, o que pode ser verificado nos métodos ginástico-militares e 

no esporte competitivo.  

Nessa perspectiva, o corpo é visto como objeto a ser disciplinado, visando o 

aprimoramento físico e moral das pessoas, a eficiência e a produtividade da sociedade 

industrial.  

Há ainda na história da Educação Física uma tentativa de se ampliar esse 

significado médico-militar, procurando considerar o aspecto psicológico e as diferenças 

individuais conhecida como tendência psico-pedagógica.  

Nesta tendência, também se faz presente uma visão dualista do homem, sendo 

o movimento utilizado como um instrumento de reforço para a inteligência racionalizada, 

além é claro, de não conter elementos de crítica social. 

Os métodos tradicionais de ensino, centrados no professor e onde os alunos 

repetem movimentos sem compreender o que fazem, sem serem solicitados em sua 

capacidade criadora, não contribuem para a reflexão sobre os signos sociais inscritos no 

corpo, para a identificação dos valores da cultura dominante e para a possibilidade de sua 

superação (Nóbrega 2005).  

Sem propiciar nenhum tipo de reflexão, os militares impuseram a prática de 

uma Educação Física que após a sua institucionalização na escola brasileira, serviu de 



 

instrumento de controle social a fim de não atrapalhar seu projeto desenvolvimentista, 

encobrindo muitas vezes os desmandos de um governo autoritário e preconceituoso. 

Neste capítulo foi realizado um estudo sobre a história da Educação Física no 

Brasil abordando os principais fatos ocorridos no seu processo de implantação, os defensores 

da prática da disciplina na escola e seus embates políticos, como também o desenvolvimento 

desta disciplina e seu uso político até o final da década de 1970.  

  O próximo capítulo contemplará a gênese do ensino superior da Educação 

Física no Brasil, como também a criação da Escola Nacional de Educação Física, instituição 

que serviu de modelo para implantação do ensino superior brasileiro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

O ENSINO SUPERIOR DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 – GÊNESE DO ENSINO SUPERIOR DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL: 

Neste item serão descritos e analisados fatos que contribuíram para o 

desenvolvimento do ensino superior da Educação Física no Brasil, trazendo também alguns 

aspectos da gênese do ensino superior na Europa, no início da década de 1920, estendendo-se 

a fatos ocorridos até o início da década de 1940, época da criação de diversas escolas de 

ensino superior brasileiras.   

Da Costa (1999), afirmava que no período do Renascimento Europeu a 

Educação Física confundia-se com a Filosofia da Educação e com Pedagogia. Sua estrutura 

curricular estava baseada nos exercícios corporais, com o objetivo de potencializar a força 

física e moral. Este modelo constituiu o objetivo de formação daqueles que trabalhavam com 

a Educação Física naquela época.  

No século XVI, o italiano Vittorino de Feltre preconizava que a Educação 

Física deveria deixar de ser um meio unicamente de preparação militar para preocupar-se com 

o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua prática deveria abranger diversas 

modalidades. 

Moreira (2002) afirma que esta prática reaparece no século XVIII, na França, 

com Rousseau, tendo as atividades livres na natureza como sua principal abordagem. Essa 

manifestação estende-se até a primeira metade do século XIX com o estabelecimento de 

ensino alemão, que era denominado Philantropinium, onde despontaram os pedagogos 

Basedow e Pestalozzi, que por sua vez, uniram a Educação Física e a Pedagogia como um 

único ramo do saber. Nesta época a principal abordagem de trabalho se constituía através da 

Ginástica Elementar Alemã, apoiada em Pestalozzi e Guts Muths. 



 

Da Costa (1999) definia currículo como o conjunto de práticas a serem 

desenvolvidas pelos alunos. Percebe-se nesta época a presença de uma Pedagogia que 

apresentava os valores da natureza e tinha o homem como centro do trabalho. Este modelo 

curricular não foi observado na segunda metade do século XIX, quando do surgimento da 

Escola de Professores e Professoras de Ginástica, em Madrid, na Espanha. 

A Escola de Madrid apresentava o modelo tripartite, ou seja, tinha bases 

curriculares na medicina, na pedagogia e no treinamento militar. Suas características eram 

distintas para homens e mulheres, existindo uma carga teórica elevada em relação à prática. 

No final do século XIX, surge Ling com a Ginástica Sueca, composta por 

exercícios naturais e aparelhos, enquanto que as instituições especializadas de países como a 

Finlândia, Alemanha e Espanha, desenvolviam áreas de conhecimento que privilegiavam os 

exercícios. 

A partir da década de 1920, surge na Europa a formação universitária e de 

1950 em diante, a Educação Física assume uma postura de disciplina, conhecimento e ciência, 

responsável pelo seu ecletismo. 

Da Costa (1999) afirma que o início histórico da formação do profissional em 

Educação Física no Brasil aconteceu em 1834, quando um brasileiro foi admitido no 

estabelecimento de ensino europeu (Philantropinium) com sede na Alemanha. 

Lucena (1991), afirma que na década de 1920, cursos formadores de 

profissionais especializados em Educação Física são discutidos. 

Segundo Moreira (2002), os cursos de formação de professores especialistas 

em Educação Física só vieram existir a partir de 1922, com a criação do Centro Militar de 



 

Educação Física e suas Aplicações Desportivas que se destinava a dirigir, coordenar e 

difundir o novo método e suas aplicações desportivas.  

Os militares privilegiavam o modelo tripartite europeu do século XIX. A 

Educação Física Européia começa a ser imitada pelos militares brasileiros com um 

considerável atraso. 

Lucena (1991) faz referência sobre a busca não de um método exclusivo, mas 

de vários métodos para a prática da Educação Física no país. Isto demonstra a intenção de 

rejeitar um único método pronto e acabado que acomode o objetivo da Educação Física. Por 

outro lado não se avança por completo, no sentido da crítica aos métodos vindos de escolas 

européias uma vez que, seriam estes os adotados e seguidos. 

Em 1929, entra em funcionamento o Curso Provisório de Educação Física, 

ligado ao Centro Militar de Educação Física, onde diplomaram-se 22 professores civis. A 

partir de então, mesmo mantendo-se a discussão sobre a questão da obrigatoriedade, a 

legislação passa a se preocupar em garantir a prática de uma Educação Física cada vez mais 

difundida.  

O Decreto nº 21.241 prevê a designação de inspetores especializados para 

orientação tanto do ensino da música quanto da Educação Física e a Lei 378/1937, cria a 

Divisão de Educação Física, subordinada ao Departamento Nacional de Educação e 

responsável pela administração da Educação Física a nível nacional.  

Diante dos fatos relatados é pertinente a apresentação do quadro seguinte que 

representa as primeiras manifestações do ensino para formação de profissionais da Educação 

Física no Brasil: 



 

QUADRO 1 

Sinopse Histórica do Educador Físico 

Brasil 1831 – 1939 

ANO MARCO HISTÓRICO CARACTERIZAÇÃO 
1831 Primeiro aluno brasileiro inscrito no 

Philantropinium na Alemanha. Entre os 
anos de 1831 e 1924 inscreveram-se 33 
alunos. 

Efeitos desconhecidos. 

1851 Inclusão da Ginástica no ensino das 
escolas primárias pelo Governo 
Imperial. 

Efeitos desconhecidos.  

Ensino provavelmente improvisado 
1876 Habilitação de professores normalistas 

para o ensino da “Educação Física” no 
município do Rio de Janeiro. 

Professor não especializado em 
ensino polivalente. 

1905 Projeto de formação de especialistas em 
Educação Física. 

Não houve conseqüências imediatas. 

1922 Criação do Centro Militar de Educação 
Física e Atividades Desportivas no Rio 
de Janeiro. 

Formação de especialista sem nível 
superior. 

1923 1º Congresso Brasileiro de Educação 
Física – Proposta de criação de Escolas 
Superiores de Educação Física. 

Não houve conseqüências imediatas. 

1928 Reforma Fernando de Azevedo – 
Proposta de criação da Escola 
Profissional de Educação Física. 

Não houve conseqüências imediatas. 

1929 Anteprojeto de Sezefredo Passos – 
Proposta de criação da Escola Nacional 
de Educação Física 

Influenciou na criação de Escolas 
Superiores em São Paulo, Vitória e 
Rio de Janeiro na década de 1930. 

1939 Criação da Escola Nacional de 
Educação Física e Desportos na 
Universidade do Brasil. 

Formação do professor especialista 
em nível superior. 

Fonte: Da Costa (1999), p. 46-47. 

 

Analisando o Quadro 1, Sinopse Histórica do Educador Físico - Brasil 1831 – 

1939, percebe-se que a Educação Física esteve durante mais de um século sendo discutida e 

projetada, mas só passou a receber uma formação profissional de nível superior em 1939. 



 

Em 17/04/1939, foi fundada a Escola Nacional de Educação Física e Desportos 

– ENEFD, a qual serão dedicados adiante dois itens exclusivos neste capítulo, tratando do 

processo de sua implantação, de sua finalidade, dos seus conteúdos programáticos e das 

conseqüências de sua implantação. 

Na década de 1940 foram também implantadas e reconhecidas outras escolas 

de ensino superior no país, nos moldes da ENEFD, de conformidade com o previsto do 

Decreto-Lei nº 1.212, de 17/04/1939. 

As atividades e os conteúdos programáticos das escolas superiores de 

Educação Física implantadas no país foram normatizados através de decretos do Governo 

Federal, na tentativa de uniformizar a metodologia empregada para o ensino da Educação 

Física. 

Vale destacar na década de 1960 o aparelhamento das escolas brasileiras 

através da construção de quadras esportivas, nas escolas e em praças públicas, a fim de dotar 

o país de espaços específicos para a prática da Educação Física. 

Promulgada em 28/11/1968, a Lei 5.540 fixou normas de organização e 

funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média. Através do Decreto-

Lei nº 464, de 11/02/1969, a Lei 5.540 em seu Artigo 40, previu a estimulação das atividades 

de Educação Física e Desportos, mantendo para o cumprimento desta norma, orientação 

adequada e instalações especiais. Esta lei foi fruto dos acordos MEC-USAID tendo como 

espelho o modelo universitário americano.  

Em 25/07/1969, foi promulgado o Decreto-lei nº 705/69 alterando a redação do 

art. 22 da Lei nº 4.024 de 1961, que fixava as diretrizes e bases da Educação Nacional. O 

artigo 22 previa a obrigatoriedade Educação Física em todos os níveis escolares, com 



 

predominância esportiva no ensino superior, evidenciando assim sua relação com a prática 

esportiva. Tal relação possibilitou aos estudantes praticantes de esportes em Centros de 

Educação Física sua dispensa das aulas de Educação Física Escolar mediante a comprovação 

desta prática nos Centros (Portaria nº 104, de 06/04/1955).  

O Decreto-Lei nº 705/69, em seu artigo 3º, caracterizava a Educação Física, 

Desportiva e Recreativa Escolar, segundo seus objetivos no nível de ensino superior, como 

uma atividade que daria continuidade ao aprendizado iniciado nos níveis de ensino anteriores, 

através de práticas de natureza desportiva visando a manutenção e aprimoramento da aptidão 

física, à conservação da saúde, à integração do estudante com o campus universitário, à 

consolidação do sentimento comunitário e de nacionalidade.  

A aptidão física constituía a referência fundamental para orientar o 

planejamento, controle e avaliação da Educação Física, Desportiva e Recreativa, no nível dos 

estabelecimentos de ensino. A partir da 5ª série escolar, a iniciação desportiva deveria ser 

incluída na programação das atividades. Já os cursos noturnos do ensino primário e médio 

deveriam ser orientados de acordo com as atividades físicas do ensino superior.  

A Lei nº 6.251, de 09/10/1975, institui normas gerais sobre os desportos e trata 

do desporto universitário determinando que sua abrangência, seria sob a tutela do Conselho 

Nacional de Desportos, dirigida pela Confederação Brasileira de Desportos Universitários, 

pelas Federações Desportivas Universitárias e pelas Associações Atléticas Acadêmicas.  

 Como pode ser observado, o ensino superior da Educação Física no 

Brasil originou-se da necessidade de formação de professores para ministrar a disciplina nas 

escolas e teve como base o modelo europeu, inclusive adotando o método da escola alemã a 



 

princípio. O modelo curricular seguido tinha bases na medicina, na pedagogia e no 

treinamento militar. 

  Vale destacar a influência militar na formação das escolas superiores, através 

do Centro Militar de Educação Física e suas Aplicações Desportivas, na difusão do método 

alemão, com características essencialmente militaristas. 

  Foram criados cursos provisórios no sentido preparar professores civis, sem o 

nível superior, para que contribuíssem efetivamente na difusão da Educação Física nas 

escolas. Foram também designados instrutores militares para este fim.   

  Essas medidas tomadas pelo Governo Federal vão de encontro ao 

desenvolvimento do ensino da Educação Física no país, passando a ter prioridade na formação 

de seus profissionais, a fim de que exista uma uniformidade nas ações e conteúdos, 

colaborando assim com o surgimento de uma escola modelo, cuja implantação será tratada no 

próximo item deste capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 – A CRIAÇÃO DA ESCOLA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ENEFD: 

Um passo importante para a realização do sonho de implantação do ensino da 

Educação Física no Brasil, foi a criação da Divisão de Educação Física (DEF), do Ministério 

da Educação e da Saúde (MES), pela Lei 378 de 13/01/1937. Essa Divisão, junto com a 

Escola Nacional de Educação Física e Desportos e a Juventude Brasileira formaram o tripé de 

sustentação do projeto de Educação Física no Brasil na época do Estado Novo.  

A Divisão de Educação Física (DEF), primeiro órgão especializado 

governamental no nível administrativo federal, foi a responsável pela sistematização e 

regulamentação de todo o processo de formação profissional, bem como pela contribuição 

para a excelência dessa formação.  

Todas as escolas, em funcionamento ou que viessem a funcionar, deveriam 

primeiro solicitar sua autorização e eram, por ela, periodicamente inspecionadas. Além destas 

funções, a DEF possuía a responsabilidade de efetuar os registros dos professores de educação 

física. O capitão João Barbosa Leite, um nome importante da Educação Física brasileira de 

então, foi nomeado, em maio de 1937, seu primeiro diretor. Seria sobre a sua direção que a 

DEF daria seus primeiros e principais passos.  

Em 1938 a DEF concluiu seu plano de ação, onde constavam a construção, 

criação, instalação e funcionamento da ENEFD e do Instituto Nacional de Educação Física, 

que funcionaria anexo à Escola. Nesse mesmo ano, a partir da ação conjunta do Departamento 

Nacional de Educação - órgão do MES ao qual se ligava a DEF, do Ministério da Guerra, 

através da Escola de Educação Física do Exército (EEFEx) e da Prefeitura do Distrito Federal, 



 

através do Instituto de Educação, realizou-se mais um curso de emergência de formação de 

professores.  

No Estado Novo foi dado destaque à saúde, à eugenia e aos objetivos militares. 

Com isso, os cursos de formação de profissionais da Educação Física foram reconhecidos e 

valorizados. Com o Decreto-Lei 1.380, de 28/06/1939, foram estendidas as regalias de 

Licenciado e de Médico Especializado em Educação Física, aos alunos aprovados no Curso 

de Emergência de Educação Física, organizado pelo Departamento Nacional de Educação.  

É nesse contexto que a Escola é finalmente criada: graças à ação do DEF, 

através de seu diretor João Barbosa Leite, de Inácio Freitas Rolim, que seria seu primeiro 

diretor, e de Gustavo Capanema, Ministro da Educação.  

A Escola Nacional de Educação Física e Desportos – ENEFD, primeira escola 

brasileira de Educação Física de nível superior ligada à Universidade do Brasil (atual UFRJ), 

foi fundada em 17/04/1939, pelo Decreto-Lei nº 1.212.  A importância da ENEFD para a 

Educação Física Brasileira é assim descrita por Marinho (1952):  

"A 17 de abril, coroando os esforços que de há muito vinha fazendo a Divisão de Educação 

Física, é criada a Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do 

Brasil, que veio a preencher uma das maiores lacunas na nossa organização educacional. A 

criação da ENEFD, do mesmo modo que a Divisão de Educação Física, é a concretização do 

ideal com que sonhavam quantos se dedicam aos problemas da Educação Física".  

O motivo apresentado por Gustavo Capanema, em 1939, a Getúlio Vargas para 

a criação da ENEFD, dizia que:  



 

"Ela será, antes do mais, um centro de preparação de todas as modalidades de técnicos ora 

reclamados pela Educação Física e pelos Desportos. Funcionará, além disso, como um 

padrão para as demais escolas do país, e, finalmente, como um estabelecimento destinado a 

realizar pesquisa sobre o problema da Educação Física e dos Desportos e a fazer 

permanente divulgação dos conhecimentos relativos a tais assuntos" (Marinho, 1952, p.51).  

O Decreto-Lei nº 1.212 previa em seu artigo 1º, as seguintes funções para a 

Escola Nacional de Educação Física e Desportos:  

a) Formar profissionais técnicos na área de Educação Física e Desportos;  

b) Imprimir unidade teórica e prática no ensino da Educação Física no país;  

c) Difundir conhecimentos ligados à área da Educação Física e dos Desportos;  

d) Realizar pesquisas que apontassem os métodos mais adequados para a Educação Física 

Brasileira.  

Segundo Ferreira (2006), analisando as funções atribuídas à Escola Superior de 

Educação Física e Desportos, entre elas destacam-se não só a preocupação com a formação de 

professores, como também a relação da práxis no processo de ensino e as necessidades de 

difusão e pesquisa no binômio: Educação Física e Desporto. 

 Em 1940, foram promulgados os seguintes Decretos-Lei: nº 5.723, de 

28/05, foi reconhecido o Curso Superior da Escola de Educação Física de São Paulo; nº 2.296, 

de 10/06, cria o Departamento de Educação Física da Marinha; nº, 6.412, de 30/10, reconhece 

o Curso da Escola Superior de Educação Física do Estado do Espírito Santo. Em 1941, outros 

cursos são reconhecidos ou autorizados seus funcionamentos em vários estados brasileiros.  



 

Outro aspecto importante diz respeito à transmissão de uma demanda social 

onde não só as escolas necessitariam de professores especializados para ministrar aulas, como 

também para tratar a questão do esporte em espaços extra-escolares. 

A relação de formação é ratificada no artigo 2º do Decreto-Lei 1.212, ao 

determinar os cursos que seriam ministrados pela Escola Superior de Educação Física e 

Desportos, que seriam os seguintes: 

a) Curso Superior de Educação Física; 

b) Curso Normal de Educação Física; 

c) Curso de Técnica Desportiva; 

d) Curso de Treinamento e Massagem; 

e) Curso de Medicina da Educação Física e dos Desportos. 

Segundo Melo (1996), desde a sua fundação, a ENEFD não possuía sede 

própria dividindo suas atividades entre salas emprestadas pelo Instituto Nacional do Surdo 

(onde funcionava a estrutura administrativa e também eram ministradas as aulas teóricas) e as 

dependências do Fluminense Futebol Clube (na época um dos clubes brasileiros com maior 

infra-estrutura desportiva, onde eram ministradas as aulas práticas), perdurando esta situação 

até o ano de 1950.  

A ENEFD foi dirigida por militares ligados à docência de exercícios físicos. 

Chegou a alcançar um novo status com a chegada dos médicos à sua direção a partir de 1946, 

que implementaram mudanças curriculares (criação das disciplinas recreação e jogos) e 

regimentais, empreendendo um caráter mais cientificista ao trabalho desenvolvido.  



 

A Escola, tendo então um maior número de alunos, passou a oferecer ou co-

patrocinar cursos de especialização e extensão, estágios técnico-pedagógicos e congressos 

científicos. Tais cursos e congressos, muitos realizados em convênio com órgãos 

governamentais, contavam com a presença de professores de todo o país, aumentando assim a 

influência e inserção da Escola no nível nacional (Melo, 1996).  

Os conferencistas eram professores de outros países, convidados para 

disseminar um conhecimento mais atualizado, dada a elaboração e consolidação das 

discussões ligadas à Educação Física em seus países. Exemplos dessas realizações: Curso de 

Aperfeiçoamento sobre Recreação e Jogos, pelo Prof. Marcel Rodgers, com 98 inscritos 

(1957); Dança Moderna, por Martha Myers, 60 inscritos (1961); Técnica e Treinamento de 

Atletismo, por Carl Onsem (1961); Judô Feminino, por Kimie Kihara, 30 inscritos (1961). 

Entre esses se destacavam os Estágios Internacionais de Educação Física, organizados em 

conjunto com a Divisão de Educação Física (Melo, 1996).  

Ainda segundo Melo (1996), merecem destaque o curso de extensão 

universitária “Problemas Atuais da Educação Física” (1954) e o Curso de Especialização 

sobre Recreação (1958). O primeiro contou com a participação de 300 pessoas, sendo 

realizado em oito conferências de grande relevância para as discussões da época: Educação 

Física no Quadro Histórico Humano; Educação Física e Desportos; Educação Física e 

Profilaxia de Distúrbios Mentais; Filosofia da Educação Física; Estresse e Educação Física; 

Educação Física e Vida Genital Feminina; Aspectos Jurídicos e Legais da Educação Física e 

Desportos; Problemas Urbanos dos Modernos Campos Desportivos.  

Ao voltarem de suas viagens de intercâmbios com universidades 

internacionais, era comum que os professores apresentassem sua experiência em palestras ou 

artigos publicados no periódico Arquivos da ENEF. Embora publicados pela primeira vez em 



 

1945, quando Antônio Pereira Lyra era o diretor da ENEFD, a existência deste periódico já 

fora prevista desde a criação da Escola, assim como a função da ENEFD enquanto 

divulgadora de pesquisas (Melo, 1996).  

Melo (1996), afirma que os Arquivos estavam tão ligados à estrutura da 

ENEFD que seus movimentos internos determinavam e influenciavam diretamente sua 

publicação. Assim, embora durante alguns anos tenha sido mantida a periodicidade anual, às 

vezes até dois números eram publicados em um mesmo ano, foram observados períodos de 

interrupção: sua publicação se interrompera entre 1949 e 1953, sendo recuperada na direção 

de Peregrino Júnior; e entre 1966 e 1972, sendo dessa vez recuperada por iniciativa dos 

professores Alfredo Gomes de Faria Júnior e José Maurício Capinussú de Souza.  

De acordo com Melo (1996), a conquista da sede da Praia Vermelha, em 1950, 

foi o resultado da luta coletiva de professores, funcionários e alunos. Pode-se perceber a 

importância dessa conquista na afirmação de Waldemar Areno, por ocasião da comemoração 

do vigésimo aniversário da Escola:  

"...as instalações deficientes e cedidas por empréstimo, já a contra gosto, e a necessidade de 

expansão que o nosso crescimento exigia, colocaram em pauta o problema da mudança de 

sede, o que foi ultimado em agosto de 1950, na administração do professor Alberto Latorre 

de Faria, vice-diretor em exercício, e após sucessivos esforços de vários diretores, iniciados 

em 1946, pelo então diretor Antônio Pereira Lyra". 

Foi na sede da Praia Vermelha que a Escola desenvolveu sua identidade, foi lá 

que grande parte de sua tradição foi construída e onde viveu seu apogeu.  

Várias mudanças contribuíram para o aumento da inserção da ENEFD na 

Universidade do Brasil, o que pode parecer um paradoxo se analisado em relação ao momento 



 

que deixa de contar com a atenção central das estruturas governamentais. Mas isso se deve 

fundamentalmente aos espaços que a Escola foi ocupando à sua crescente atuação e ao 

reconhecimento de sua importância.  

Os professores começaram a participar mais ativamente das organizações 

universitárias, como o Conselho Universitário, e um dos professores, Peregrino Júnior, 

chegou a ser escolhido para ser conferencista da aula magna da Universidade do Brasil, em 

1955.  

A ação dos alunos parece ser também grande responsável pela diminuição das 

resistências e dos preconceitos para com a ENEFD, principalmente por sua participação cada 

vez maior no contexto universitário, tanto nas competições e festas quanto nos órgãos do 

movimento estudantil.  

Assim, não somente no interior da ENEFD, mas também no nível nacional, o 

movimento estudantil em Educação Física começou a se efetivar, fundamentalmente por ação 

dos estudantes do Rio de Janeiro.  

É no fim da década de 1950 que se organiza a União Nacional dos Estudantes 

de Educação Física (UNEEF), tendo como primeiro presidente Vinícius Ruas. Foi a UNEEF 

que organizou o Primeiro Congresso de Estudantes de Educação Física, nas dependências da 

ENEFD. Realizado entre os dias 15 e 24 de outubro de 1957, contou com a presença de 

representantes do Rio Grande do Sul, Paraná, São Carlos, Minas Gerais e Rio de Janeiro (na 

época Distrito Federal), além de representantes da própria ENEFD (Melo, 1996).  

Entre as discussões, se encontravam preocupações com a elevação do nível da 

formação, criação da cadeira de recreacionista e cursos de especialização, entre outras.  



 

Foi também em meados da década de 1950 que, pela primeira vez, os 

estudantes de Educação Física enviavam representantes para a União Nacional dos Estudantes 

e para seus congressos anuais, participação com certeza extremamente importante a ser 

considerada nos movimentos que antecederam a greve dos estudantes na ENEFD.  

A ascensão dos estudantes dentro da ENEFD e as primeiras tentativas de 

organização de um movimento de estudantes de Educação Física no nível nacional têm um de 

seus marcos e grande estímulo na greve dos estudantes de 1956. Obviamente tanto a greve 

quanto os movimentos devem ter sofrido forte influência do momento histórico nacional em 

que ocorreram, onde os estudantes se organizavam e tinham presença marcante no cenário 

nacional. O Diretório Acadêmico da ENEFD tinha efetiva participação no DCE e na UNE.  

Segundo Melo (1996), a ENEFD passou a assumir e representar novos papéis, 

redimensionamentos perceptíveis fundamentalmente a partir da direção e ação dos médicos. 

Embora não tenham sido os únicos, os médicos foram de grande importância por reorientarem 

os rumos da Escola, passando a engajá-la em preocupações maiores no que se refere a seu 

aspecto educacional e sua função no desenvolvimento e divulgação de pesquisas e novos 

conhecimentos.  

Foi justamente enquanto os médicos estavam na direção que a ENEFD atingiu 

seu momento de maior status, o auge de seu prestígio e de sua penetrabilidade na Educação 

Física brasileira. E, porque não dizer, cumpriu melhor sua determinação de escola padrão, 

influenciando pronunciadamente o desenvolvimento da Educação Física.  

Essa situação foi, no entanto, se revertendo pela própria atuação e conquista de 

espaço por parte dos professores de Educação Física. Nesse processo os estudantes ocuparam 

um papel fundamental. Os estudantes constituíram a categoria que mais conquistou espaço 



 

dentro da Escola e suas ações não só não podem ser desconsideradas, como devem ser levadas 

em conta como fundamentais na própria reorientação dos caminhos da ENEFD. Foram os 

estudantes também que deram os passos mais efetivos no sentido de contribuir para a 

afirmação do professor de Educação Física no interior da Escola, que tinha sido até então 

dirigida por profissionais de outras áreas (Melo, 1996).  

A direção da Professora Maria Lenk, alterou substancialmente os rumos da 

ENEFD. Uma  das  razões dessa  mudança foi a Reforma Universitária de 1968. Maria Lenk 

possuía prestígio, adquirido na época em que era atleta, com a cúpula desportiva do governo 

militar, tendo sido convidada a participar ativamente das decisões relativas a Educação Física 

na reforma universitária.  

Com esta reforma, a Universidade do Brasil passou a ser denominada 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e a Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos passou a ser a Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ.  

A ENEFD perdeu seu status de escola padrão, responsável por desenvolver e 

uniformizar a formação profissional na Educação Física brasileira. Processo semelhante 

ocorreu com as outras escolas e faculdades nacionais que se situavam no Rio de Janeiro.  

De acordo com Melo (1996), ainda no que se refere à infra-estrutura, o 

prestígio da Professora Maria Lenk com o governo militar foi muito importante para que se 

realizasse a segunda mudança de sede da ENEFD: agora para a Ilha do Fundão, onde se 

construiu o Campus Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

A sede montada na Ilha do Fundão contava com: oito ginásios; duas piscinas, 

sendo uma olímpica; salas de aulas e vestiários para 1500 alunos; gabinetes médicos e de 

pronto socorro, salas para administração e laboratórios; sala de massagem; bibliotecas; grande 



 

número de quadras descobertas, campos de futebol, instalações de atletismo; instalações para 

esportes náuticos. 

Essa mudança causou muita polêmica e não agradou a muitos que acreditavam 

na suficiência e importância da sede da Praia Vermelha.  

De acordo com Melo (1996), alguns autores acreditam que, a despeito das 

resistências, tal mudança era necessária. As instalações da Praia Vermelha eram pequenas 

para o aumento do número de vagas e o aumento de entrada de alunos, exigidas a partir da 

reforma universitária. Em 1959, o total de alunos de todos os cursos da ENEFD atingia apenas 

254 acadêmicos. Com a reforma de 1968 e o aumento do número de vagas esse número 

aumentaria consideravelmente. Além disso, suas instalações eram tecnicamente ultrapassadas, 

não prevendo, por exemplo, espaços para mais laboratórios.  

O esforço de departamentalização das unidades, introduzidas pela reforma 

universitária, também abriam a necessidade de mais espaço. Assim, a sede do Fundão, projeto 

a ser concretizado desde a criação da Escola e nunca efetivado, se fazia necessária e poderia 

ter sido de grande importância para a ENEFD. Ginástica, Atletismo e Rítmica foram as 

primeiras disciplinas que para lá se deslocarem, caracterizando a ocupação do espaço (Melo, 

1996).  

Outra grande contribuição da ENEFD foi lutar para que as Escolas de 

Educação Física de outros Estados fossem aceitas no âmbito das Universidades. Waldemar 

Areno, por exemplo, quando diretor, viajou para muitos Estados e procurou entrar em contato 

com os reitores das Universidades, procurando apresentar-lhes as experiências satisfatórias da 

ENEFD, a única Escola de Educação Física não só ligada a uma Universidade, como também 

ligada a uma das mais importantes universidades do Brasil (Melo, 1996).  



 

Enfim, indubitavelmente a Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ é 

herdeira histórica direta de uma das mais importantes Escolas de formação profissional na 

Educação Física brasileira (Melo, 1996).  

 

2.3 – CONTEÚDOS CURRICULARES DA ENEFD: 

 

 A estrutura curricular da ENEFD serviu de padrão para outras escolas 

no país e sua grade curricular que era composta das seguintes linhas de pesquisa: 

- Estudo da vida humana nos aspectos celular, anatômico, funcional, mecânico e preventivo; 

- Estudo do processo pedagógico (psicologia aplicada); 

- Estudo dos exercícios físicos da infância à idade moderna; 

- Estudo da administração do trabalho humano em instituições (organização e legislação); 

- Estudo dos exercícios motores lúdicos e agonísticos; 

- Estudos dos fatos e costumes relacionados às tradições dos povos na área dos exercícios 

físicos e motores. 

Segundo Da Costa (1999), o primeiro currículo de formação profissional da 

Escola Nacional de Educação Física e Desportos, expresso através do Decreto-Lei 1.212, 

compreendia um período de dois anos, como identificado nos quadros a seguir: 

QUADRO 2 

Primeiro Ano do Primeiro Currículo de Formação Profissional em Educação Física 

DISCIPLINAS 
01. Anatomia e Fisiologia Humana 08. História da Educação Física e Desportos 
02. Cinesiologia 09. Ginástica Rítmica 
03. Higiene Aplicada 10. Educação Física Geral 
04. Socorros Urgentes 11. Desportos Aquáticos 



 

05. Biometria 12. Desportos Terrestres Individuais 
06. Psicologia Aplicada 13. Desportos Terrestres Coletivos 
07. Metodologia da Educação Física 14. Desportos de Ataque e Defesa 

Fonte: Da Costa (1999), p. 37-38 apud Decreto-Lei nº 1.212 de 17/04/1939, Cap. II, Artigo 2º. 

QUADRO 3 

Segundo Ano do Primeiro Currículo de Formação Profissional em Educação Física 

DISCIPLINAS 
01. Cinesiologia 07. Ginástica Rítmica 
02. Fisioterapia 08. Educação Física Geral 
03. Biometria 09. Desportos Aquáticos 
04. Psicologia Aplicada 10. Desportos Terrestres Individuais 
05. Metodologia da Educação Física 11. Desportos Terrestres Coletivos 
06. Organização da Educação Física e dos 
Desportos 

12. Desportos de Ataque e Defesa 

Fonte: Da Costa (1999), p. 38 apud Decreto-Lei nº 1.212 de 17/04/1939, Cap. II, Artigo 2º. 

Segundo Melo (1996), percebe-se que na composição e apresentação das 

disciplinas, parece ficar clara a separação entre disciplinas práticas, onde policiais, militares, 

ex-militares e atletas de renome na época assumiram; e as teóricas, normalmente conduzidas 

por médicos. Alguns professores da época quando entrevistados comentam que os professores 

eram conhecidos como da “prática” ou da “teórica”, acreditando que na ocasião a prática era 

mais exaltada.  

Também ficaram convencionados os “feudos médicos”, disciplinas onde 

ninguém que deixasse de ter tal formação conseguia ministrar. As outras disciplinas, no 

entanto, existiam exemplos de médicos, como Cássio Rothier do Amaral, que era professor de 

Ginástica, uma disciplina prática, ou como Aloísio Aciolly, professor de História e 

Organização da Educação Física, uma disciplina não ligada à área médica. 



 

Através do Decreto-Lei nº 8.270, de 03/12/1945, estabeleceu-se um tempo de 

integralização de curso, com um mínimo de três anos e máximo de cinco anos. O Conselho 

Federal de Educação, através do Parecer nº 298, de 17/11/1962, passou a considerar dois tipos 

de formação profissional: o Professor de Educação Física e o Técnico de Desportos, levando 

em conta as disposições curriculares dos quadros a seguir: 

QUADRO 4 

Composição das Disciplinas do Curso Superior de Educação Física – Parecer 298/1962 

DISCIPLINAS 
01. Anatomia e Fisiologia  08. Biometria 
02. Psicologia 09. Org. e Adm. Educação Física e Desportos 
03. Pedagogia 10. Ginástica 
04. Cinesiologia 11. Desportos 
05. Higiene 12. Dança 
06. Fisioterapia 13. Recreação 
07. Socorros de Urgência 14. Matérias Pedagógicas (Parecer nº 

292/1962) 

Fonte: Da Costa (1999), p. 48-49 apud Parecer 298/1962. 

QUADRO 5 

Composição das Disciplinas do Curso de Técnica Desportiva – Parecer 298/1962 

DISCIPLINAS 
01. Matérias enumeradas de 01 a 12 – curso A 
02. Dois Desportos (Especialização) 
03. Matérias pedagógicas (Parecer CFE nº 292/1962) 

Fonte: Da Costa (1999), p. 49 apud Parecer 298/1962. 

 

A licenciatura em Educação Física foi regulamentada pelo Parecer do 

Conselho Federal da Educação nº 292/1962, de 14/11/1962, que previa a realização de 



 

estudos das três disciplinas: Psicologia da Educação, Elementos de Administração Escolar, 

Didática e Prática de Ensino; esta última em forma de Estágio Supervisionado. 

As disciplinas pedagógicas concentram-se na discussão e compreensão do 

fenômeno educativo em seus múltiplos aspectos: econômico, social, histórico, político e 

ideológico, bem como oferecem uma instrumentalização didático-metodológica, para que o 

profissional de Educação Física possa atuar com eficiência na sua prática docente. 

O objetivo geral da formação docente em Educação Física é o de assegurar e 

incentivar a integração de conhecimentos e habilidades necessários à formação de 

professores, respeitando a estruturação curricular nos núcleos contextual, estrutural e 

integrador.  

Por isso, o aluno obtém, entre outros, conhecimentos sobre seleção de 

materiais didáticos mais adequados à Educação Básica; eficiência na utilização de novos 

recursos educacionais; e ampliação os horizontes culturais e desenvolvimento da sensibilidade 

para as transformações do mundo contemporâneo. 

Para atingir estes objetivos, foram consideradas as diretrizes específicas para a 

docência, pois, a formação de docentes para o ensino fundamental e médio é constituída por 

conteúdos de disciplinas pedagógicas, num projeto de ensino que privilegia uma gama de 

saberes que habilita os professores para o real exercício da profissão do magistério e que 

compreenda todas as funções profissionais.  

A representação de como ser um professor – parte integrante da cultura 

profissional – constrói-se no cotidiano, nas práticas e relações que caracterizam a organização 

da instituição formadora. 



 

Como em qualquer campo de atuação, o conhecimento profissional do 

professor, representa um conjunto de saberes que o habilita para o pleno exercício do 

magistério.  

A fim de explicitar com maior clareza, divide-se em duas vertentes que 

compõem a formação profissional que, no entanto, complementam-se: De um lado, a 

formação adquirida nas disciplinas de cunho teórico de formação docente, que compõem o 

currículo do curso de graduação em Educação Física e, de outro, a formação prática 

pedagógica que pretende que o futuro docente desenvolva-se à medida que vai estudando, 

refletindo sobre a prática e construindo conhecimentos a partir da experiência, por meio da 

observação e das situações didáticas reais ou de simulação de que participar. 

  A Resolução nº 69, de 06/11/1969, do Conselho Federal de Educação instituiu 

o segundo modelo oficial de currículo para a formação dos profissionais de Educação Física. 

Esse modelo nacional de currículo caracterizava-se por um bloco de disciplinas obrigatórias, 

subdivididas em básicas e profissionais que constituía o chamado currículo mínimo.  

Cada Instituição de Ensino Superior de Educação Física teria a liberdade de 

complementá-lo de acordo com as características e necessidades de suas regiões. O currículo 

mínimo era composto pelas matérias dos quadros a seguir: 

QUADRO 6 

Composição das Disciplinas Básicas do Curso Superior de Educação Física 

DISCIPLINAS BÁSICAS 
01. Biologia 
02. Anatomia 
03. Fisiologia 
04. Cinesiologia 
05. Biometria 



 

06. Higiene 

Fonte: Da Costa (1999), p. 49 apud Resolução 69/1969. 

 

QUADRO 7 

Composição das Disciplinas Profissionais do Curso Superior de Educação Física 

DISCIPLINAS PROFISSIONAIS 
01. Socorros Urgentes 
02. Ginástica 
03. Rítmica 
04. Natação 
05. Atletismo 
06. Recreação 
07. Matérias Pedagógicas (Parecer nº 672/1969) 

Fonte: Da Costa (1999), p. 49-50 apud Resolução 69/1969. 

A formação em nível superior de graduação plena em Educação Física vinha 

sendo objeto de um amplo processo de discussão. Em 1969, o Parecer nº 894/1969 e a 

Resolução nº 69/1969 fixaram o currículo mínimo, a duração e a estrutura dos cursos 

superiores de graduação em Educação Física.  

Este modelo determinou a estrutura curricular mínima a partir da definição de 

disciplinas obrigatórias, distribuídas em três núcleos de formação: 

a) básica, de cunho biológico; 

b) profissional, de cunho técnico; 

c) pedagógica, como estabelecia o Parecer nº 672/1969.  

O Parecer do Conselho Federal de Educação nº 672/69, de 04/09/1969, conduz 

à Resolução nº 9/69 de 10/10/69. Este parecer reexamina o Parecer 292/62 no qual se teve a 

fixação das matérias pedagógicas da licenciatura, especialmente com relação ao tempo de 

duração da formação pedagógica no âmbito de cada licenciatura. A Resolução 9/69, de 



 

10/10/1969, fixava a formação pedagógica em 1/8 das horas obrigatórias de trabalho de cada 

licenciatura voltada para o ensino de 2º grau. 

Essa proposta curricular visava tanto à formação do Professor de Educação 

Física com licenciatura plena, quanto à formação do Técnico Desportivo (habilitação obtida 

simultaneamente à licenciatura, com o acréscimo de mais duas matérias desportivas).  

Não foi necessário mais que uma década para que inúmeras críticas a esse 

modelo curricular ocupassem espaço nos encontros dos especialistas da área, em face do 

desenvolvimento acadêmico e da rápida ampliação e diversificação do mercado de trabalho, 

antes concentrado na educação escolar e no emergente campo profissional esportivo. 

Neste processo de mudança curricular, como reflexo do período de ditadura 

militar, a única disciplina que não foi aprovada no Conselho Federal de Educação, apesar de 

ter sido consenso entre os professores de Educação Física e também apresentada no Parecer nº 

894/69, como indispensável na formação educacional, foi a Sociologia. 

Tal atitude reflete o cerceamento da liberdade individual que a ditadura militar 

preconizava. Diversos professores universitários e entre eles vários sociólogos, como foi o 

caso de Florestan Fernandes, foram perseguidos por divulgar seus pensamentos e idéias 

ligadas a questões políticas. Através do “Ato Institucional nº 5”, tiveram seus direitos civis 

cassados e muitos deixaram o país.  

O esclarecimento através do processo de politização da população brasileira 

utilizando-se para isso, dos conhecimentos que trazia a Sociologia, não era bem vindo na 

ditadura militar, talvez sendo este um dos motivos que levou o Conselho Federal de Educação 

a retirar a disciplina da grade curricular do Curso que os militares mais se identificavam.  

 



 

 

 

2.4 – CONCLUSÕES SOBRE O ENSINO SUPERIOR DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

BRASIL: 

  Como pode ser observado, o ensino superior da Educação Física no Brasil teve 

como base o modelo tripartite europeu, a partir da criação do Centro Militar de Educação 

Física e suas Aplicações Desportivas. 

As discussões sobre a aplicação de um método exclusivo para a prática da 

Educação Física fez com que fossem testados vários métodos europeus, na tentativa de se 

encontrar uma forma de ministrar os conteúdos da Educação Física para atender as 

expectativas da população brasileira. 

Embora a legislação previsse a obrigatoriedade da prática da Educação Física 

nas escolas e em todos os níveis de ensino, existia uma demanda de professores 

especializados que só começou a ser atendida a partir da década de 1930, com a criação de 

órgãos reguladores e fiscalizadores como também de escolas especializadas na formação de 

docentes especializados. 

A criação da Escola Nacional de Educação Física e Desportos – ENEFD foi o 

acontecimento que deu início à difusão dos cursos superiores de Educação Física no país. 

Existia uma regulamentação (Decreto-Lei nº 1.212) que deu o status de escola modelo a 

ENEFD, visando a uniformização dos conhecimentos a serem ministrados nos demais estados 

brasileiros, incluindo-se também o desenvolvimento da pesquisa na área. 

  O quadro de docentes da ENEFD era formado em sua maioria por militares, 

policiais e médicos, que desenvolviam atividades na área da Educação Física no papel de 

atletas e técnicos, face à escassez de professores formados na área, uma vez que só existia este 

tipo de formação na Europa, em países como a Alemanha, a França e a Espanha. 



 

  Desta forma prevalecia na ENEFD e também nas escolas superiores que 

surgiram nas décadas de 1930 e 1940, um trato essencialmente militarista nos conteúdos 

curriculares dos Cursos. Outro fato que veio a corroborar com esta influência foi a política 

nacional-desenvolvimentista do Estado-Novo. 

  Tal influência, por outro lado, foi muito benéfica para a formação das escolas 

superiores no país uma vez que o destaque dado à eugenia, à saúde e ao militarismo, 

possibilitou a construção de Centros Esportivos que em muitos casos vieram a abrigar, mesmo 

que provisoriamente, as escolas superiores de Educação Física. 

Os conteúdos curriculares eram ministrados no período de dois anos, o que a 

princípio muito facilitou a formação de professores especializados para atender a demanda no 

país face a obrigatoriedade do ensino da Educação Física nas escolas e universidades.  

Com o desenvolvimento da área de conhecimento, o curso passou a ser 

ministrado através de um período de integralização que previa um mínimo de três e o Máximo 

de cinco anos para conclusão do curso superior, isso já em 1945. 

Pela extensão do território brasileiro e devido a problemas de ordem política, o 

modelo de curso proposto pelo padrão da ENEFD teve vários problemas para ser implantado 

na totalidade do território nacional. Estados das regiões Norte e Nordeste tiveram muitas 

dificuldades na implantação de seus cursos devido à falta de infra-estrutura necessária para 

implantação de um curso de Educação Física. Até mesmo a ENEFD só veio possuir sua sede 

própria na década de 1950. 

Mesmo atravessando tais dificuldades foram implantados os cursos nas 

diversas regiões brasileiras, utilizando-se de imóveis alugados para ministrar suas aulas 

teóricas e da estrutura de clubes para as práticas desportivas, sem prejuízo na formação dos 

professores de Educação Física, como pode ser observado na criação da Escola Superior de 

Educação Física de Pernambuco que será apresentada no capítulo a seguir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

A ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE 

PERNAMBUCO – ESEF 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1 – HISTÓRICO DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE 

PERNAMBUCO: 

 

No capítulo anterior foi abordada a criação do ensino superior da Educação 

Física no Brasil, tratando dos fatos relevantes que corrtribuíram para a implantação da 

ENEFD, escola modelo para formação de professores de Educação Física no país. Neste 

capítulo será abordada a criação da Escola Superior de Educação Física de Pernambuco, 

tratando do contexto político vivido na época de implantação do curso e dos fatos que vieram 

a definir a implantação da Escola. 

Em 03/12/1937, assumiu o governo do Estado de Pernambuco, nomeado pelo 

então Presidente do Brasil Getúlio Vargas, o Interventor Agamenon Sérgio de Godoy 

Magalhães. Considerado como homem de confiança do Presidente Vargas, o interventor era 

teorizante e praticante do regime e se constituiu como o doutrinário mais fiel e ortodoxo da 

nova ordem estabelecida, realizando um governo considerado como um modelo a ser seguido 

pelos demais estados da federação.  

Para compor a interventoria em Pernambuco, Agamenon aliou-se à Igreja 

Católica com enfoque voltada para recristianização da sociedade. A coligação dos ideais entre 

o espiritual e o temporal assegurou intelectuais que faziam parte da Congregação Mariana da 

Mocidade Acadêmica e a Liga para Restauração dos Ideais, agregando para o seu governo 

nomes como: Etelvino Lins, para a Segurança; Manoel Lubambo, para a Fazenda; Apolônio 

Sales, para a Agricultura; e para a pasta mais importante no processo de implantação da 

ideologia varguista, foi designado para a Educação, o Prof. Nilo Pereira que além de ser 



 

redator-chefe do Jornal a Folha da Manhã e se tornou o líder da maioria no governo de 

Agamenon Magalhães. 

Com a constituição desse novo pacto Estado/Igreja, ambos tinham como 

proposta monopolizar a educação, eleita como veículo de reprodução ideológica. Ao assumir 

o cargo Agamenon, inaugurou o Jornal Folha da Manhã, de sua propriedade, tendo como 

finalidade ser o porta-voz seu pensamento e da sua ação, trazendo claramente nas colunas por 

ele escritas, os princípios que orientariam a ação renovadora do Estado. Cotidianamente 

redigia, demonstrando que a imprensa possuía uma grande força social e não poderia ficar às 

margens desse momento histórico, de um regime que coordenou todas as ações nacionais. 

D’Oliveira (2001) afirma que Nilo Pereira escreveu no Jornal Folha da Manhã 

que Agamenon tinha um poder de síntese na sua doutrinação diária veiculada pela imprensa. 

Defendia, publicamente, que a edição do Jornal Folha da Manhã, desde o seu primeiro 

número, tratava-se de um jornal para o povo, com caráter informativo e circulação em todos 

os recantos da cidade, a começar pelos subúrbios.  Era o jornal só que abordava fatos e coisas 

brasileiras, jornal de propaganda do Estado Novo.  

Para compreender o papel da Educação em Pernambuco é necessário analisar o 

Projeto Político Pedagógico como veículo de reprodução ideológica. Toda a formulação desse 

Projeto Educacional, elaborado pelo Departamento de Educação do Estado, tinha em seu bojo 

um processo de controle que deveria evidenciar a diretriz nacionalista e católica, através de 

um novo modelo de currículo e de programas de ensino, com os quais todo o Estado deveria 

estar em sintonia, ou seja, assumindo um único projeto. 

Neste período compreendido entre 1937 e 1945, se instalou no Brasil o 

denominado Estado-Novo. Para a Educação Física os conceitos defendidos na ditadura 

estado-novista de Getúlio Vargas aliados, logicamente, ao nacionalismo eram o de 

fortalecimento da raça, o do tipo físico pré-determinado e o do desenvolvimento anátomo-



 

fisiológico, isto com tendências nazi-fascistas. Nas escolas eram comuns as aulas de 

Educação Física terem um caráter disciplinador e nacionalista, sendo as mesmas ministradas 

por oficiais do Exército (Gonçalves Júnior & Ramos, 2005). 

Lima Filha (1965), afirma que da mesma forma que no Distrito Federal, desde 

1931 o Governo do Estado de Pernambuco empenhava-se em massificar a prática da 

Educação Física no Estado, visando o aperfeiçoamento da raça através da prática dos 

exercícios físicos.  

Tal medida veio de encontro aos anseios dos médicos especializados pela 

Escola de Educação Física do Exército, que através de trabalhos científicos evidenciavam a 

deficiência do biótipo dos escolares pernambucanos e defendiam a prática organizada e 

sistemática da Educação Física para prevenir e também corrigir as anomalias físicas existentes 

naqueles escolares, o que para tal necessitava o Estado possuir um centro de formação de 

profissionais especializados uma vez que a Educação Física era ministrada por monitores, 

nomeados a título precário, para suprirem as necessidades escolares.  

  Estes esforços colaboraram para a criação do Curso Normal de Educação 

Física, em 25 de abril de 1940, através do Decreto-lei nº 487 do Estado de Pernambuco. 

Inaugurava-se naquele momento a primeira faculdade direcionada à formação de professores 

de Educação Física das regiões Norte e Nordeste e a segunda do País (hoje denominada 

Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco – ESEF / UPE). 

A Escola foi criada nos moldes do Decreto-Lei nº 1.212, seguindo o paradigma 

da Escola Nacional de Educação Física e Desportos – ENEFD, fundada no ano de 1939. 

Constituía um estabelecimento de ensino de nível superior, mantido pelo Governo do Estado 

de Pernambuco e diretamente subordinado à Secretaria de Educação e Cultura. 

A Escola de Educação Física de Pernambuco destinava-se: 

- A formação de professores de Educação Física; 



 

- A formação de técnicos desportivos; 

- A especialização de médicos em medicina desportiva; 

- A formação de massagistas; 

- A difusão da Educação Física e dos Desportos. 

A aula inaugural foi ministrada pelo Dr. Nilo Chaves de Brito Bastos, médico 

sanitarista especializado em saúde pública e Educação Física, no prédio da antiga Escola 

Normal de Pernambuco, situada no Parque 13 de Maio. No mesmo local instalou-se 

provisoriamente o Curso que foi posteriormente transferido para o Colégio Eucarístico e em 

seguida para a Escola Técnica do Recife. 

Em 1941, a Escola de Educação Física transferiu-se mais uma vez, agora para 

sua sede própria, ocupando um prédio situado na Av. Portugal, no bairro da Boa Vista, 

permanecendo ali por dez anos. No mesmo ano, o Governo do Estado de Pernambuco criou a 

Diretoria de Educação Física Escolar, à qual foi incorporado o Curso de Educação Física.

  Através do Decreto nº 8.919, de 04/03/1942, foi concedida a autorização para o 

funcionamento do Curso Normal de Educação Física do Estado de Pernambuco. O 

reconhecimento do Curso por parte do Ministério da Educação veio através do Decreto nº 

20.654, de 22/02/1946. A formação de professores de Educação Física para suprir as 

necessidades na capital e no interior do Estado estava garantida.  

  Em 15/05/1946, foi criada a Escola Superior de Educação Física de 

Pernambuco, tendo como seu primeiro diretor o Dr. Nilo Chaves de Brito Bastos. Além do 

curso superior, foram mantidos o Curso Normal de Educação Física e o Curso de Ginástica 

Rítmica. O Decreto-Lei nº 23.088, de 01/10/1947, concedeu a autorização de funcionamento. 

  Em 22/05/1951, a Escola mudou a sua sede mais uma vez devido à 

precariedade de suas instalações, ocupando um imóvel alugado à Rua D. Benvinda, no bairro 



 

da Madalena, que contemplava alunos e professores com instalações mais amplas e adequadas 

à prática esportiva.  

Em 22/05/1957, a Escola muda-se para o bairro da Boa Vista, ocupando um 

imóvel na Rua Dom Bosco, devido ao iminente risco de desabamento do prédio ocupado 

anteriormente.  

Neste período, sob a direção do Dr. Álvaro Ferraz, o curso foi estendido a 

alunos do sexo masculino, uma vez que desde 1953, o Governo Federal só reconhecia o Curso 

Superior de Educação Física Feminina.  

Foi vivido um período áureo em que foi cogitada a construção de uma sede 

própria para o Curso, pois além de utilizar as instalações da Rua Dom Bosco para as aulas 

teóricas, as práticas desportivas eram realizadas no Quartel da Polícia Militar no Derby, nas 

piscinas do Corpo de Fuzileiros Navais e do Clube Português e em algumas ocasiões nas 

quadras do Sport Club do Recife e Clube Náutico Capibaribe, comprovando o apoio da 

sociedade pernambucana à causa da Educação Física no Estado.  

  A Escola enfrentou uma ameaça de desmoronamento do prédio da Rua Dom 

Bosco no final do ano de 1962, chegando a utilizar apenas um pequeno galpão onde 

funcionavam diretoria, secretaria, sala de aula e as práticas desportivas eram também ali 

desenvolvidas. Tal situação perdurou por seis meses.  

  Mesmo enfrentando tais dificuldades, em 22/12/1962, colou grau, solenemente, 

a primeira turma de alunos da Escola Superior de Educação Física constituída por alunos do 

sexo masculino, juntamente com algumas alunas.   

No início de mês de junho de 1963, a Escola foi mais uma vez transferida para 

outro imóvel desta vez localizado na Rua da Amizade, no Bairro das Graças. Tratava-se o 

local escolhido de um casarão alugado pelo Governo do Estado, totalmente inadequado ao 

desenvolvimento das atividades da Escola. 



 

Ainda segundo Lima Filha (1965), na Escola Superior de Educação Física 

continuaram funcionando os seguintes cursos: 

- Curso Superior destinado a rapazes e moças com duração de três anos para formação de 

professores para o Ensino Médio; 

- Curso de Educação Física Infantil, destinado às normalistas, com duração de um ano para 

formação de professores para o Ensino Primário; 

- Curso de Massagem, com duração de um ano para formação de massagistas desportivos e 

terapeutas. 

  De acordo com Lima Filha (1965), o corpo docente da Escola Superior de 

Educação Física do Estado de Pernambuco era formado por profissionais cedidos pelo 

Departamento de Educação Física, órgão diretamente subordinado à Secretaria de Educação e 

Cultura do Estado. Assim, além da precariedade de suas instalações a Escola não oferecia 

condições próprias para o seu pessoal docente, que apesar de não estar enquadrado no seu 

lugar de direito, continuava há mais de vinte anos prestando relevantes serviços à causa da 

Educação Física no Estado. Tal situação acontecia também com o corpo administrativo. 

Dentre as realizações da Escola Superior de Educação Física do Estado de 

Pernambuco vale destacar os Estágios Nordestinos de Educação Física, realizados com o 

apoio do Departamento de Educação Física da Secretaria de Educação e Cultura e também da 

Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e Cultura.  

Estes estágios proporcionavam a atualização de conhecimentos dos professores 

mais antigos, a integração destes com os mais novos e também a preparação de professores, a 

título precário para preencher as lacunas existentes no interior de Pernambuco e nos estados 

vizinhos. 



 

Os professores da Escola freqüentavam cursos de atualização em São Paulo, no 

Rio de Janeiro e também no exterior no intuito de trazer modernas técnicas e novos 

conhecimentos para repassá-los aos alunos do Curso. 

Outra realização da ESEF que tinha uma grande repercussão no Estado era a 

realização dos Jogos Desportivos Ginásio-Colegiais que se constituía no ponto alto do 

desporto amador pernambucano, onde milhares de jovens disputavam diversas modalidades 

num evento que tinha duração de dez dias. 

Mesmo com inúmeras atribuições a ESEF não dispunha de recursos para 

proporcionar aos seus alunos uma melhor infra-estrutura, o que também inviabilizava o 

funcionamento dos cursos de Medicina Especializada e o de Técnico Desportivo. 

No final da década de 1960, a Escola Superior de Educação Física ainda 

ocupou um imóvel na Avenida Parnamirim. No início da década de 1970, a Escola transferiu-

se para o Centro Regional de Educação Física do Estado de Pernambuco (hoje conhecido 

como Centro de Esporte e Lazer Santos Dumont).  

As instalações foram construídas em um terreno em Boa Viagem, doado pelo 

então governador Paulo Pessoa Guerra a pedido do Secretário de Educação e Cultura, Edson 

Moury Fernandes e do Diretor da ESEF, Tenente Coronel Manoel Costa Cavalcanti.  

  Ainda na década de 1970, por intermédio do Decreto Lei nº 222, de 16/03, a 

ESEF teve a sua transferência autorizada para a Fundação do Ensino Superior de 

Pernambuco, hoje denominada Universidade de Pernambuco. 

Nos dias atuais a Escola ocupa um imóvel localizado próximo a Reitoria da 

Universidade de Pernambuco, no bairro de Santo Amaro, dispondo de instalações adequadas 

para o ensino e prática da Educação Física. 

  A implantação da ESEF no Estado de Pernambuco não teve uma situação 

muito diferente da ENEFD no Rio de Janeiro, que apesar de se tratar de uma instalação 



 

modelo só conseguiu ter uma sede própria, adequada ao desenvolvimento de suas atividades, 

quase trinta anos depois de sua implantação.  

Mesmo assim, ocupando imóveis, muitas vezes alugados, inadequados à 

prática das atividades físicas e desportivas conseguiu se firmar como um centro formador de 

professores de Educação Física, atendendo a demanda destes no Estado de Pernambuco, como 

também nos estados nordestinos circunvizinhos. 

O seu quadro docente também era composto por militares e médicos (seu 

primeiro Diretor Dr. Nilo Chaves de Brito Bastos era um médico), sendo poucos os 

professores com formação em Educação Física, uma vez que na época o país não dispunha de 

centros de formação de profissionais em Educação Física fato este que também aconteceu 

com o quadro de docentes da ENEFD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 – OS CONTEÚDOS CURRICULARES DA ESEF: 

 

  Sendo um estabelecimento de ensino de nível superior, a Escola Superior de 

Educação Física exigia em seu currículo as seguintes matérias: Científicas – relacionadas com 

a Fisiologia e atividades físicas; Pedagógicas – fornecendo aos alunos a orientação didática 

necessária; Prático-Desportivas, estando neste grupo incluídas a dança e a recreação. 

Na grade curricular, os conteúdos relacionados aos conhecimentos científicos 

eram compostos pelas seguintes disciplinas: Cinesiologia, Socorros de Urgência, Anatomia 

Humana, Fisiologia, Fisioterapia, Biometria e Higiene. Tais conhecimentos eram ministrados 

por profissionais da área de saúde, sobretudo por médicos, uma vez que os profissionais de 

Educação Física não estavam credenciados para ministrar disciplinas do novo currículo que 

era previsto pelo Decreto-Lei nº 1.212. 

Já os conteúdos relacionados aos conhecimentos pedagógicos era ministrados 

nas disciplinas Metodologia da Educação Física, Organização e Administração e Psicologia, o 

que para tanto eram utilizados professores das áreas da Pedagogia e da Psicologia da 

Educação. 

Os conhecimentos específicos do Curso (práticas desportivas) abrangiam 

disciplinas como Teoria Musical e Ritmo, Desportos Terrestres Individuais, Desportos 

Terrestres Coletivos, Desportos de Ataque e Defesa, Recreação, Desportos Aquáticos, 

Esgrima, Ginástica e Dança.  Com exceção da Dança, as demais disciplinas eram ministradas 

por professores de origem militar que estavam naquele momento familiarizados com as 

práticas desportivas aprendidas e desenvolvidas na Escola de Educação Física do Exército no 

Rio de Janeiro.  



 

De acordo com Da Costa (1999), o primeiro currículo de formação profissional 

da Escola Nacional de Educação Física e Desportos - ENEFD, foi expresso no Decreto-Lei 

1.212, de 17/04/1939, compreendendo o período de dois anos. O Curso Normal de Educação 

Física do Estado de Pernambuco teve a mesma grade curricular, uma vez que o decreto previa 

que aquele conteúdo curricular para formação de profissionais de Educação Física, deveria ser 

obedecido em todo território nacional. 

QUADRO 8 

Disciplinas da Grade Curricular do Curso Normal de Educação Física / PE 

DISCIPLINAS 
01. Anatomia e Fisiologia Humanas e 
Higiene Aplicada 

10. História e Organização da Educação 
Física e dos Desportos 

02. Cinesiologia 11. Ginástica Rítmica 
03. Fisiologia Aplicada 12. Educação Física Geral I 
04. Fisioterapia 13. Educação Física Geral II 
05. Metabologia 14. Desportos Aquáticos 
06. Biometria 15. Desportos Terrestres Individuais 
07. Psicologia Aplicada 16. Desportos Terrestres Coletivos 
08. Traumatologia Desportiva e Socorros de 
Urgência 

17. Desportos de Ataque e Defesa 

09. Metodologia da Educação Física e do 
Treinamento Desportivo 

 

Fonte: Revista Especial de Educação Física – Edição Digital v. 3, n. 1, novembro 2006, p. 31. 

Segundo Amaral et al (2006), podem ser citados alguns pressupostos e 

características básicas da formação profissional desenvolvidos numa idéia geral de estrutura 

curricular em que as titulações concedidas e seus respectivos tempos de duração previstos 

propõem que os licenciados em Educação Física se formem em dois anos, a normalista 

especializada em Educação Física, o técnico desportivo, o treinador e massagista desportivo e 

o médico especializado em Educação Física e Desportos em um ano. 



 

Conforme Pereira Filho (2005), o currículo se resumia ao cumprimento das 

disciplinas específicas de cada curso acima mencionado, oriundas das dezessete disciplinas da 

grade curricular do Quadro 8, que eram ministradas por seus respectivos professores, em sua 

maioria composta por militares e médicos, acompanhados de seus assistentes. 

 

A contratação de professores era realizada através de provas que 

demonstrassem as capacidades físicas, morais e técnica do candidato. Os professores de 

Educação Física, geralmente, eram admitidos mediante contrato que versava a não 

possibilidade de ingresso com idade superior aos 35 anos, nem a permanência no exercício da 

função após os 40 anos de idade (Amaral et al, 2006). 

 

Em relação à questão de gênero, estava explícita a diferenciação entre homens 

e mulheres quanto ao ensino da Ginástica Rítmica que era ministrada exclusivamente para 

mulheres, além do fato que os professores ministravam aulas para os meninos e as professoras 

para as meninas.   

 

Tanto quanto na ENEFD, a influência dos médicos e, sobretudo, dos militares 

foi marcante nos conteúdos curriculares da ESEF em Pernambuco, até mesmo porque o seu 

primeiro diretor, Dr. Nilo Chaves de Brito Bastos, era médico sanitarista especializado em 

saúde pública. Vários professores médicos também pertenciam ao quadro de oficiais do 

Exército e da Polícia Militar, o que evidenciava mais ainda o caráter militarista que 

pressupunha a formação dos profissionais de Educação Física. 

 

Embora se tratasse de uma instituição de ensino civil, o desenvolvimento de 

suas atividades era baseado em regras militares onde prevalecia no ensino de seus conteúdos 



 

curriculares pressupostos como ordem, hierarquia e disciplina, que constituíam a base do 

regulamento militar. 

Mesmo enfrentando dificuldades tanto na questão da infra-estrutura para o 

desenvolvimento de suas atividades práticas, como também na melhor oferta de disciplinas 

para a sua formação, os alunos egressos da ESEF conseguiram iniciar em Pernambuco o 

processo de implantação da Educação Física nas escolas da capital e do interior, atendendo às 

imposições do Governo Federal quanto à oferta da disciplina em todos os níveis de ensino, 

mesmo quando essas escolas não dispunham de uma estrutura mínima para a prática de 

exercícios físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

O CURSO DE LICENCIATURA EM  

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFPE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1 – HISTÓRICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA 

UFPE: 

A Universidade Federal de Pernambuco – UFPE surgiu oficialmente em 1946 

como Universidade do Recife. Teve seu começo dentro do mesmo modelo em que haviam se 

constituído as já existentes Universidades Federais no Brasil, ou seja, no sentido formal, que 

resultava sempre de um conjunto de Instituições de Ensino Superior e raramente de pesquisa, 

reunidas através de uma Reitoria que se encarregava apenas do controle administrativo de 

algumas de suas atividades.  

No início da década de 1960, a Universidade do Recife sofreu sua primeira 

reforma, fazendo surgir institucionalmente, ao lado das faculdades e escolas tradicionais que 

ministravam o ensino de formação profissional, várias instituições de pesquisa em grau 

superior. 

A Lei nº 5540 (1968) facilitou a implantação do sistema departamental que até 

hoje rege a UFPE. Entretanto, as gerações dos anos de 1960 e 1970 amadureceram e 

sedimentaram esta nova estrutura, tornado-a efetiva em toda sua plenitude. 

Assim é que o primeiro grande passo dado pela UFPE, em direção a sua 

reforma, foi primeiramente a substituição dos cursos seriados pelo sistema denominado 

regime de créditos e, em seguida, a criação dos ciclos básicos e o agrupamento dos centros 

acadêmicos.  

Nesta época, em Pernambuco, foram criados pela Resolução nº 12, do 

Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão – CCEPE, da Universidade Federal de 



 

Pernambuco, o Curso de Licenciatura em Educação Física e o de Técnico em Desportos, em 

06/10/1972, na gestão do Magnífico Reitor da UFPE, Prof. Marcionilo de Barros Lins. 

O Brasil vivia naquele momento um dos períodos mais repressores após o 

golpe militar. O Presidente, General Emílio Garrastazu Médici, conduzia uma política 

desenvolvimentista denominada “Milagre Brasileiro” que conseguia um grande êxito no setor 

econômico, mas em contra partida, exercia um rígido controle político interno, com a censura 

total dos meios de comunicação, prisões arbitrárias, tortura e desaparecimento de presos 

políticos, fatos publicadas até na imprensa internacional.  

Em Pernambuco, o então Governador Eraldo Gueiros Leite, dinamizou o 

programa educacional do Estado, dando ênfase ao treinamento da mão-de-obra especializada, 

como também realizou várias obras de infra-estrutura. Como foi indicado pela Aliança 

Renovadora Nacional – ARENA, para assumir o governo do Estado e suas ações políticas 

estavam de pleno acordo com as determinações do Governo Federal.  

Neste contexto, a aula inaugural do Curso de Educação Física da UFPE foi 

realizada em março de 1973. Em 1975, concluíram o Curso de Licenciatura em Educação 

Física e Técnico em Desportos, trinta e sete alunos. 

Os Cursos foram reconhecidos pelo Decreto nº 82.256, datado de 13/09/1978 e 

publicado no Diário Oficial da União em 14/09/1978, sendo homologados pelo Conselho 

Federal de Educação.  

Para ingresso nos Cursos, os candidatos além das provas do concurso 

vestibular tinham de se submeter a uma verificação de aptidão física, de conformidade com o 

artigo 3º da Resolução nº 12/1972 do CCEPE, que constava da execução das provas a seguir: 

a) Para ambos os sexos: provas de salto em altura, salto em distância, corrida de 100 metros 

rasos, nado livre de 25 metros, teste de Cooper (resistência) e exercícios coordenativos; 

b) Para o sexo masculino: corrida de 800 metros, subida na corda e oitava; 



 

c) Para o sexo feminino: provas de ritmo e exercícios de flexibilidade. 

Os candidatos reprovados nos testes físicos, ou seja, os que demonstraram 

inaptidão física, eram desclassificados sumariamente. Além dos testes físicos, os candidatos 

também tinham que se submeter a exames clínicos e laboratoriais determinados pelo 

Colegiado do Curso para comprovação de suas condições de saúde. 

No início das atividades, os Cursos de Licenciatura em Educação Física e o de 

Técnico de Desportos ficaram administrativamente subordinados à Pró-Reitoria para Assuntos 

Comunitários até que fosse decidida sua atribuição a alguma unidade universitária.  

O grupo de trabalho responsável pela elaboração do relatório de criação dos 

cursos exerceu a função de colegiado dos mesmos, tendo inclusive a responsabilidade de 

contratar e distribuir os docentes das disciplinas, uma vez que pelas suas especificidades, as 

mesmas não se encontravam vinculadas a nenhum dos departamentos existentes na 

universidade na época. Os docentes eram lotados no Centro de Desportos da Pró-Reitoria para 

Assuntos Comunitários. 

Para subsidiar as atividades desportivas dos Cursos, necessitava-se de uma 

estrutura que contemplasse os alunos com áreas específicas para as aulas práticas. Desta 

forma, anterior ao funcionamento dos cursos de graduação, foi criado através da Resolução nº 

02/1972 do Conselho Universitário da UFPE, o Centro Esportivo Universitário, hoje 

denominado Núcleo de Educação Física e Desportos, nos moldes do Centro Esportivo da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Seu primeiro Diretor foi o Prof. Adilson Figueredo 

que atuando junto a Profª. Carmem Monteiro Freitas, Coordenadora do Curso, respondiam 

diretamente ao Pró-Reitor Comunitário Prof. Armando Samico. 

O Centro Esportivo Universitário, órgão suplementar da UFPE, conforme o 

artigo 1º de seu regimento, tinha por finalidade programar, supervisionar e coordenar as 

atividades esportivas do corpo discente, visando não só a integração dos estudantes na vida 



 

universitária, como também a despertar, desenvolver e aprimorar suas forças físicas, morais 

cívicas psíquicas e sociais.  

Conforme o artigo 3º de seu regimento, o Centro Esportivo da UFPE tinha 

como competências: 

a) Dar cumprimento às determinações legais relacionadas com a Educação Física, Desportiva 

e Recreativa que integrará, como atividade escolar regular, o currículo dos cursos do sistema 

de ensino superior; 

b) Adotar práticas de natureza desportiva, preferentemente as que conduzem à manutenção e 

aprimoramento da aptidão física, à conservação da saúde, à integração do estudante no 

campus universitário e à consolidação do sentimento comunitário e de nacionalidade; 

c) Orientar o planejamento, controle e avaliação da Educação Física, Desportiva e Recreativa 

desenvolvida na Universidade; 

d) Manter o cadastramento do pessoal discente para fins da prática da Educação Física, 

desportiva e Recreativa; 

e) Promover a participação do corpo discente na planificação das atividades por meio de 

representação da Associação Atlética correspondente; 

f) Observar a seqüência e distribuição semanal das sessões previstas em lei, evitando a 

concentração de atividades em um só dia ou em dois consecutivos; 

g) Observar as prescrições legais quanto à composição das turmas, à duração de cada sessão e 

ao espaço útil por aluno; 

h) Responsabilizar-se pelo registro de arquivamento dos testes de aptidão física; 



 

i) Promover, no início de cada ano letivo, e sempre que for julgado necessário, o exame 

clínico dos alunos, com a prescrição do regime de atividades convenientes, se for verificada 

anormalidade orgânica; 

j) Manter-se ligado com as Associações Atléticas Estudantis e promover a organização e 

funcionamento de clubes universitários a elas filiados e criados segundo modalidades 

desportivas e atividades físicas afins, na conformidade das instalações disponíveis; 

l) Incentivar, além das práticas programadas nos clubes universitários, os campeonatos, 

torneios, competições de representação e intercâmbio, demonstrações e excursões desportivas 

de caráter formativo; 

m) Facilitar ao corpo docente a participação voluntária nas atividades de programação interna 

ou externa; 

n) Promover a celebração de convênios com clubes, associações, corporações militares ou 

instituições para a prática de Educação Física, enquanto o Centro não dispuser de instalações 

e equipamentos suficientes; 

o) Propor a concessão de bolsas de estudo aos alunos que se sagrarem campeões desportivos 

na área estadual, nacional e internacional, desde que tenham obtido aproveitamento escolar 

compatível; 

p) Observar todas as prescrições legais que regulamentam a prática de Educação Física no 

âmbito da Universidade. 

Esta estrutura inicial do Centro Esportivo Universitário foi formada com a 

finalidade de satisfazer as exigências legais. Em 1971 foi criada a Divisão de Desportos 

Universitários - DDU, que mais tarde foi transformada em Centro Desportivo Universitário - 



 

CDU, e, com a criação dos órgãos suplementares, foi transformado em Núcleo de Educação 

Física e Desportos, com atribuições administrativas, mas comportando em seu bojo os 

encargos de ensino, pesquisa e extensão inerentes ao Departamento de Educação Física. 

Com a instalação do Centro de Ciências da Saúde foi implantado o 

Departamento de Educação Física dando à área uma nova dimensão no contexto da UFPE e, 

tendo como áreas de atuação: 

a) O Curso de Licenciatura em Educação Física e Técnico em Desportos; 

b) A disciplina Educação Física para os alunos do Colégio de Aplicação; 

c) A Educação Física como crédito obrigatório (na época denominada Prática Desportiva) 

para o alunado de todas as unidades da Universidade. 

Em 1975, um convênio celebrado com o Ministério da Educação e Cultura – 

MEC (publicado no D.O.U. de 28/06/1975), iniciou o programa de qualificação docente da 

UFPE e das congêneres do Nordeste. O primeiro curso a ser ministrado foi de 

Aperfeiçoamento em Natação, com carga horária de 136 horas/aula, ministrado no período de 

01/08 a 20/12/1975.  

  Como pode ser observado o Curso de Licenciatura em Educação Física da 

UFPE, implantado no início da década de 1970, não atravessou as dificuldades da Escola 

Nacional de Educação Física e Desportos e da Escola Superior de Educação Física de 

Pernambuco, com atividades iniciadas nos anos de 1939 e 1940, respectivamente, no que se 

refere às questões de infra-estrutura. 

  Criado a partir da estrutura existente no campus da UFPE, o Curso entrou em 

funcionamento no ano seguinte à sua implantação, ou seja, em 1973. A sistemática de 

ingresso no Curso previa a realização de exame vestibular e, como primeira exigência deste, o 

candidato deveria de se submeter a exames médico e testes de capacidade física e, quando 

considerado apto na realização dos mesmos, faria o exame vestibular. 



 

O motivo da realização destes exames tinha por finalidade verificar a aptidão 

física dos candidatos a fim de que os mesmos pudessem suportar a carga de exercícios 

presentes nas aulas práticas do Curso. 

As instalações utilizadas para as aulas teóricas e práticas eram as do Centro 

Esportivo Universitário, órgão suplementar da UFPE que tinha por finalidade dar suporte as 

atividades ligadas à Educação Física no âmbito da universidade. Tanto a ENEFD no Rio de 

Janeiro, quanto a ESEF em Pernambuco, padeceram durante anos sem possuir instalações 

adequadas para a prática das atividades do Curso, uma vez que utilizavam instalações 

emprestadas ou alugadas sem a mínima condição de espaço e equipamentos desportivos. 

O Curso tinha, notadamente, traços militaristas no desenvolvimento de suas 

atividades uma vez que o seu corpo docente havia, em sua maioria, sido formado pela Escola 

Superior de Educação Física do Estado de Pernambuco. Os egressos desta instituição haviam 

em sua formação recebido forte influência dos militares que ali ensinavam as disciplinas do 

curso de graduação. 

A disponibilidade de recursos materiais e intelectuais presentes no campus da 

UFPE fez com que o Curso de Licenciatura em Educação Física formasse sua primeira turma 

já no ano de 1975, ou seja, exatos três anos após sua criação.      

A facilidade em firmar convênios junto ao Ministério da Educação e Cultura, 

devido ao prestígio da UFPE junto àquele órgão, possibilitou ao Curso ter um programa de 

qualificação docente implantado a fim de possibilitar a atualização de seus professores, ainda 

no início das atividades do Curso em 1975.  

 

 

 

 



 

4.2 – CONTEÚDOS CURRICULARES DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFPE: 

 

  O Conselho Coordenador de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de 

Pernambuco, através da Câmara de Ensino de Graduação, após analisar o currículo do Curso 

de Licenciatura em Educação Física, encaminhado pela Coordenação do Curso já estruturado 

em sistema de créditos, aprovou através do Parecer nº 61/1973, o seguinte currículo para o 

Curso de Licenciatura Educação Física: 

QUADRO 9 

Disciplinas do Curso de Educação Física Comuns aos Alunos de Ambos os Sexos – 

Parecer 61/1973 

DISCIPLINAS 

01. Sociologia 1 14. Estudo dos Problemas Brasileiros 2 

02. Psicologia 1 15. Ética Profissional 

03. Biologia 3 16. Cinesiologia 5 (pré-requisito Fisiologia 3) 

04. Anatomia 3 17. Ginástica 3 (pré-requisito Ginástica 2) 

05. Ginástica 1 18. Natação 1 

06. Atletismo 1 19. Judô 1 

07. Estudo dos Problemas Brasileiros 1 20. Biometria (pré-requisito Fisiologia 3) 

08. Higiene (pré-requisitos Anatomia 3 e Biologia 3) 21. Ginástica Olímpica 1 

09. Fisiologia 3 (pré-requisitos Anatomia 3 e Biologia 3) 22. Handebol 

10. Socorros Urgentes (co-requisito Fisiologia 3) 23. Org. da Educação Física e Desportos 

11. Ginástica 2 (pré-requisito Ginástica 1) 24. Basquetebol 1 

12. Atletismo 2 (pré-requisito Atletismo 1) 25. Fisioterapia (pré-requisito Cinesiologia 5) 

13. Voleibol 1 26. Esgrima 1 

Fonte: Processo 17.184 – Parecer 61/1973 – Câmara de Ensino de Graduação/CCEPE/UFPE. 

 



 

Todas as disciplinas do Curso de Licenciatura em Educação Física tinham 

caráter obrigatório havendo distinção de gênero em algumas, devido à especificidade de seus 

conteúdos. Os quadros a seguir mostram a distribuição das disciplinas levando-se em conta a 

questão de gênero. : 

QUADRO 10 

Disciplinas do Curso de Educação Física – Específicas para Alunos do Sexo Feminino – 

Parecer 61/1973 

DISCIPLINAS 

01. Rítmica 1 

02. Rítmica II (pré-requisito Rítmica 1) 

03. Recreação 1 

Fonte: Processo 17.184 – Parecer 61/1973 – Câmara de Ensino de Graduação/CCEPE/UFPE. 

QUADRO 11 

Disciplinas do Curso de Educação Física – Específicas para Alunos do Sexo Masculino – 

Parecer 61/1973 

DISCIPLINAS 

01. Rítmica 3 

02. Recreação 2 

03. Futebol de Campo 1 

04. Pesos e Halteres 

Fonte: Processo 17.184 – Parecer 61/1973 – Câmara de Ensino de Graduação/CCEPE/UFPE. 

 

  Comparando a estrutura curricular dos quadros anteriores com a estrutura 

prevista através da Resolução nº 69/1969, observa-se que o elenco de disciplinas básicas 



 

previstas permanece inalterado. As disciplinas profissionais receberam um incremento de 

disciplinas desportivas como Voleibol, Judô, Handebol, Basquetebol, Esgrima, Futebol de 

Campo e Pesos & Halteres. Surgem também na grade curricular disciplinas como Estudo dos 

Problemas Brasileiros, Ética Profissional e Sociologia.  

Pode-se explicar o inchaço do currículo por disciplinas do campo esportivo 

pelas determinações daquele momento, quando o esporte torna-se uma razão de Estado. A 

realização do Diagnóstico da Educação Física e Desportos no Brasil, numa ação conjunta do 

Ministério do Planejamento e do Ministério da Educação e Cultura (MEC), a criação em 1970 

do Departamento de Educação Física e Desportos (DED) no MEC, o Decreto-lei nº 

69.450/1971 que regulamentou a Educação Física em todos os graus de ensino, o Plano 

Nacional de Educação Física e Desportos (PNED) para o período 1976-1979, entre outros, são 

indicadores da intervenção da ditadura civil-militar pós-1964 para formação da tecno-

burocracia e do planejamento governamental na área de Educação Física e Desportos (Betti, 

1991). 

Convém salientar que a disciplina Sociologia que foi impedida de ser 

ministrada nos Cursos de Licenciatura em Educação Física num primeiro momento, devido a 

sua não aprovação no Conselho Federal de Educação, apesar de também ter sido apresentada 

no Parecer nº 894/69, como indispensável na formação educacional, teve sua liberação por 

parte do CFE concedida no ano de 1973, ou seja, quatro anos após sua desaprovação.  

Para alguns a Sociologia representa uma poderosa arma a serviço dos 

interesses dominantes, para outros ela é a expressão teórica dos movimentos revolucionários. 

Por sua posição de contradição foi proscrita de centros de ensino e universidades da América 

do Sul (Brasil, Argentina, Chile, etc.) todos em regimes ditatoriais. Foi acusada ainda de ser 



 

disfarce do marxismo e teoria de revolução. Historicamente, a Sociologia é um conjunto de 

conceitos, de técnicas e de métodos de investigação produzidos para explicar a vida social.  

Na América Latina, por exemplo, a Sociologia sofreu influências americanas e 

européias, na medida em que as suas preocupações passam a ser o subdesenvolvimento, ela 

vai sofrer influências das teorias marxistas.  

No Brasil, na década de 1960, a Sociologia se preocupou com o processo de 

industrialização do país, nas questões de reforma agrária e movimentos sociais na cidade e no 

campo e a partir de 1964 o trabalho dos sociólogos se voltou para os problemas sócio 

políticos e econômicos originados pela tensão de se viver em um país cuja forma de poder era 

o regime militar. 

O regime militar chegando à conclusão de que poderia se apropriar dos 

conhecimentos preconizados pela Sociologia, de forma a satisfazer seus interesses, resolveu 

liberar a disciplina nos conteúdos curriculares de formação de professores de Educação Física, 

com o intuito de ratificar suas ações e também reconhecendo a necessidade deste 

conhecimento para que os professores de Educação Física pudessem servir como agentes 

multiplicadores de sua ideologia.    

As disciplinas de formação pedagógica das licenciaturas eram ministradas ao 

final do curso, por recomendação da Câmara de Ensino de Graduação do Conselho 

Coordenador de Ensino e Pesquisa da UFPE, que justificava através da prática de seus 

docentes ser preferível ministrá-las quando os alunos já possuíssem um melhor preparo 

cultural e mais maturidade (Parecer nº 98/1972, de 28/11/1972, acatado no Parecer nº 

61/1973, de Dezembro/1973).  



 

No Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco eram 

ministradas as disciplinas da área pedagógica e o Curso também contava com outros centros 

acadêmicos para as disciplinas que possuíssem departamentos próprios, como por exemplo, as 

disciplinas das áreas de saúde e de ciências humanas. 

O Parecer do Conselho Federal de Educação nº 672/69, de 04/09/1969, conduz 

à Resolução nº 9/69 de 10/10/69. Este parecer reexamina o Parecer 292/62 no qual se teve a 

fixação das matérias pedagógicas da licenciatura, especialmente com relação ao tempo de 

duração da formação pedagógica no âmbito de cada licenciatura. 

QUADRO 12 

Disciplinas de Formação Pedagógica do Curso de Educação Física –Parecer 61/1973 

DISCIPLINAS 

01. Introdução à Educação 05. Didática (co-requisito Introdução à 

Educação) 

02. Psicologia da Educação 2B 

(Adolescência) 

06. Prática de Ensino em Educação Física 1 

(co-requisitos Introdução à Educação e 

Didática) 

03. Psicologia da Educação 3B 

(Aprendizagem) 

07. Prática de Ensino em Educação Física 2 

(pré-requisito Prática de Ensino em 

Educação Física 1. co-requisitos Psicologia 

da Educação 2B e Psicologia da Educação 

3B e estrutura e Funcionamento do Ensino 

do 2º Grau) 

04. Estrutura e Funcionamento do Ensino do 

2º Grau (co-requisito Introdução à Educação) 

 

Fonte: Processo 17.184 – Parecer 61/1973 – Câmara de Ensino de Graduação/CCEPE/UFPE. 



 

Vale ressaltar a observação de Faria Júnior (1987) que, “Somente assim, com 

sete anos de atraso em relação à legislação imposta através do Parecer nº 292/1962 do 

Conselho Federal da Educação e com trinta anos, de fato, em relação às demais licenciaturas, 

matérias pedagógicas como Didática, Prática de Ensino, Psicologia, etc., foram efetivamente 

incluídas nos currículos de Educação Física, aproximando a formação deste profissional da 

dos demais”. 

Analisando a grade curricular utilizada na licenciatura em Educação Física é 

atribuído às disciplinas pedagógicas um papel secundário, privilegiando as disciplinas 

específicas de cunho desportivo e as da área de saúde.  

Carvalho & Vianna (1988), afirmavam que “As disciplinas do curso de 

licenciatura (conteúdos específicos e pedagógicos), não podem ser simplesmente agregadas. 

Há uma interface entre os dois grupos de disciplinas, onde acontece a profissionalização do 

licenciado. Existe um momento, no curso de licenciatura, em que deve ocorrer a discussão 

comum sobre o conteúdo a ser transmitido, enfocando-o com vistas à realidade dos alunos. 

Isto só poderá ocorrer a partir da formação básica em conteúdos específicos e pedagógicos 

através das disciplinas integradoras”. 

A formação do licenciado complementa-se através da acomodação dos 

conteúdos específicos e pedagógicos em disciplinas capazes de transformar e selecionar os 

conteúdos mais adequados ao contexto escolar.  

Segundo Verenguer (1993), transportando esta discussão para o cotidiano dos 

cursos de licenciatura em Educação Física, a correspondência dar-se-á instantaneamente: 

existe um hiato entre as disciplinas de conteúdo oferecidas pelos cursos de Educação Física e 

as disciplinas pedagógicas oferecidas pelas Faculdades de Educação.  

Quantitativamente, Gallardo (1988) quando analisa a preparação profissional 

em Educação Física e sua relação com a Educação Física escolar observa que as disciplinas de 



 

orientação para a Licenciatura correspondem à 16,57% do currículo e o restante corresponde à 

orientação para atividades (51,64%) e orientação acadêmica (31,79%). Além da má 

distribuição das disciplinas que compõem a Licenciatura. 

Matos (1986), avalia a contribuição das disciplinas pedagógicas na capacitação 

do professor de Educação Física e revela que o licenciando só se dá conta da sua função 

enquanto professor apenas quando está cursando as disciplinas pedagógicas pois  

(...) atribui-se às disciplinas pedagógicas a exclusividade da responsabilidade de "ensinar a 

ensinar", e as disciplinas de conteúdo específico visarem mais a ensinar os alunos do curso de 

Educação Física a praticar as diversas modalidades esportivas do que ensiná-los a ensinar, a 

exercer sua função educativa (...). Desta forma, as disciplinas de conteúdo específico se 

encontram mais voltadas para as performances físicas e técnicas dos alunos do referido curso. 

Na organização da Licenciatura em Educação Física deve-se oferecer 

disciplinas capazes de interpretar os conteúdos específicos de forma a contribuir para a 

formação do professor. 

  Este modelo de grade curricular não sofreu alterações significativas até o início 

da década de 1980, época em que foram inseridas disciplinas eletivas como o Atletismo 3, 

Voleibol 2, Handebol 2, Natação 2, Basquetebol 2, Futebol de Campo 2 e Métodos e 

Processos de Treinamento. A disciplina Esgrima 1 (comum a ambos os sexos) passou de 

obrigatória para eletiva e o alunos deveriam cursar, no mínimo, duas disciplinas entre as 

eletivas oferecidas.  

O Curso foi denominado de Licenciatura Plena alcançando para os alunos do 

sexo masculino a carga horária de 1.935 horas/aula e para os do sexo feminino 1.920 

horas/aula. 



 

As disciplinas específicas (área desportiva) do Curso de Licenciatura eram 

ministradas por professores lotados no Departamento de Educação Física, utilizando as 

instalações do Centro Esportivo Universitário.  

Já as disciplinas ligadas à área de saúde eram ministradas nos departamentos 

do Centro de Ciências da Saúde e Centro de Ciências Biológicas, através dos Departamentos 

competentes por professores especializados nas respectivas áreas de conhecimento. Ao ter 

contato com alunos de outros cursos de licenciatura e também de bacharelado, os alunos de 

Educação Física recebiam uma influência benéfica para o desenvolvimento de seu censo 

crítico, pois era de fundamental importância o aporte de conhecimento de outras áreas para 

sua formação. 

Com o intuito de atender a demanda constante de professores de Educação 

Física, sobretudo no interior do Estado de Pernambuco, a Coordenação do Curso apoiada pelo 

Departamento de Educação Física da UFPE, criou um Curso de Licenciatura curta para ser 

ministrado na Cidade de Petrolina. 

 

Ainda no início da década de 1980, foi oferecido um Curso de Educação Física 

de Licenciatura Curta, com carga horária de 1.200 horas/aula, composto de três módulos.  

 

O primeiro módulo do curso foi ministrado nos meses de Junho e Agosto de 

1981. As disciplinas ministradas para alunos de ambos os sexos foram as seguintes: 

 

 

 

 



 

QUADRO 13 

Disciplinas do 1º Módulo do Curso de Educação Física – Licenciatura Curta 

DISCIPLINAS 

01. Biologia 06. Ginástica 1 

02. Anatomia 07. Voleibol 1 

03. Didática 08. Handebol 1 

04. Estrutura e Funcionamento do Ensino 09. Basquetebol 1 

05. Sociologia 10. Atletismo 1 

Fonte: Grade Curricular Curso Educação Física/Petrolina – Licenciatura Curta. 

  Como pode ser observado, foram ministradas disciplinas da área esportiva, 

prevalecendo àquelas constantes nos programas de Educação Física escolares como Ginástica, 

Voleibol, Handebol, Basquetebol e Atletismo. 

 

  Também foram ministradas disciplinas da área de saúde (Biologia e Anatomia) 

e da área pedagógica (Didática e Estrutura e Funcionamento do Ensino). 

 

  Este primeiro módulo tinha por objetivo iniciar os alunos na questão do 

desporto, fornecendo-lhe subsídios, ainda que mínimos, na área pedagógica e na área de 

saúde. As disciplinas desportivas seriam aprofundadas no segundo módulo e no terceiro 

módulo, dando seguimento ao curso específico destas.  

 



 

  O segundo módulo do Curso de Educação Física – Licenciatura Curta foi 

ministrado nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 1982 e as disciplinas ministradas 

foram: 

QUADRO 14 

Disciplinas do 2º Módulo do Curso de Educação Física – Licenciatura Curta 

DISCIPLINAS 

01. Fisiologia 07. Natação 

02. Voleibol 2 08. Ginástica 2 

03. Organização da Educação Física 09. Atletismo 2 

04. Cinesiologia 10. Recreação 

05. Psicologia da Educação 11. Psicologia Geral 

06. Socorros Urgentes  

Fonte: Grade Curricular Curso Educação Física/Petrolina – Licenciatura Curta. 

 

  Analisando as disciplinas do segundo módulo pode-se verificar um incremento 

no que se refere à Psicologia. Os alunos além de terem noções gerais da disciplina, se 

aprofundam nos aspectos educacionais desta.  

A preocupação em entender o movimento dos exercícios é justificada na 

disciplina de Cinesiologia e também são abordados os aspectos fisiológicos do corpo humano 

e noções de primeiros socorros, indispensáveis no exercício da profissão.     



 

  No 3º Módulo, também realizado na Cidade de Petrolina / PE, nos meses de 

Janeiro, Fevereiro e Março de 1983, duas disciplinas foram ministradas levando em conta a 

questão de gênero: o Futebol foi ministrado para os alunos do sexo masculino e a Ginástica 

Feminina Desportiva, foi ministrada para as alunas. As disciplinas ministradas foram as 

seguintes: 

QUADRO 15 

Disciplinas do 3º Módulo do Curso de Educação Física – Licenciatura Curta 

DISCIPLINAS 

01. Biometria 06. Atletismo 3 

02. Introdução à Educação 07. Prática de Ensino 

03. Higiene 08. Rítmica 

04. Estudo dos Problemas Brasileiros 09. Ginástica Feminina Desportiva (fem.) 

05. Ginástica 3 10. Futebol (masc.) 

Fonte: Grade Curricular Curso Educação Física/Petrolina – Licenciatura Curta. 

  Observando-se as disciplinas do terceiro módulo prevalece ainda a 

preocupação na formação pedagógica, sendo ministradas as disciplinas Introdução à Educação 

e Prática de Ensino e também na área de saúde com a Biometria e Higiene. 

  A disciplina Estudo dos Problemas Brasileiros, por força de lei, é ministrada 

visando proporcionar aos alunos do Curso, noções de Educação Moral e Cívica, uma vez que 

pela brevidade do Curso esta não podia ser ministrada com o mesmo aprofundamento da 

abordagem temática do Curso de graduação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Retomando o objetivo deste trabalho que era de identificar e analisar as 

razões que contribuíram para a implantação do ensino superior da Educação Física no país, 

sobretudo no Estado de Pernambuco, foi realizado um estudo teórico baseado em um 

levantamento histórico através de consulta a fontes documentais, a fim de coletar e analisar 

dados sobre os fatores políticos nacionais e regionais que influenciaram o processo de 

reprodução social presente na Educação Física, em alguns momentos da Historia da Educação 

em Pernambuco, na tentativa de captar as manifestações da política esportivo-educacional 

desenvolvida. 

A escassez de fontes que viessem subsidiar a pesquisa no estado de 

Pernambuco foi evidenciada logo no início do trabalho de pesquisa. A questão da memória da 

Educação Física vem sendo trabalhada em muitos estados brasileiros, podendo citar pesquisas 

realizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais que em 

diversas instituições de ensino superior possuem centros de pesquisa voltados para a história 

da Educação Física. Em Pernambuco não foi possível encontrar nenhum estudo que viesse 

contemplar esta temática, o que motivou a concentração deste trabalho de pesquisa em fontes 

provenientes da legislação nacional e estadual. 

Mesmo enfrentando tais dificuldades pôde-se verificar que a Educação Física 

tem em comum nas suas definições elaboradas pelas diversas correntes ideológicas a 

elaboração de seu significado pautada num processo educativo visando o desenvolvimento 

físico, cognitivo e afetivo do indivíduo, através de sua prática, como também a sua integração 

no contexto social. 



 

Os conceitos de Educação Física trabalhados refletem os embates teóricos das 

diversas correntes que estruturaram a disciplina analisando-a através de diversas concepções 

que focalizavam o corpo do trabalhador brasileiro levando em conta: suas relações sociais, 

seu grau de desenvolvimento motor, seu posicionamento em relação ao meio em que vive, as 

diferenças individuais, seu envolvimento político e como a comunhão destes fatores formou o 

homem brasileiro, apto para atender as expectativas da classe dominante e aos seus projetos 

de desenvolvimento. 

Na análise da historiografia da Educação Física no Brasil no período 

compreendido entre a sua inserção no final do século XIX, até o início da década de 1970, 

destaca-se a atuação de políticos como Rui Barbosa por perceber a Educação Física em uma 

função pedagógica e não apenas prática. Tal intervenção foi fundamental para o 

estabelecimento da disciplina nos conteúdos escolares, deixando de lado a visão higienista e 

eugenista da Educação Física para que esta também passasse a ser vista como uma área de 

conhecimento. 

Com este impulso, o deputado Jorge de Moraes passou a defender a criação de 

escolas de formação de profissionais de Educação Física, para que esta fosse ministrada nas 

escolas por pessoas habilitadas, abrindo assim espaço para a discussão dos cursos de 

formação superior em Educação Física. 

A estruturação da Educação Física surgiu da necessidade de disciplinar o seu 

ensino em todo território nacional envolvendo para isto os governos estaduais na tentativa de 

cumprir as determinações impostas pelos governos compreendidos no período estudado 

(1940-1972) de traços autoritários e de política nacionalista. 



 

No Estado-Novo e no Regime Militar, a Educação Física foi desenvolvida no 

sentido de preparar o cidadão brasileiro para contribuir efetivamente nos projetos 

desenvolvimentistas destas duas épocas. Era necessária a constituição de uma força de 

trabalho sadia e disposta para encarar o desafio de transformar o país numa potência 

econômica e bélica. 

 Foram criados mecanismos e organizações que possibilitaram a difusão da 

Educação Física envolvendo a sociedade e principalmente os jovens que eram aliciados a 

contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado, através do desenvolvimento de 

posturas e hábitos sadios na sua formação. Tais atitudes escondiam a verdadeira intenção do 

Estado em desenvolver sua política distanciando nossa juventude da conscientização de seus 

direitos políticos, utilizando as práticas desportivas como fator de alienação. 

A gênese do ensino superior da Educação Física no país se deu a partir da 

obrigatoriedade do ensino da disciplina no início do século XX, crescendo assim a demanda 

por escolas de formação de professores. Como paliativo foram criados cursos provisórios 

onde eram formados professores militares e civis para suprir essa necessidade.  

Com o surgimento do Estado Novo, houve uma ampliação da aliança que 

havia entre militares, médicos e o Estado visando à criação do curso superior de Educação 

Física, pois esta poderia assegurar a propagação dos ideais da ditadura que eram segundo 

Faria Júnior (1987), o fortalecimento do estado e o aprimoramento da raça brasileira. 

Neste momento é observado o aparelhamento do Estado não só com a 

construção de centros esportivos, mas também de praças esportivas onde o povo pôde praticar 

atividades físicas e desportivas.  



 

Em 1939 surgiu a Escola Nacional de Educação Física, escola modelo que 

veio a nortear a formação dos diversos cursos superiores do país. A formação do corpo 

docente foi baseada nos médicos para ministrarem disciplinas com caráter teórico e nas 

pessoas que obtiveram destaque esportivo na época para ministrarem as disciplinas de 

caráter prático, contando para isto com os militares, muitos deles oriundos do Curso da 

Escola de Educação Física do Exército. 

A influência dos médicos e, sobretudo, dos militares marcou o processo de 

criação e desenvolvimento das escolas superiores de ensino da Educação Física no Brasil. 

Os Centros Esportivos foram de fundamental importância para abrigar nos 

Estados brasileiros os cursos superiores criados, devido à falta de infra-estrutura quando na 

implantação dos mesmos. De maneira geral os cursos foram implantados a partir da década de 

1940 sem a mínima estrutura para abrigar as práticas esportivas, chegando a faltar inclusive 

salas de aula e espaços para a administração. 

No terceiro capítulo foi apresentada a criação da Escola Superior de Educação 

Física do Estado de Pernambuco – ESEF. Da mesma forma da Escola Nacional, a escola de 

Pernambuco atravessou as mesmas dificuldades encontradas na sua implantação, devido ao 

fato de ter sido criada um ano após a escola modelo. 

Convém salientar que o corpo docente da ESEF / PE era formado em sua 

maioria por médicos e militares que se ocuparam em ministrar os conteúdos curriculares de 

acordo com o modelo nacional previsto através do Decreto-Lei nº 1.212, de 1939. 

A criação do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 

Federal de Pernambuco, no início da década de 1970, não teve os percalços enfrentados pela 

ENEFD e ESEF/PE. Embora tenham enfrentado problemas graves de falta de instalações 



 

adequadas para implantação e desenvolvimento de seus cursos, o Curso de Licenciatura em 

Educação Física da UFPE foi privilegiado por ocupar as dependências do Centro Esportivo 

Universitário localizado em seu próprio campus. 

A estrutura presente na UFPE facilitou sobremaneira a implantação do Curso, 

contribuindo não só com as instalações físicas como também com a diversidade de 

departamentos onde eram oferecidos cursos contemplando as diversas áreas do conhecimento. 

Os conteúdos curriculares ministrados foram atualizados de acordo com a 

Resolução nº 69/1969, uma vez que em 1939 foi elaborado o primeiro currículo para o Curso 

Superior de Educação Física, este só foi realmente revisto trinta anos após a implantação da 

ENEFD. Várias considerações foram feitas sobre o elenco das disciplinas ministradas, mas 

mesmo assim fica latente a influência dos médicos e militares no ensino da Educação Física 

na UFPE, uma vez que seu corpo docente foi formado em sua maioria pela Escola Superior de 

Educação Física de Pernambuco, tendo seus egressos captado tais influências e repassado nas 

suas aulas na UFPE. 

Fica a certeza de que a Educação Física no período estudado serviu aos 

governos destas épocas (Estado-Novo e Regime Militar) para assegurar através do controle 

exercido por suas instituições o sucesso de implantação de suas políticas desenvolvimentistas, 

utilizando-se da prática desportiva para desmobilizar as ações daqueles que dotados de 

consciência política, por força dos regimes ditatoriais não puderam mobilizar as massas, uma 

vez que estas se encontravam maravilhadas com o milagre econômico, com o 

desenvolvimento e com o sucesso obtido pelas nossas conquistas esportivas.  

    Vale o registro quanto à dificuldade encontrada na realização de trabalhos de 

pesquisa histórica no diz respeito à conservação de fontes históricas por órgãos 



 

governamentais e outras instituições de pesquisa. É inadmissível o descaso de diversas 

instituições com a preservação de sua própria memória ocasionando a ausência de 

documentos para desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa.  

Não só na pesquisa sobre a Educação Física, mas também em outras áreas do 

conhecimento onde a sua história ainda não foi resgatada, essa relação fragilizada dos seus 

profissionais com a preservação da sua memória deve ser repensada, a fim de que se possa 

compreender, interpretar e transcrever a história através de paradigmas já preditos ou por 

meio de um processo de construção do conhecimento sobre o seu universo e sua 

complexidade aparente.     
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