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Resumo

Comumente a literatura da Educação Física apresenta o Esporte como uma prática 
hegemônica  a  partir  da  ditadura  militar  no  Brasil,  merecendo  o  mesmo,  com o 
declínio  do  período militar,  severas  críticas.  A  fim de compreender  esta  relação 
fomos investigar esta afirmativa bastante conhecida na área tendo como objetivo 
identificar e analisar as razões que contribuíram com a consolidação do Esporte 
como prática hegemônica na Educação Física na segunda metade do século XX no 
Brasil. Essa narrativa foi composta por três momentos complementares. Inicialmente 
procuramos identificar o marco que concentra os fatores impulsionadores do Esporte 
e as relações estabelecidas entre os mesmos, em seguida buscamos conhecer a 
legislação  da  Educação,  Educação  Física  e  do  Esporte  como  indicadores  que 
influenciavam  as  práticas  escolares  e  por  fim  realizamos  uma  crítica  sobre  o 
pensamento  desenvolvido  na  literatura  da  área a  qual  associa  a  hegemonia  do 
Esporte ao período da Ditadura Militar no Brasil. Para tanto, utilizamos como fonte à 
legislação brasileira, bem como livros dos autores que se aproximam desta temática, 
os quais dão suporte na realização da construção desta narrativa. Perspectivando 
entender a História em longo prazo, desarticulando as associações realizadas entre 
períodos políticos  e  a  constituição da História,  bem como perceber  a  legislação 
enquanto  linguagem  e  prática  social  desassociando  o  caráter  impositivo 
habitualmente  reconhecido  nas  leis.  Contudo,  o  estudo  apontou  para  um  outro 
entendimento.  A  inserção  do  Esporte  na  Educação  Física,  a  criação  da  Escola 
Nacional  de  Educação  Física  e  Desporto,  o  arcabouço  legislativo  estruturado 
durante o Estado Novo para o Esporte, além da urbanização, meios de comunicação 
e industrialização emergente, principalmente, a partir da segunda metade do século 
XX  como  razões  que  contribuíram com a  constituição  do  Esporte  como  prática 
hegemônica na Educação Física.

Palavras-chave: Educação, Escola, Educação Física, Esporte, Hegemonia.
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Abstract

Usually  the  literature  about  physical  education  presents  sport  as  a  hegemonic 
practice that started in the military dictatorship in Brazil. However with the decline of 
the  regime,  this  practice  received  a  lot  of  critiques.  In  order  to  understand  this 
relationship we investigated  this  well-known affirmative  in  the  field,  having as  an 
objective the identification and the analysis of the reasons that contributed to the 
consolidation  of  sport  as  a  hegemonic  practice  in  the  physical  education  on  the 
second half  of  the  20th century  in  Brazil.  This  narrative  was composed by  three 
complement  moments.  Initially  we tried to identify the mark that concentrates the 
stimulating  factors  of  sports  and  the  established  relationship  between  the  same. 
Next, we tried to know the laws about education, physical education and sport as 
indicators that influenced the school practice, and at last we accomplished a critique 
about  the  developed  thought  in  the  literature  of  the  field  that  associates  the 
hegemony of sport to the period of the military dictatorship in Brazil. For that, we 
utilized as a source the Brazilian Legislation, as well books from authors that get 
close to this theme, which give support in the accomplishment of the setup of this 
narrative. With the perspective of understanding History at long term, disarticulating 
the  accomplished  associations  between  political  periods  and  the  constitution  of 
History,  as  well  perceiving  the  legislation  while  language  and  social  practice, 
disassociating the placed character common known in the laws. Nevertheless, the 
study  indicated  another  comprehension.  The  insertion  of  sport  in  the  physical 
education,  the creation  of  the “Escola Nacional  de Educação Física e Desporto” 
(National School of Physical Education and Sport), the structured legislative skeleton 
during  the  “Estado  Novo”  period  (New  State)  for  sport,  besides  urbanization, 
emergent means of communication and industrialization, mainly,  from the second 
half of the 20th century as reasons that contributed with the constitution of sport as a 
hegemonic practice in physical education.
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Considerações Preliminares

O Estudo da História da Educação Física no Brasil há algumas décadas vem 

se intensificando. Seja sobre sua inserção nas escolas brasileiras, sua legislação, os 

métodos ginásticos, as mulheres nesta prática, a formação dos professores, o lazer 

e ainda sobre os conteúdos/conhecimentos/saberes que vêm sendo desenvolvidos 

nas escolas.

No entanto,  é preciso (re)conhecer a História como um conhecimento que 

permite  através  do  passado humano  refletir  e  analisar  várias  situações  em que 

vivemos  na  nossa  atualidade,  e  na  dimensão  da  sua  dinâmica  compreender  e 

elaborar um outro sentido para o que estamos vivendo.

Estudar, discutir, analisar e, sobretudo, pesquisar sobre a História é algo que 

não  só  nos  fascina,  pelo  seu  caráter  revelador,  mas  nos  permite  contribuir  na 

construção da História da Educação e da Educação Física, bem como na formação 

inicial e continuada dos professores1.

Ao pensar nos programas de ensino ou propriamente nas aulas de Educação 

Física logo nos vem a lembrança da prática de Esporte2. Este pensamento foi e vem 

sendo constituído no âmbito da sociedade por vários fatores, que podem ir desde a 

relação estabelecida pelo senso comum de que Educação Física é Esporte,  e é 

comum pensar que este reduz a violência, tira os jovens das drogas, que Esporte é 

saúde,  que  é  componente  para  a  ressocialização  de  indivíduos;  da  experiência 

1  O termo professores, neste estudo, irá se referir a todos os gêneros.
2  Também  para  fins  deste  estudo,  trataremos  os  termos  esporte  e  desporto/desporte  como 

sinônimos. Gostaríamos de comentar que o termo Esporte é de origem anglo-saxônica e Desporto 
de origem latina. No entanto, no Brasil,  que é um país de origem latina, utiliza-se a expressão 
Esporte, pois esta prática chegou, de maneira geral, a este país pelos ingleses.
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enquanto estudante; da ênfase dos meios de comunicação aos esportes, seja ele 

como forma de educação, lazer, alto-rendimento; o incentivo dos governos através 

de patrocínio, bolsa-atleta e daí até a possibilidade de ascensão social.

Essa predominância da prática do Esporte na Educação Física pode estar 

associada,  além  desses  fatores  já  citados,  à  concepção  de  espaços  para  o 

desenvolvimento  deste  conhecimento  na  escola.  A  construção  de  espaços  para 

aulas  de  Educação  Física,  em sua  grande maioria,  restringe-se  a  quadras  poli-

esportivas,  deixando  de reconhecer  as  necessidades  dos  outros  espaços,  como 

salas para dança, ginástica e lutas. Além da questão dos espaços, há a questão do 

acesso aos materiais que, em geral, também são esportivos. Tatames, trampolins, 

equipamentos  de  som,  que  são  recursos  necessários  para  a  organização  do 

conhecimento, dificilmente são vistos nas escolas. Todo esse conjunto de fatores 

facilita o acesso ao conhecimento do universo esportivo, ao mesmo tempo em que 

limita o acesso aos demais conhecimentos da cultura corporal.

Compreendemos a escola como um espaço de educação formal  que,  por 

meio  da  apropriação  dos  conhecimentos  historicamente  construídos  pela 

humanidade,  deve  possibilitar  aos  indivíduos  compreendê-los  e  reelaborá-los.  É 

preciso  que esta  relação seja  contínua e  inseparável  da  ação e  intervenção do 

homem consigo  mesmo e com o  coletivo o  qual  também compõe.  Por  isso,  na 

escola, a Educação Física deve tratar dos conhecimentos que envolvem a cultura 

corporal sistematizando e reconhecendo a contribuição que este pode construir na 

interação dele em si  e  com outros conhecimentos possibilitando novas sínteses, 

elaborações.

Nessa relação de compreensão, apropriação e reelaboração do conhecimento 

é  fundamental  entender  que  essas  condições  constituem  constantemente  os 
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indivíduos  e  as  estruturas  sociais.  Com  isso,  deve-se  reconhecer  que  o 

conhecimento não é estanque, mas dinâmico, que o conhecimento é construído em 

uma relação do indivíduo com outros indivíduos, além do desenvolvimento social, 

cultural, político, econômico, e que não devem ser observados separadamente, mas 

que se articulam e se complementam na perspectiva da formação de um todo social.

Na tentativa de  compreender  a  formação deste todo social,  a  Escola tem 

papel fundamental nesta relação, não apenas na relação com o conhecimento (esta 

relação por si só deixa de ter sentido), mas na relação humana que se estabelece 

com o conhecimento. Conhecimento há em todo lugar, no entanto, a Escola deve 

selecioná-lo,  organizá-lo  e  sistematizá-lo  de  maneira  compreensível  aos  que  o 

acessam.

Contudo, as Escolas brasileiras não agregaram, prioritariamente, funções que 

se  ligavam  à  seleção,  organização  e  sistematização  dos  saberes,  mas  se 

preocuparam, entre outros valores, com a manutenção, ascensão e controle social. 

Para Romanelli (2003), a educação brasileira foi constituída em classe, com 

características que bem distinguiam a aristocracia rural; mesmo quando a demanda 

social  de educação começou a aumentar,  atingindo as camadas mais baixas da 

população e obrigando a sociedade a ampliar sua oferta escolar, esta relação não foi 

diferente.

A camada intermediária, se não surgida, mas acentuada com a mineração, 

percebeu o valor da escola como instrumento de ascensão social. Entretanto, suas 

relações  com a  classe  dominante  vão proporcionar  uma compreensão maior  da 

característica dominante no ensino brasileiro. Já as camadas inferiores viviam na 

servidão e o trabalho físico era tido como degradante, o ócio era um distintivo de 

classe.
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Diante dos estabelecimentos dessas relações, parece haver um grau elevado 

de consideração aos trabalhos intelectuais, aos saberes intelectuais, tendo em vista 

que a classe dominante e intermediária, como afirmou Romanelli (2003), precisaria 

manter-se (classe dominante), ascender (classe intermediária) e controlar as classes 

servis,  para  tanto  os  saberes  deveriam  ser  diferenciados  e  o  ócio  como  uma 

marcante característica que deveria ser apreciada.

Sabemos  que  as  escolas  brasileiras  recebem  influências  das  instituições 

européias,  que  ao  chegarem  aqui  traziam  seus  modelos  de  escola,  educação, 

currículos. As práticas de ginástica, esporte, já faziam parte daquele contexto e no 

Brasil também vão se difundindo.

Essas influências trazem consigo suas estruturas, e não acreditamos que por 

uma imposição, mas por uma aceitação mútua entre os brasileiros e imigrantes, o 

exercício físico vai tomando salas e pátios das escolas3.

Um dado importante  a reconhecer  nesta relação de aceitação refere-se  à 

forma pela qual  a Educação Física foi  sendo justificada: o caráter higienista que 

possibilitaria a formação de homens sadios em hábitos, costumes e pensamentos. É 

possível  que  este  seja  um  indício  da  inserção  nos  currículos  escolares, 

considerando que este argumento foi aceito e recebido pela população brasileira.

Ao discutir  acerca da História  do Currículo,  Goodson (1995)  afirma que a 

história dos currículos oferece algumas “pistas para analisar as relações complexas 

entre  escola  e  sociedade,  porque  mostra  como as  escolas  tanto  refletem como 

refratam definições da sociedade sobre o conhecimento  culturalmente  válido  em 

formas que desafiam os modelos simplistas da teoria da reprodução” (p. 114).

Por isso, é importante reconhecer a posição de que existe uma relação de 

aceitação entre  o que se tinha nas escolas brasileiras e os novos modelos que 

3  Sobre esta questão discutiremos com maior aprofundamento no primeiro capítulo deste estudo.
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chegam.  Nesta  relação  há  aproximações  e  distanciamentos  das  definições  da 

sociedade formada  no que se  refere  ao  conhecimento  que  culturalmente  vai  se 

validando e sendo reconhecido na sociedade e nos currículos escolares.

Para Santos (1990), as mudanças de uma disciplina dependem de fatores 

internos, tais como: grupos de liderança intelectual, centros acadêmicos de prestígio 

na formação profissional, a organização e evolução das associações de profissionais 

e  política  editorial  na  área.  A  esse  respeito,  Souza  Júnior  (1999)  acrescenta  a 

caracterização  e  conformação  dos  públicos  escolares  atendidos  pela  área,  as 

exigências, os pleitos e as negociações dos professores da área para os governos, 

instituições e estudiosos, chegando a estruturar os conhecimentos de sua disciplina 

em  termos  abstratos,  formais  e  eruditos  para  conquistar  status,  territorialidade, 

credenciais.

Quanto  aos  fatores  externos,  Santos  (1990)  aponta  estarem  diretamente 

relacionados à política educacional e ao contexto econômico, social e político que 

determinam o desenvolvimento de uma disciplina. A este fator, Souza Júnior (1999) 

afirma  que  as  formas  de  poder  e  controle  social  presentes  na  sociedade, 

estabelecendo  ou  influenciando  muito  fortemente  o  que  deve  ser  ensinado,  a 

estratificação das classes sociais, incidindo direta ou indiretamente na distribuição 

diferenciada dos conteúdos e das disciplinas escolares no tempo e espaço escolar 

dão a umas disciplinas mais privilégios que a outras, a depender das associações 

realizadas, como exemplo, a divisão entre trabalho intelectual e manual, ou seja, 

entre a educação do saber e do fazer.

Destacamos  que  os  fatores  externos  apresentados  por  Santos  (1990) 

agregando as questões culturais podem ser uma pista para a inserção da Educação 

Física  nas  escolas  brasileiras,  pois  a  influência  dos  imigrantes  através  de  seus 
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modelos  educacionais,  que  trazem  consigo  as  práticas  esportivas  e  ginásticas 

aliados às próprias práticas já desenvolvidas pelos brasileiros (jogos, brincadeiras), 

pode se apresentar como elemento que favorece a inserção desta disciplina nas 

escolas.

Reconhecemos  que  adentrar  na  discussão  sobre  a  inserção  da  Educação 

Física nas escolas brasileiras considerando que a escola privilegiava os saberes dito 

intelectuais não é uma preocupação deste estudo. Contudo, nos dispomos a refletir 

sobre esta questão entendendo-a como uma possibilidade de aprofundamento em 

outros estudos, bem como procurar olhar para esta questão com mais tranqüilidade, 

sem perder  as  referências  que  tratam deste  assunto  e  investigando  fontes  que 

possam  apontar  dados  que  contribuam  com  esta  reflexão,  apontando,  inclusive 

novos entendimentos.

Como já revelamos nas entrelinhas, nossa análise deter-se-á a uma unidade 

que compõe o conhecimento escolar, que é a Educação Física, que vem ocupando 

espaços importantes, quer no ambiente escolar,  quer fora dele.  Esse movimento 

realizado  pela  Educação  Física  é  refletido  nos  seus  conteúdos  de  ensino.  A 

ginástica,  a  luta,  o  esporte,  a  dança,  os  jogos  são  conteúdos,  na  escola,  da 

Educação Física, mas que ocupam espaço fora dela nos clube, academias, spa’s, e 

ainda nas praças, parques, na praia, nas ruas.

Dentre as possibilidades de conteúdos de ensino, nossa intenção é estudar o 

Esporte,  realizando  uma  análise  acerca  da  consolidação  desta  prática  como 

hegemônica na Educação Física na segunda metade do século XX, revelando o 

marco  que  concentra  as  primeiras  relações  entre  ambos  (Educação  Física  e 

Esporte), bem como os fatores que contribuíram para a consolidação desta prática 

na  Educação  Física,  refletindo  ainda  sobre  o  crescimento/desenvolvimento  do 
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Esporte a partir da ditadura militar apresentado pela literatura da Educação Física e 

a crítica realizada ao Esporte no início da década de 1980.

O Esporte vem sendo apontado como uma prática que em relação a outras 

vem  predominando  na  Educação  Física,  principalmente  a  partir  do  período  da 

ditadura militar no Brasil.4 Desta afirmativa várias questões nos inquietam: o Esporte 

alcançou destaque na Educação Física apenas a partir do período da ditadura militar 

ou a relação do esporte na Educação Física já vinha sendo constituída antes deste 

período? Como vinham sendo desenvolvidas as legislações da Educação, Educação 

Física e Esportes a partir da segunda metade do século XX? Que fatores podem ter 

contribuído  na  constituição  do  Esporte  como  prática  hegemônica  na  Educação 

Física?

O  exercício  desta  compreensão  é  que  revela  a  intenção  desta  pesquisa. 

Partindo  desses  pressupostos  que  nos  inquietam e  levam a  refletir  pretende-se 

identificar e analisar as razões que contribuíram com a constituição do Esporte como 

prática hegemônica na Educação Física na segunda metade do século XX no Brasil. 

Para tal compreensão é necessário que reconheçamos em que bases foi feita 

essa construção;  isso exige que “olhemos para trás”  identificando os fatores,  as 

formas,  as  influências  que  contribuíram  para  essa  consolidação.  Precisamos 

reconhecer também as questões que envolviam a Educação e que iam construindo 

e fortalecendo a Educação Física nas escolas.

Para  isto,  pretendemos  construir  um  entendimento  sobre  o  que  levou  o 

Esporte a afirmar-se na Educação Física como prática hegemônica e assim levantar 

as  questões  de  caráter  histórico,  cujas  conseqüências  são  até  hoje  vividas. 

Reconhecemos que com esta pesquisa não revelaremos toda a História, mas que, 

4  Ver Betti (1991), Bracht (1992), Castellani Filho (1988), Coletivo de Autores (1992), Souza Júnior 
(1999), Assis de Oliveira (2001).
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dentro do objetivo proposto, é possível contribuir com a compreensão desta prática 

na escola e que outros estudos também precisam ser realizados para colaborar com 

esta temática. 

Toda essa discussão merece que alguns conceitos sejam esclarecidos, como 

é o caso de prática hegemônica, que é um conceito tratado na literatura, em geral, 

de forma isolada. Aqui, procuraremos dar um sentido que expresse o entendimento 

que este estudo se propõe a investigar.

O termo Hegemonia vem da palavra grega egemonía,  que significa “direção 

suprema”,  usada  para  indicar  poder  absoluto.  De  acordo  com  o  Dicionário  de 

Política5, Hegemonia pode ser definida como uma forma de poder de fato que, no 

continuum influência-domínio, ocupa uma posição intermédia, oscilando ora para um 

pólo ora para outro.

Um conceito que nos chamou muito a atenção para Hegemonia foi  o que 

considera seu caráter de “influência particularmente forte”, exercida sem o recurso 

direto  de  armas ou forças  e,  por  isso,  não privada de um certo  fundamento  de 

legitimidade.  Neste sentido,  Hegemonia é uma subespécie de um conceito  mais 

geral,  o de  direção,  libertando-se quase totalmente do seu significado original de 

supremacia política6. 

Neste estudo, um desafio colocado é apresentar a Hegemonia do Esporte na 

Educação Física sem atrelar ao conceito que aproxime hegemonia do pensamento 

de  uma  relação  de  poder,  no  sentido  de  quem tem o  poder  manda,  manipula, 

monopoliza e impõe àqueles que não o detêm.

Recorremos  ainda  ao  pensamento  gramsciniano,  no  qual  o  conceito  de 

Hegemonia  é  ponto  central.  Para  Gramsci  (1989),  pode-se  fixar  dois  planos 

5  Ver Noberto Bobbio.
6  Idem 5.
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superestruturais:  o  que pode ser  chamado de sociedade  civil  e  o  da  sociedade 

política ou Estado 

que correspondem à função de “hegemonia” que o grupo dominante exerce 
em toda a sociedade e àquela de “domínio direto” ou de comando, que se 
expressa  no  Estado  e  no  governo  “jurídico”.  Estas  funções  são 
precisamente  organizativas  e  conectivas.  Os  intelectuais  são  os 
“comissionários”  do  grupo  dominante  para  o  exercício  das  funções 
subalternas da hegemonia social e do grupo político, isto é: 1) do consenso 
“espontâneo”  dado  pelas  grandes  massas  da  população  à  orientação 
impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que 
nasce “historicamente” do prestigio (e, portanto, da confiança) que o grupo 
dominante obtém, por causa de sua posição e de sua função no mundo da 
produção; 2) do aparato de coerção estatal que assegura “legalmente” a 
disciplina  dos  grandes  grupos  que  não  “consentem”,  nem  ativa,  nem 
passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na previsão 
dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o 
consenso espontâneo (p. 10-11).

A unidade dialética entre o consenso espontâneo e a coerção estatal é que 

permite que haja um certo equilíbrio de conciliação dos interesses e tendências dos 

grupos sobre os quais a hegemonia exerce.

A sociedade civil  expressa o momento da persuasão e do consenso que, 

conjuntamente com o momento da repressão e da violência (sociedade política), 

assegura a manutenção da estrutura de  poder  do Estado.  Na sociedade civil,  a 

dominação se expressa sob a forma de hegemonia, na sociedade política sob a 

forma de ditadura (FREITAG, 1980).

Para Joll7 (1977), a conquista da hegemonia pode exigir muito tempo, uma 

preparação em longo prazo. O período no qual a hegemonia cultural de um grupo 

social e sua ideologia são gradualmente implantadas corresponde a um tempo no 

qual a sociedade civil agirá em colaboração com os outros grupos, respeitará até 

certo ponto seus interesses e fará concessões às suas exigências. Neste processo, 

7  O referido autor realiza análises acerca do pensamento gramsciano.
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o papel dos intelectuais é o mais importante, visto que a conquista e a manutenção 

de hegemonia é em grande parte uma questão de educação.

O esclarecimento trazido por este autor será importante ao considerarmos o 

tratamento que damos ao conceito de hegemonia para este estudo, sendo o ponto o 

qual  o  Esporte  se  mostrará  enquanto  uma  prática  que  vai  se  constituindo 

hegemônica na Educação Física brasileira.

A noção de hegemonia que trabalharemos neste estudo diz respeito à prática 

que  se  sobressai,  ganha  destaque  na  Escola  e  fora  dela  em  uma  relação 

complementar,  que  necessariamente  não  exerce  monopólio  ou  modelo,  mas  se 

constitui em uma ação permanentemente presente na Educação Física, sendo as 

razões dessa permanência o objeto da nossa investigação,  como revelaremos a 

seguir.

Revelando o objeto de estudo. 

Compreender o Esporte como uma criação humana que foi incorporada aos 

saberes escolares através da Educação Física é compreender o homem não só 

como  criador,  mas  reconhecer  que  toda  criação  tem  a  necessidade  de  ser 

compartilhada para que dela seja acrescida, retirada, reconstruída e possa ser parte 

constituinte  da  vida  coletiva.  Na  medida  em  que  o  indivíduo  vai  constituindo 

individual  e  coletivamente  a  importância  dessa  criação,  esta  vai  se  afirmando 

enquanto um conhecimento (re)construído pela humanidade.  E assim, constrói  e 

marca aquele momento, que não significa ser este o começo nem o fim, pois servirá 

de base, ou já o é, para reelaborações que virão por meio do resgate do que se 

conhece daquele passado.

Assim, neste estudo, iremos compartilhar das idéias apresentadas por Norbert 

Elias a respeito do Esporte. Entretanto, precisamos tratar, breve e previamente, de 
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um conceito que é central no pensamento do autor e que, conseqüentemente, se faz 

presente na constituição do entendimento sobre o Esporte, que é configuração.

O termo configuração8 é designado no sentido de evitar a idéia de que os 

indivíduos  e  as  sociedades  são  substancialmente  diferentes.  Busca,  então, 

aproximar  a  idéia  dos  indivíduos  e  das  sociedades  em uma  constante  relação, 

influência  mútua,  em  que  não  seria  possível  entendê-las  enquanto  instituições 

distintas e que não se relacionam. 

É a partir desse entendimento que o autor compreende o Esporte.

As  configurações  constituem,  no  estudo  dos  desportos,  o  fulcro  da 
investigação. O desporto – qualquer que seja – é uma actividade de grupo 
organizada, centrada num confronto entre, pelo menos duas partes. Exige 
um  certo  tipo  de  esforço  físico.  Realiza-se  de  acordo  com  regras 
conhecidas, que  definem  os  limites  da  violência  que  são  autorizados, 
incluindo  aquelas  que  definem  se  a  força  física  pode  ser  totalmente 
aplicada (ELIAS, 1992, p. 230).

Destacamos a maneia pela qual o autor apresenta o conceito de Esporte, sem 

ficar  apenas no campo político,  econômico,  social,  biológico,  competitivo.  E sim, 

desenvolvendo uma articulação entre esses campos de forma clara e que expressa 

a relação dos indivíduos e da sociedade como elemento central na constituição do 

Esporte.

Neste contexto, a questão que nos envolve é compreender as razões que 

contribuíram com a consolidação do Esporte como prática hegemônica na Educação 

Física na segunda metade do século XX no Brasil.

Sabemos que a primeira metade e o início da segunda metade do século XX 

trouxeram para  o contexto brasileiro  um momento de  rupturas,  consolidações e, 

ainda,  descobertas.  Paralelamente à evolução do modelo agrário  para o modelo 

8  Para maiores esclarecimentos ver Norbert Elias em A busca da excitação.
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industrial, crescia o índice de urbanização9, assim como os meios de comunicação: 

em 1950 chega a televisão no Brasil. Neste mesmo ano, o país sedia a Copa do 

Mundo e inaugura o estádio do Maracanã.

Toda essa ebulição na estrutura social do Brasil provocava um significativo 

aumento na demanda das escolas. Para Romanelli  (2003), a urbanização é fator 

predominante do movimento demográfico demonstrado no período de 1940 a 1970, 

apontando que paralelamente ao aumento da população, ocorreu uma acentuada 

concentração  populacional  na  zona  urbana,  com  o  conseqüente  aumento  da 

demanda efetiva de educação escolarizada.

Neste  contexto,  emergem  também  os  componentes  curriculares,  como  a 

Educação Física, que já era obrigatória,  passando a ser ratificada junto a outras 

disciplinas. Pelo Decreto-Lei nº 8.07210 de 08 de Março de 1940, a Educação Física 

é obrigatória, como trata o art. 1º do capítulo I “a Educação Cívica, Moral e Física é 

obrigatória  para  a  infância  e  a juventude de todo país,  nos  termos do presente 

Decreto-Lei”. Em seu art. 4º, em que trata de seus objetivos, conteúdos e condição a 

ser ministrada, refere-se à Educação Física, pontuando “A Educação Física, a ser 

ministrada de acordo com as condições de cada sexo, por meio da 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 a 

esforços continuados, mas também dar-lhes ao corpo solidez, agilidade e harmonia” 

(grifo nosso).

É importante destacar a forma com que este decreto-lei se refere à Educação 

Física. Além de tratar do objetivo que ela terá na Escola, diz respeito ainda aos 

9  De  acordo  com os  dados  apresentados  por  Romanelli  (2003),  de  1940  a  1970,  o  índice  da 
população urbana mais do que quadruplicou, elevando a taxa de 31,24%, em 1940, para 55,98%, 
em 1970.

10  Ver LEX – Coletânea 1940.

22



conteúdos, entre os quais os desportos aparecem ao lado da ginástica, constituindo 

uma  das  primeiras  referências  em  que  é  expresso  na  Lei  o  desporto  como 

componente da Educação Física.

Já  desde  o  início  do  século  XX  ele  é  uma  prática  que  aparece  entre  a 

população, podendo inclusive ser apreendido como um elemento que possibilita a 

explicação acerca do processo civilizador brasileiro11.

É possível que esta prática tenha se estabelecido entre a população – prática 

social  –  pelo  seu  caráter  lúdico,  tomando  ruas,  praças  e  a  própria  escola, 

constituindo-se posteriormente como prática legal.

A criação do Conselho Nacional  de Desportos (CND),  pelo  Decreto-Lei  nº 

3.19912 de  14  de  abril  de  1941,  que  organizava  inclusive  as  federações, 

confederações e associações esportivas, é um elemento que pode fazer refletir a 

questão  acima descrita,  pois  esta  criação é a primeira  referência  da  Política  de 

Esporte no Brasil. Antes mesmo deste ordenamento legal o Esporte era uma prática 

que permeava os costumes da população brasileira.

Para  compreendermos  a  questão  que  nos  colocamos  é  necessário  um 

esforço sistemático não só do que envolve exclusivamente este período, mas toda a 

elaboração  que  o  antecede  para  que  assim  possamos  identificar,  analisar  e 

compreender  o  processo  que  fora  construído  e  que  permitiu  o  crescimento, 

desenvolvimento,  expansão,  enfim  a  constituição  do  Esporte  como  prática 

hegemônica na Educação Física.

Consideramos que procurar entender este processo é dar sentido histórico ao 

estudo, pois o fato de que o Esporte foi uma prática quase que exclusiva no período 

pós-64 é  uma aproximação  de  vários  autores  na  Educação  Física.  Betti  (1991), 

11  A respeito do esporte como elemento do processo civilizador brasileiro, ver Lucena (2001) em O 
Esporte na Cidade. 

12  Ver LEX – Coletânea 1941.
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Bracht (1992), Castellani Filho (1988), Souza Júnior (1999), Oliveira (2001) realizam 

esta reflexão em seus estudos. O que nos interessa agora é elaborar este espaço 

deixado  no  sentido  de  compreender  o  que  aconteceu  para  que  o  Esporte  se 

consolidasse como prática hegemônica na Educação Física.

A esse respeito,  Lucena (1994) já atentava ao afirmar que embora alguns 

autores estabeleçam a relação entre Educação Física e Esporte mais concretamente 

no decorrer dos anos 1960 e 1970, a interação entre esses dois temas já estava 

presente  no  pensamento  daqueles  que  conduziam  o  destino  das  práticas  da 

Educação Física e dos Esportes desde o Estado Novo.

Contudo,  reconhecemos  na  segunda  metade  do  século  XX  no  Brasil  um 

momento em que o Esporte já era da escola e neste período de explosão vários 

fatores favoreceram o crescimento do Esporte; por isso delimitamos este período na 

perspectiva de compreender como foi sendo constituída/construída a consolidação 

do Esporte na Educação Física.

Questões teórico-metodológicas.

Para tanto, é necessário reconhecer que, no conhecimento do passado que é 

a  História,  no  instante  em  que  se  deseja  apreendê-lo  não  se  deve  perder  a 

capacidade de observar a realidade do passado, mesmo se encontrando em um 

outro  momento  histórico.  A  esta  capacidade,  Marrou  (s.d.)  chama  de  sentido 

histórico. Considerando que o 

que nos separa do obcjeto do passado não é um espaço vazio: através do 
tempo  intermediário  os  acontecimentos  estudados  –  quer  se  trate  de 
acções, de pensamento, de sentimentos – produziram seus fruto, arrastaram 
consigo  conseqüências,  desenvolveram  as  virtualidades  e  não  podemos 
separar o conhecimento que deles temos do destas seqüelas (p. 40).
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Qual a utilidade de se estudar História? Pode-se chegar a uma verdade em 

História? Como resgatar a realidade histórica? As fontes podem revelar a História? 

São  confiáveis?  Acreditar,  duvidar,  conhecer,  reconhecer  são  ações  que 

provavelmente passam pelo pensamento daqueles que se deparam com um estudo 

histórico, estejam movidos pela curiosidade, necessidade de se apropriar daquele 

dado  conhecimento,  tirar  dúvidas,  passar  o  tempo,  pesquisar.  E  também  são 

questionamentos que podem envolver o primeiro momento de quem se propõe a 

desenvolver um estudo histórico.

Nossa  tarefa  aqui  não  será  a  de  esclarecer  todas  as  questões  acima 

levantadas, mas apontaremos alguns caminhos que serão percorridos nesse estudo 

para que fiquem claras para o leitor as terras por onde pisamos.

No início da apresentação tratamos do conceito de História apresentado por 

Marrou (s.d.),  que vê na história o conhecimento do passado humano. Tratar do 

conceito que o ponto final coloca nesta frase não é nada fácil. O conhecimento do 

passado humano envolve elaboração, a validade a partir das fontes consultadas, a 

atribuição de valores que devem ou não ser realizadas e sua apresentação sob a 

forma de texto que é resultado do esforço estabelecido por aquele que se propõe a 

revelar.

Nesta  perspectiva,  a  investigação  histórica  será  demonstrada  pela 

capacidade  de  elaborar  um  conhecimento  que  transmita  credibilidade.  A 

credibilidade do conhecimento histórico é um ideal,  uma aproximação a partir  do 

objetivo proposto no estudo, o que exigirá um esforço rigoroso, sistemático da(o) 

pesquisadora(o). Construir uma representação de um determinado passado humano 

é aceitar sua complexidade, tudo que lhe pertenceu, tentando apreender o máximo 

possível sobre ele. Para apreender este passado “é preciso encerrá-lo estreitamente 
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numa rede de perguntas sem escapatória, obrigá-lo a confessar-se” (MARROU, s.d., 

p. 53).

A  construção  deste  sentido  histórico  requer  bastante  cautela  do 

pesquisador/historiador, pois sua observação do passado, por estar situado em um 

momento presente, faz com que o passado seja submetido a uma análise mediante 

as condições deste presente. É inevitável cair nesta armadilha; o historiador aprende 

a situar o passado com os olhos do presente.

Neste estudo, o desafio é compreender a construção hegemônica do Esporte 

na Educação Física a partir da segunda metade do século XX no Brasil. Para tanto, 

precisaremos resgatar fontes que alimentam esse passado. É preciso reconhecer, 

ainda,  as  diversas  possibilidades  investigativas  que  as  fontes  oferecem  ao 

pesquisador/historiador.

À pesquisa das fontes associa-se intimamente à exploração da ‘bibliografia’ 
do assunto. Quando se começa um trabalho histórico, tem de se ler o que já 
foi  escrito  sobre  o  mesmo  assunto,  sobre  as  questões  próximas  e  de 
maneira geral sobre este domínio (MARROU, s.d., p. 67).

Daí  a revisão na literatura  que aborda ou é afim da temática que trata  a 

hegemonia do Esporte na Educação Física, de onde elegemos cinco autores13, que 

tiveram  seus  estudos  publicados  na  forma  de  livros.  E  paralelamente,  a  esta 

investigação foi  realizada na legislação brasileira (LEX) que envolve a Educação, 

Educação Física e  os  Esportes.  Tivemos acesso ao acervo  legislativo,  para fins 

deste estudo, na Biblioteca de Assuntos Jurídicos da Prefeitura da Cidade do Recife, 

que dispõe de uma vasta coletânea, a qual podemos acessar facilmente. 

13  Ver Betti (1991), Bracht (1992), Castellani Filho (1988), Coletivo de Autores (1992), Souza Júnior 
(1999), Assis de Oliveira (2001).

26



Ao discutir a legislação escolar como fonte para a História da Educação, Faria 

Filho  (1998)  apresenta-nos questões  bastante  relevantes  para  refletirmos  acerca 

deste tipo de fonte nos estudos históricos.

Para o autor, para entender a legislação como fonte e podermos determinar 

as  dificuldades  e  possibilidades  é  preciso  não  entendê-las  apenas  como 

ordenamento  jurídico,  mas  também  como  linguagem  e  prática  social.  Por  isso, 

defende  a  legislação  como  corpus  documental  enfocando-a  em  suas  várias 

dimensões: ordenamento jurídico, linguagem, prática social, prática ordenadora das 

relações e como um campo de expressão e construção das relações e lutas sociais.

Compreender a relação entre essas dimensões permite realizar o que o autor 

chama  de  um  triplo  movimento.  O  primeiro  refere-se  à  critica  às  concepções 

mecanicistas  da  legislação  que  entendem  a  lei  como  campo  de  expressão  e 

imposição, única e exclusivamente, dos interesses da classe dominante; o segundo 

está ligado à dinamicidade da lei, e por fim abriria mais uma possibilidade de inter-

relacionar, no campo educativo, várias dimensões do fazer pedagógico, às quais, 

atravessadas pela legislação, vão desde a política educacional até as práticas de 

sala de aula.

Trataremos também de dois conceitos – Prática Social e Prática Legal – que 

contribuíram para o entendimento o qual  pretendemos construir:  o Esporte como 

prática hegemônica na Educação Física na segunda metade do século XX, tendo na 

legislação, sua constituição social e legal, a composição desta narrativa.

De acordo com Faria Filho (1998), para compreender a lei enquanto prática 

social é necessária a distinção entre 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;  portarias)  e  dos  sujeitos 
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envolvidos na produção. O segundo momento destaca a importância de relacionar a 

legislação com as práticas que a produziram.

Outra  possibilidade,  ainda  segundo  o  autor,  é  pensar  a  legislação  como 

inspiradora de novas práticas, o que coloca o processo de apropriação, ou seja, a 

ação do sujeito supostamente inspirada pela legislação, na tentativa de não reforçar 

o viés autoritário e desqualificador suposto quando se entende a legislação como 

pura imposição, no qual são por demais conhecidas as abordagens que entendem a 

legislação como prática de ordenação, controle e formalização de outras (ou novas) 

práticas.

Nesta  perspectiva,  a  relação  entre  prática  social  e  prática  legal  é 

complementar e renovável. Há uma prática social que estabelece uma prática legal 

que possibilita outra prática social, ou seja, a legislação propriamente dita precede 

uma prática social  como também a sucede.  O momento  de  produção da lei  do 

pensar  a  lei  como decreto,  portaria,  a  própria  lei  na  relação com quem produz, 

escreve, descreve, precede uma prática que já vem sendo constituída socialmente e 

que é legalizada. No entanto, sua realização possibilita novas ações práticas sociais, 

que podem consolidar as ações que já vinham sendo realizadas como também dar 

novos rumos a processos desencadeados; isto envolve a legitimidade da lei.

A lei  é a linguagem da tradição e dos costumes e de suas relações com 

outras tradições e costumes; do ordenamento jurídico é preciso entender uma certa 

lógica em funcionamento, o que por sua vez, requer não apenas uma retórica de 

igualdade, mas, minimamente, a colocação em funcionamento, não discurso legal, 

de uma lógica de igualdade. Se assim não fosse, a lei não seria legítima e, muito 

menos, necessária14.

14  Faria Filho (1998).
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Essas considerações refletem neste estudo, pois, uma vez que temos como 

fonte  a  legislação  é  preciso  entendê-la  como  uma  linguagem  que  atravessou 

décadas e décadas, reconhecendo tanto as tradições e costumes brasileiros, como 

também  as  influências  que  se  misturavam  a  estas:  a  cultura  dos  imigrantes, 

industrialização, meios de comunicação, as ditaduras e as chamadas democracias. 

E por esses elementos se fez prática social, se mostrou dinâmica, que ora refletia na 

Escola, ora refletia fora dela, até porque esta dimensão da lei envolve o contexto 

social em si, a realidade que é dinâmica.

Essa realidade é demonstrada na Educação Física pelas leis, que ao passo 

em 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.

Sem  perder  de  vista  estas  relações  que  vão  sendo  estabelecidas  pela 

dinâmica da legislação, assim também este estudo pretende ser trilhado, havendo 

ainda espaço para reconhecer possíveis limitações as quais podemos encontrar.

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

consolidação do Esporte como prática hegemônica na Educação Física na segunda 

metade do século XX no Brasil, este estudo compreenderá três capítulos.

No  primeiro  trataremos  de  identificar  o  marco  que  concentra  os  fatores 

impulsionadores  do  Esporte  como  prática  hegemônica  na  Educação  Física 

compreendendo  as  relações  estabelecidas  entre  os  fatores  identificados  para  a 

consolidação do Esporte como prática hegemônica na Educação Física.

Já no segundo, nos propomos a conhecer a  legislação da Educação e do 

Esporte como indicadores que influenciavam as práticas escolares naquele período.

Por  fim,  o  terceiro  capítulo  realizará  uma  crítica  sobre  o  pensamento 

hegemônico do Esporte na Educação Física, em que trabalharemos com aqueles 
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autores  que comumente  ligam a  hegemonia  do  Esporte  ao  período da Ditadura 

Militar no Brasil.

Com as considerações finais,  pretendemos resgatar  nosso objetivo com o 

intuito  de  apontar  toda  a  discussão  a  que  nos  propomos  ao  longo  do  estudo 

revelando novas possibilidades de compreender a história como também de realizar 

novos estudos.
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CAPÍTULO I O ESPORTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA: A CONSTITUIÇÃO 

DE UMA PRÁTICA HEGEMÔNICA
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Como o Esporte chega ao Brasil? De que forma se insere nas escolas? Que 

fatores  estão  agregados  ao  Esporte  permitindo  sua  consolidação  como  prática 

hegemônica na Educação Física? Na perspectiva de compreender estas questões 

este  capítulo  tem  como  objetivo  identificar  o  marco  que  concentra  os  fatores 

impulsionadores  do  Esporte  na  Educação  Física,  compreendendo  as  relações 

estabelecidas entre os fatores identificados para a consolidação do Esporte como 

prática hegemônica nesta disciplina na segunda metade do século XX no Brasil. 

Para tanto,  pretendemos discutir  a chegada e inserção do Esporte na Educação 

Física das escolas brasileiras, bem como sua inserção na legislação do país.

O esporte e as atividades físicas institucionalizadas chegam ao Brasil junto à 

importação  dos  modismos  e  bens  culturais  europeus15.  Para  Betti  (1991),  duas 

influências marcam fortemente a implantação das práticas esportivas no Brasil.

A primeira  refere-se à influência dos estudantes da elite  brasileira que ao 

retornarem das universidades européias traziam hábitos daqueles países. A outra 

influência é a dos próprios imigrantes como um fator relevante a ser considerado no 

desenvolvimento do campo esportivo no Brasil. Esses trouxeram o hábito e o desejo 

de estruturar clubes, organizar competições esportivas e até mesmo ensinar práticas 

ligadas às atividades físicas e esportivas.

Diante  dessas  influências,  percebe-se  que  o  Esporte  vai  permeando  os 

hábitos da população brasileira, constituindo-se enquanto uma prática social.

A História do Esporte revela-o como uma prática da aristocracia inglesa até o 

final do século XVIII. No entanto, o século XIX é também marcado pelo movimento 

15  Melo (2001).
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esportivo inglês que formou outro  pilar  de sistematização da moderna Educação 

Física, e guarda relação com as transformações sociais e econômicas produzidas 

pela Revolução Industrial. A partir de então o esporte vai se disseminando para as 

outras camadas sociais e sua institucionalização em órgãos diretivos. As tradicionais 

Escolas Públicas16,  as Universidades e a classe média emergente da Revolução 

Industrial tiveram participação fundamental neste processo17.

A  classe  média,  que  por  ascender  política  e  socialmente  devido  ao 

desenvolvimento industrial, passou a reivindicar melhorias no sistema educacional, 

conseguindo erguer novas escolas públicas. Em meados do século XIX, o modelo 

esportivo era predominantemente o desta classe, que deu a vários jogos esportivos, 

alguns ainda em seu estado primário, organização, regras, técnicas e padrões de 

condução para os praticantes.

Rouyer (apud BETTI, 1991) constatou que o esporte era uma atividade de 

ócio da aristocracia e da alta burguesia e um meio de educação social  de seus 

filhos.

Ao que nos parece, o Esporte é vivenciado com uma certa dubiedade, pois ao 

mesmo tempo em que é atividade de ócio é também meio de educação para uma 

mesma classe social. Para nós, este é um dado importante, considerando que há 

uma  certa  resistência  em tratar  o  Esporte  como  meio  de  Educação,  tratando-o 

apenas como elemento de ócio. 

A Inglaterra é ainda considerada a pioneira em divulgar o esporte entre uma 

população industrial e urbana18 e em utilizá-lo como meio de educação. O esporte 

16  Os estudantes produziam seus próprios jogos – futebol,  caça e tiro – desafiando às vezes a 
proibição das autoridades educacionais que os consideravam perigosos e violentos.

17  Para maiores informações ver Betti (1991).
18  Mclntosh (apud BETTI, 1991).

33



tornou-se acessível às classes trabalhadoras inglesas depois de ter surgido para a 

classe média, em decorrência de conquistas trabalhistas.

Um dado curioso apresentado por Betti (1991) é que só no final do século XIX 

o  governo  inglês  adotou  uma  política  de  apoio  à  Educação  Física  nas  escolas 

mantidas pelo Estado. Foi fixado um acordo entre o departamento de Educação e o 

Gabinete Militar para que sargentos ministrassem instrução em Educação Física nas 

escolas. O sistema oficialmente adotado não foi o modelo esportivo inglês, mas o 

sistema ginástico  sueco,  o  que gerou uma dualidade de sistemas  na Educação 

Física  inglesa:  jogos  organizados  nas  escolas  públicas  e  ginástica  nas  escolas 

primárias,  objetivando  a  formação  de  bons  chefes  de  empreendimento  e  bons 

oficiais na primeira,  e através da disciplina e dos efeitos fisiológicos do exercício 

sistemático, bons operários e soldados na segunda.

Para o autor, o Esporte, gradualmente, institucionalizou-se em quase todos os 

países do mundo, e também os programas de Educação Física passaram a aceitá-lo 

e adotá-lo.

A partir do final do século XIX, o movimento esportivo inglês estava pronto 
para ser exportado. Embaixadores, administradores coloniais, missionários, 
comerciantes, marinheiros e colonos encarregaram-se de difundir o esporte 
inglês pelo mundo.19

Em meio ao processo de imigração, o Esporte chega ao Brasil.  O Esporte 

chega enquanto forma de lazer, sendo vivenciado pela classe burguesa, mas chega 

às  classes  baixas  que vão  assimilando e  começam a  desenvolver  tal  poder  de 

apropriação que esta manifestação vai se popularizando por toda sociedade.

Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda chama-nos a atenção para 

o processo pelo qual o Brasil vem se constituindo, desde a colonização, que não foi 

uma colonização vertical, mas uma interrelação entre os índios, povo que aqui se 
19  Idem nota 12.
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encontrava,  além dos portugueses e os  demais  que aqui  chegaram.  Ao mesmo 

tempo em que trouxeram seus hábitos, costumes, pensamentos encontraram uma 

outra  cultura,  clima,  modo  de  viver.  O  processo  de  acomodação20 ocorre  pelas 

resistências e adaptações que vão se interagindo no convívio.

É importante refletir acerca do que chamamos de processo de acomodação, 

agora relacionando ao Esporte.  Como vimos, esta é uma prática inglesa que ao 

chegar ao Brasil  encontra resistência e adaptações,  e nesta relação constituiu  o 

Esporte brasileiro.

Com relação à disseminação do Esporte enquanto prática que também tinha 

convívio popular, Melo (2001) nos apresenta um dado importante de refletir:

o esporte não era uma prioridade para as camadas populares. Mesmo que 
possuindo algumas características valorizadas pelo seu gosto (as apostas, 
o desafio, entre outras) a prática não fazia estritamente, pelo menos da 
forma apresentada,  parte de sua cultura,  sendo reconhecida como uma 
manifestação importada a que tinha acesso limitado (p. 113).

Vale lembrar que neste estudo realizado por Melo (2001), intitulado “Cidade 

Sportiva: primórdios do esporte no Rio de Janeiro”, é analisado o contexto sócio-

cultural do Rio de Janeiro do século XIX onde o autor discute o turfe e o remo como 

práticas esportivas assistidas, investidas e praticadas naquele período.

Com isso queremos chamar atenção de que essas podem não ser práticas 

prioritárias  das  camadas  populares  e  que  também  não  temos  indícios  de  sua 

presença no âmbito escolar, mas que são elementos que podem ter despertado na 

população o gosto,  curiosidade,  interesse pelas práticas esportivas, inclusive por 

estas (turfe, remo) praticadas pela elite.

20  Estamos chamando a interação entre os povos de processo de acomodação pela fusão que vai 
havendo entre os povos que já estavam e os que vão chegando e se relacionando, constituindo a 
cultura brasileira.
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O autor afirma que se tratava de apresentar o esporte como um substituto 

moderno e adequado para as antigas práticas tradicionais da população; os jogos 

ligados às camadas populares eram freqüentemente proibidos, como a víspora, a 

roleta  e  a  loto,  enquanto  aqueles  presentes  nos  fóruns  da  elite  gozavam  de 

reputação e muitas vezes eram denominados de esporte, como o xadrez e a dama. 

Se fossem freqüentes entre as classes populares, logo eram considerado motivo de 

ação policial, algo pernicioso e pejorativo.21

Já para Lucena (2001), o Esporte afigura-se como um símbolo, uma nova 

referência, como portador do signo da “modernidade”, da “civilização “ que, a partir 

do final do século XIX, é difundido nas diferentes cidades brasileiras. 

Em  livro  intitulado  “O  Esporte  na  Cidade:  aspectos  do  esforço  civilizador 

brasileiro”, Lucena (2001) analisa a maneira pela qual foram introduzidas as práticas 

esportivas na sociedade brasileira, em especial na cidade do Rio de Janeiro, a partir 

do final  do século XIX22.  Neste sentido,  se propõe a pensar  na emergência dos 

passatempos esportivizados como uma prática que se amplia no ambiente urbano e 

que  corresponde  ao  projeto  de  sociedade  possível,  avançando  pelas  primeiras 

décadas do século XX. Nesse esforço de civilização, um componente de “ascensão 

social”, de “educação” e, à medida que as camadas populares se apoderam de sua 

prática,  também se verifica um fator  de “identidade”  na relação  outsiders23 e  os 

estabelecidos.

Como  “identidade”  e  “educação”  caracterizam  a  visão  dos  primeiros 

praticantes  do  esporte  no  Brasil,  são  singulares  afirmações  como  as  que  só 

21  A seguir descreveremos uma análise realizada por Pagni (1997) com relação ao primeiro impacto 
que o Esporte provocou na sociedade, como uma ação que provocará vícios na população.

22  A Teoria Sociológica de Norbert Elias é utilizada por Ricardo Lucena para discutir  o processo 
civilizador brasileiro.

23  Lucena (2001) prefere utilizar esta terminologia proposta por Norbert Elias, pois considera que em 
Português nem um outro sentido satisfaz o sentido apontado pelo autor.
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enxergam  possível  praticar  algum  esporte  pessoas  com  um  mesmo  nível  de 

educação.

É preciso pensar na identidade que se estrutura a partir dos outsiders,

como uma prática que se inicia no contexto específico de um grupo social, 
mas que se expande para além daquela configuração pela ação dos que 
apreendem uma prática social e a ela conferem um sentido diferenciado. 
Assim, a prática dos esportes que, no Brasil, também se estruturou como 
uma ação das elites no usufruto de seu tempo de lazer é, em vários de 
seus aspectos, incorporada por outros segmentos – como praticantes ou 
assistentes, no caso dos esportes – e assume uma característica peculiar... 
(p. 49).

 

Quanto à relação entre “estabelecidos” e os outsiders, embora possa parecer 

que a ênfase tenha recaído naqueles “estabelecidos”, quando se trata de esporte a 

análise só faz sentido na presença do “outro”, e, por isto, o autor afirma considerar 

os times e os jogadores, o jogo, como também o papel da torcida. Assim, à medida 

que  “estavam  de  fora”,  os  outsiders apreendiam  novas  práticas  e  tornavam-se 

atores, tomando parte da ação, seja nos clubes, nas praias, nas ruas ou calçadas.

...os  outsiders  não são meros  coadjuvantes,  ou  sujeitos  que  sofrem as 
conseqüências  da  ação  das  elites.  Sabendo da  condição  de  outsiders,  
esses segmentos se aproximam das novas práticas e re-significam, a seu 
modo, a ação introduzida no contexto social. A consciência de outsiders é 
percebida no esporte com a criação de clubes nos mais variados recantos 
da cidade, pela ocupação dos morros, muros ou calçadas, como lugares 
adjacentes  àqueles  previamente  destinado  aos  espectadores  dos 
espetáculos esportivos e principalmente, pela introdução de novos “tons” a 
um esporte recém-chegado ao Brasil  recentemente republicano (p.  143-
144).

É interessante percebermos que a prática dos esportes toma uma dimensão 

que já não há possibilidade de contê-la, não se consegue frear, pois mesmo que as 

elites  quisessem  se  apoderar,  como  um  elemento  pertencente  exclusivamente 

àquela classe, não seria possível, devido ao caráter lúdico desta atividade, como 

também a criatividade por parte daqueles que se apropriavam do Esporte enquanto 
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espectadores, mas que na oportunidade que tinham deixavam aquelas práticas com 

sentido próprio, ressignificando-as.

Por esta possibilidade é que pensamos no Esporte como uma prática que 

vem “importada”  com uma organização,  uma sistematização,  um caráter  próprio, 

mas  que  ganha  corpo  diferenciado  no  Brasil,  tanto  por  parte  daqueles  que  a 

trouxeram, considerando que aqui o clima, espaço, tempo de ócio, as condições e 

interesse pelo trabalho eram diferentes do europeu - o Brasil não era a Europa em 

miniatura para os imigrantes -, como por aqueles que já possuíam seus jogos e a 

estes acresceram novas formas. Por isto, o Esporte, o futebol, por exemplo, que foi 

sendo praticado no Brasil, recebeu toda “ginga” do seu povo, formando-se, então, o 

Esporte Brasileiro.

É preciso compreender  a  hegemonia não sob uma perspectiva impositiva, 

mas por uma relação de troca na construção em que, no caso do Esporte, começa a 

criar raízes para a constituição de uma prática hegemônica, que tem seu sentido 

fortalecido por  ir  se estabelecendo a  partir  da criação corporal  própria  de quem 

pratica, e ainda pelo caráter legal que assume.

Lucena (2001) percebe o esporte como um componente “culturalmente” novo 

na formação da sociedade moderna, como um elemento da “moderna ação” que se 

estabelece ainda no século XIX e marca uma nova maneira de se relacionar com os 

outros, que aparece como um componente diferenciado e diferenciador. O primeiro 

está mais voltado para a ação de cada indivíduo,  marcando a distinção entre  a 

maneira de viver a esfera lúdica num sentido mais regulamentado e auto controlado, 

e diferenciador referindo-se à exaltação que a habilidade pode proporcionar. 

Como observamos, enquanto Melo (2001) entende o Esporte como substituto 

moderno das práticas tradicionais das camadas populares, Lucena (2001) percebe-o 
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como um símbolo  de  modernidade  e  acrescenta  que  no  Brasil  não  houve  uma 

passagem sincrônica do jogo popular e ritualístico ao esporte ou jogo esportivizado; 

em outras palavras, o jogo não acabou para dar lugar ao Esporte. Na verdade, há 

um “implante” de uma prática específica ao lado dos jogos de caráter popular.

Refere-se ao termo “implante” por afirmar que o Esporte chega até nós, não 

por  um amadurecimento  contínuo,  que permitiu  a  passagem de uma ação mais 

simples para outra de caráter mais complexo, apoiado numa técnica específica que 

parece caracterizá-lo, mas por uma ação deliberada e dirigida para determinados 

setores da elite brasileira.

Discutindo a inserção do esporte nas escolas brasileiras.

Por esta relação descrita acima podemos afirmar que, no Brasil, o Esporte 

tem sido um dos conteúdos pioneiros na Educação Física. Entretanto, se tem quase 

que  um  referencial  obrigatório  que  no  final  do  século  XIX  a  ginástica  era 

predominante e na virada do século,  início  do século XX o esporte  ‘substituiu  a 

ginástica’. Mas, compreender a História por esse viés é entendê-la de forma linear.

É preciso reconhecer que a história não é estanque, parada. O conhecimento 

do passado humano tem sentido através da capacidade de se observar a realidade 

do passado, conhecendo-a, enquanto passado, e reconhecendo que o espaço de 

tempo que os separa, da atualidade estudada, produziu frutos que arrastam suas 

conseqüências e que não podemos separar o conhecimento produzido no passado 

das  conseqüências  de  hoje.24 Neste  sentido,  reconhecemos  a  necessidade  de 

repensar a seqüência – ginástica e esporte – que se trata na Educação Física.

Assim, considerando que a História é construída pelos homens, que tem seu 

comportamento diversificado e criador, nos permite a possibilidade da invenção de 

24  Ver Marrou (s/d).
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várias práticas corporais como necessidade e característica desse comportamento 

mutável, além da possibilidade da reinvenção dessas práticas pela compreensão do 

que representaram e pelo resgate como forma de continuidade.

Nesta  perspectiva,  fica  difícil  reconhecer  a  linearidade  que  é  colocada  à 

questão ginástica e esporte na Educação Física. Para ajudarmos a compreender 

esta questão refletiremos a partir das considerações de três autores que apontam 

aproximações acerca da inserção do Esporte nesta disciplina escolar.

A esse respeito, Melo (1998) pergunta: “Qual(is) teria(m) sido o(s) conteúdo(s) 

desenvolvido(s)  na  Educação  Física  brasileira  no  século  XIX,  momento  de  sua 

introdução em nossas escolas? Teria sido a ginástica ou o esporte?” (p. 48); essas 

são questões que servem como ponto de partida para o autor  discutir  sobre os 

conteúdos tratados na inserção da Educação Física nas escolas brasileiras.

Para  ele  desde  o  século  XIX já  se  podia  encontrar  em muitas  escolas  a 

atividade física sendo oferecida nos currículos, nos diferentes níveis de ensino, bem 

como uma forte preocupação governamental que era refletida na legislação daquele 

momento.

Diante da possibilidade do Esporte e da Ginástica terem dividido o mesmo 

espaço, Melo (1998) atribui a diferenciação na ênfase de acordo com a região e com 

a escola. Isso se deve ao fato de que o desenvolvimento tanto das escolas como 

das regiões, ou seja, o desenvolvimento urbano de maneira mais geral, está atrelado 

às questões que envolvem a imigração no país, que trazia consigo todas as suas 

práticas, costumes, cultura, inclusive a corporal.

Uma questão bastante interessante é apontada por Pagni (1997) acerca da 

inserção do Esporte nas escolas brasileiras e da Ginástica (exercícios físicos). O 

autor aponta que o esporte parecia não exigir tantos sacrifícios para o corpo como 
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os exercícios físicos. Sua prática ligava-se a um caráter mais espontâneo e a uma 

visão de “contato com a natureza”, desenvolvida por algumas pessoas, praticada 

domingos e feriados, aglutinava não só praticantes, mas também espectadores.

O  Esporte  foi  contestado  por  médicos,  jornalistas  e  escritores;  esses 

afirmavam que o Esporte trazia efeitos nocivos à juventude, estimulando a pronúncia 

de  um vocabulário  de  baixo  escalão,  promovendo  a  violência,  o  abandono  dos 

estudos, do cultivo da inteligência e do espírito.

...esses  intelectuais  [médicos,  jornalistas  e  escritores]  recriminavam  o 
esporte pelo fato de mobilizar e liberar os instintos e as paixões humanas 
de modo desordenado,  ao invés de contê-los,  prejudicando a formação 
moral e intelectual da juventude. Tais recriminações ao esporte parecem 
justamente mostrar o contrário do que os seus entusiastas defendiam: sua 
capacidade  em aprimorar  a  constituição  física  das  pessoas....  (PAGNI, 
1997, p. 72).

Para o autor, a capacidade de inserção e aceitação popular parecia a única 

coisa que envolvia opositores e entusiastas do esporte. No entanto, toda polêmica 

gerada em torno do esporte vai surtir uma discussão pedagógica sobre este tema, 

tentando adequá-lo à idade e incluindo-o em um programa de Educação Física.

Ao analisar  a  inserção da prática do esporte  no  contexto  escolar,  Lucena 

(2004) chama-nos atenção para uma questão bastante peculiar na relação Esporte25 

e Ginástica,  considerando que os  mesmos elementos  que moldam o gosto pela 

prática esportiva e que surgem no contexto social específico da segunda metade do 

século  XIX  e  início  do  século  XX  no  Brasil  vão  dar  subsídios  para  uma 

argumentação em favor da ginástica no contexto escolar. Esses elementos estão 

baseados em um crescente processo de diferenciação individual, na necessidade de 

refinamento das ações e de uma auto-censura mais abrangente.

25  O conceito de Esporte discutido por Lucena neste texto baseia-se na linha de análise proposta pelo 
sociólogo alemão Norbert Elias.
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Para o autor, o Esporte teve na escola mais um espaço de disseminação e 

desenvolvimento. Diferentemente do que nos é dito, o Esporte se fazia presente nas 

escolas, não como em uma simples diferenciação com a ginástica, mas naquilo que 

chama  de  “dualidade  relacional”,  sendo  ambos  parte  do  mesmo  princípio  que 

animava a ação daqueles que dirigiam e freqüentavam a escola ainda no século 

XIX.  Nesta  perspectiva,  sugere  que  a  distinção  se  processa  no  caminho  da 

racionalização acerca das práticas corporais realizadas nas escolas no século XX.

A reflexão apontada é, sob nosso ponto de vista, bastante pertinente. Pois, ao 

considerar que o Esporte e a Ginástica são ações complementares que apontam 

para um mesmo processo de inter-relação, nos faz entender que o Esporte não pode 

ser explicado por si mesmo, mas apenas na relação com o conjunto de atividades 

sociais e corporais.

Vai ficando cada vez mais relacionada com o esporte aquela prática que 
muitos  de  nós  aprendemos  a  ouvir  chamar  de  ginástica.  Ou  seja, 
acreditamos  que  em  muitos  casos,  quando  nossos  instrutores  falavam 
sobre a ginástica, reportavam-se a ações referentes às práticas esportivas 
(LUCENA, 2004, p. 162).

Destacamos o reconhecimento de totalidade que é dado ao conhecimento 

que envolve a Educação Física. Se o Esporte e a Ginástica são complementares e 

não antagônicos, ao tratá-los “isoladamente” é apenas com fins pedagógicos. Esse 

sentido proposto dá à Educação Física um corpo de conhecimento, um objeto a ser 

estudado na educação formal.

Ao  refletirmos sobre  estas  referências,  Melo  (1998)  revela  a  presença  do 

Esporte junto à Ginástica, Pagni (1997) aponta convergências e divergências com 

relação à aceitação do Esporte na Educação Física e Lucena (2004) observa que o 

Esporte e a Ginástica não remetem a ações antagônicas, mas sim complementares.
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Temos subsídios para afirmar que a Educação Física vem sendo inserida na 

escola desde o final do século XIX no Brasil, tendo na ginástica e no esporte sua 

forte representação. Na forma da lei, a Ginástica representava sua obrigatoriedade, 

esta aparece com mais ênfase; um exemplo disto são as próprias leis que já no final 

daquele século sempre se referem à Ginástica26. No entanto, deve-se reconhecer 

como já discutimos nas referências trazidas por Melo, Pagni e Lucena que o esporte 

já se apresentava como conteúdo da Educação Física.

Do ponto de vista das leis,  a denominação  desportiva  só vem aparecer  a 

partir  da  década de 192027 através da Portaria  do Ministro  da Guerra  de  10 de 

Janeiro de 1922, referindo a um Centro Militar  de Educação Física destinado “a 

dirigir, coordenar e difundir o nôvo método de Educação Física, e suas aplicações 

desportivas”  (grifo nosso).  No campo das Escolas Militares e Públicas aparecem 

exatamente os tipos de atividade como ginástica, natação e esgrima.

O conceito de Esporte começa a se alargar nas discussões no âmbito social, 

educativo, político, econômico e cultural. Ao ser instituído o Conselho Nacional de 

Cultura pelo Decreto-Lei nº 52628 de 01 de Julho de 1938, no art. 2º, § único, alínea 

h,  ”inclui  a  educação  física  (ginástica  e  esportes29)  como  atividade  de 

desenvolvimento  cultural”.  Ao  colocar  entre  parênteses  os  termos  ginástica  e 

esportes referindo-se à educação física, leva-nos a entender que a educação física é 

compreendida pela ginástica e pelo esporte.

26  Aqui estamos nos referindo, entre outras, às leis, como: Lei n° 630 de 17 de Setembro de 1851, a 
qual se refere à inclusão da ginástica no currículo das escolas primárias; Decreto n°2.882 de 1 de 
Fevereiro de 1862, que mantém a ginástica no currículo do Colégio Pedro II e acrescenta a dança; 
Projeto n° 224, que teve como relator Rui Barbosa, que instituía uma seção de ginástica em cada 
escola normal. Diagnóstico da Ed.Física/Desporto.

27  COSTA, Lamartine P. (1971, p. 379).
28  Ver Costa, 1971, p. 380.
29  Grifo nosso.
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A instituição da Comissão Nacional de Desportos pelo Decreto-Lei nº 1.05630 

de 19 de Janeiro de 1939 representa a inserção do desporto no âmbito político, o 

qual  aponta  no  art.  2º  que  compete  à  comissão  “realizar  minucioso  estudo  do 

problema dos desportos no país”. Esta é uma representação de que o esporte já 

vinha sendo visto como uma questão que necessitava ser estudada atentamente, 

provavelmente pela dimensão que tomara nacionalmente.

No  campo  da  Educação,  a  Educação  Física  afirma-se  legalmente  na 

constituição de 1937, em que pela primeira vez é feita referência à Educação Física, 

pelo artigo 13, o qual determina a obrigatoriedade da Educação Física nas escolas 

primária, normal e secundária. Ainda neste campo a palavra desporto aparece na 

criação da Escola Nacional de Educação Física e Desportos através do Decreto-Lei 

nº 1.21231 de 17 de Abril de 1939.

De acordo com o  apresentado acima,  com relação à inserção da palavra 

desporto nas leis, alguns aspectos merecem ser discutidos. Do ponto de vista da 

abrangência do Esporte, percebemos que a inserção ia ocorrendo em vários âmbitos 

como  o  Militar,  o  Cultural,  o  Político  e  o  Educativo.  Essas  formas  foram 

exemplificadas a partir das leis que já tratamos. Dessa forma, devemos recordar o 

que foi tratado por Faria Filho (1998) entendendo a lei enquanto prática social. Se 

analisássemos  a  legislação  anterior  à  década  de  1920,  identificaríamos 

manifestações  esportivas;  foram  também  essas  ações  que  impulsionaram  uma 

abrangência no entendimento sobre o Esporte e sua afirmação na forma legal (nas 

leis).

Uma outra questão que queremos tratar é com relação ao entendimento da 

Educação Física como uma prática educativa obrigatória; o termo educativo ao que 

30  Ver na LEX coletânea de 1939.
31  COSTA (1971, p. 380), a respeito da primeira aparição. Recorremos também a LEX na coletânea 

de 1939 para termos referência na íntegra do texto.
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nos parece vem ratificar que esta disciplina é sim uma prática educativa, que deverá 

ser  ministrada  sob  programa,  o  que,  para  nós,  permite  a  sistematização  do 

conhecimento da Educação Física e ainda em espaço adequado.

Podemos destacar que o Esporte já estava inserido nas escolas brasileiras no 

final  do  século  XIX  e  início  do  século  XX.  Este  é  um  marco  importante  na 

constituição do Esporte como prática hegemônica na Educação Física, dando-nos 

os alicerces para apresentar as razões que nos permitem afirmar a consolidação do 

Esporte na Educação Física brasileira.

Discutindo os fatores que contribuíram com a consolidação do esporte na Educação 

Física brasileira.

Diante do que apontamos até aqui, temos condições de afirmar que desde o 

final do século XIX e o início do século XX a Escola contou com a presença do 

Esporte  na  Educação  Física.  Para  nós,  este  é  um  marco  importante  que  se 

apresenta como base para a constituição do Esporte como prática hegemônica na 

Educação Física.

Como já vimos, esta foi uma prática que cresceu no âmbito escolar, e também 

fora dele. E neste sentido, não se deve esquecer a inter-relação entre os contextos 

social,  educativo,  político,  econômico  e  cultural,  que mesmo sendo expresso de 

maneira isolada exercem funções complementares.

Além disto, acreditamos ainda que uma vez constituída a base do Esporte na 

Educação Física alguns fatores contribuíram para a permanência e a consolidação 

desta prática.

Nossa perspectiva, neste momento, será de perceber as influências destes 

fatores entre si, que não obedecem a uma hierarquia, inclusive porque considerando 

a perspectiva histórica que estamos desenvolvendo neste estudo, não seria possível 
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que dentre esses fatores exista um que venha primeiro ou seja mais importante. 

Acreditamos sim,  que eles se relacionam à medida que vão surgindo quer  pela 

demanda social, sob influência estrangeira no país, e pelo próprio desenvolvimento 

objetivado  pelo  país,  bem  como  pelos  pontos  de  interseção  destes  fatores 

contribuindo com a consolidação do Esporte.

O crescente processo de urbanização e industrialização, vivido no Brasil  a 

partir da década de 1930, apresenta-se como um modelo de modernização. Isso se 

deve,  também,  ao fato  de  que a constituição da produção brasileira  era agrária 

passando,  com  a  migração  da  população  rural  para  as  cidades  atraídas  pelas 

indústrias, a viver uma sociedade urbano-industrial.

Para Sérgio Buarque de Holanda (1995), o desenvolvimento da urbanização 

não resulta unicamente do crescimento das cidades, mas também do crescimento 

dos meios de comunicação, atraindo a população das áreas rurais para a esfera de 

influência das cidades.

O  Brasil  voltava-se  para  o  desenvolvimento  perspectivando  superar  os 

problemas  sociais,  econômicos  e  culturais.  As  cidades  crescem  tornando-se 

metrópoles que assistem às transformações das paisagens. O modo de vida dos 

centros urbanos exige um ritmo mais acelerado. Aos poucos os centros das cidades 

foram deixando de ser ponto de convergência da população passando a ser local 

obrigatório de chegada e partida dos transportes coletivos.

O  processo  de  industrialização  brasileira,  agregado  à  urbanização  e  aos 

meios de comunicação, possibilita o reconhecimento de diversas práticas, como um 

novo tipo de relação de trabalho, habitação, relação com outros e as possibilidades 

de lazer advindas não só destas relações, mas também das necessidades humanas 
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que ampliam sua motivação a partir  do contato com o Esporte na escola,  como 

forma de lazer e, mais tarde também, pelo amadorismo e profissionalismo.

Por isso, Santos (1994) adverte que o termo industrialização não deve ser 

tomado  em sentido  restrito  como criação  de  atividades  industriais,  mas  em sua 

ampla significação, como processo social complexo, que inclui tanto a formação de 

um mercado nacional quanto os esforços de equipamentos do território para torná-lo 

integrado, como a expansão do consumo em diversas formas, como o consumo da 

saúde, da educação, do lazer,  de televisões, idéias, informações, tudo buscando 

uma resposta concentrada que impulsiona e ativa o processo de urbanização. 

O  crescimento  urbano  envolve  o  processo  de  absorção  das  populações 

rurais, desenvolvimento industrial, dos meios de comunicação, das escolas, enfim é 

um crescimento que ocorre em vários âmbitos sociais, tomando dimensões as mais 

diversas.

Os meios de comunicação de massa são explorados ao máximo.  Jornais, 

revistas, TV, cinema, cartazes, outdoors, impregnam o dia-dia, vendendo produtos, 

estabelecendo comportamentos, divulgando uma cultura produzida por especialistas 

(RODRIGUES, 1992). 

A  contar  da  década de 1940,  alargou-se  em páginas e  suplementos,  nos 

diários e nas revistas, a parte reservada aos esportes que passaram ao primeiro 

plano  nos  noticiários  da  impressa  como  nos  programas  de  rádio  e  televisão. 

(AZEVEDO, s/d).

Romanelli (2003) considera que a intensificação do processo de urbanização 

tem  na  deterioração  das  formas  de  produção  no  campo  e  na  industrialização 

crescente as principais causas para o desequilíbrio na demanda social de educação, 
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pelo crescimento  acelerado e a necessidade de formação de recursos humanos 

exigidos.

Ainda para esta autora, o crescimento econômico, especialmente do setor 

industrial, significou um rompimento com a ordem política e econômica, a expansão 

do  setor  moderno  e  a  emergência  de  novas  camadas  sociais.  A  mobilidade 

estabelecida  foi  aquela  possibilitada  pela  transferência  da  agricultura  para  a 

indústria,  do campo para a cidade,  das regiões estagnadas para as regiões em 

expansão econômica.

Em meio ao crescimento,  mudança e expansão,  havia a necessidade que 

essa  tríade  se  fizesse  presente  também na  Educação.  “Na  medida  em que  há 

transferência do setor tradicional para os modernos, há também um aumento das 

necessidades de escolarização, em todos os níveis” (ROMANELLI, 2003, p. 112).

A  urbanização  mostra-se  como um fator  fundamental  para  o  aumento  da 

demanda de Educação, em função também da ascensão industrial tendo em vista 

que essa população que chega à cidade vem de um outro tipo de produção e que 

para ter acesso à indústria precisa de conhecimento.

Essa  situação  necessita  ser  correspondida,  principalmente,  pelo  setor 

educacional que vê expandir uma demanda que, qualitativamente, não consegue ser 

sustentada,  pela  deficiência  do  caráter  estrutural,  como  também  pelo  fato  da 

demanda e da oferta seguirem caminhos opostos.

Em paralelo  a  essas  mudanças,  a  Educação  passa a  viver  um momento 

diferenciado. Começam a aparecer as reformas estaduais de ensino impulsionando 

a necessidade de uma reforma nacional.

Diante de tal situação, vale destacar a ação do Movimento Renovador. Esse 

movimento  surgiu  da  reunião  de  um  grupo  de  educadores  brasileiros,  com  o 
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propósito de criar a Associação Brasileira de Educação (ABE), imbuídos de idéias 

renovadoras  sobre  o  ensino.  A  ABE era  uma organização que  através  de  suas 

reivindicações pretendia sensibilizar o poder público e a classe dos educadores para 

os problemas mais cruciais da Educação Nacional e a necessidade urgente de se 

tomarem medidas concretas para equacionar e resolver os problemas.

Antes mesmo da criação da ABE, uma nova idéia sobre o ensino, chamada 

Escola Nova, permeava o pensamento de vários autores brasileiros conquistando 

adeptos pelas afinidades ideológicas no campo da Educação, que condiziam com as 

mudanças estruturais que passava o país.

O Movimento Renovador representava a luta social em defesa da educação 

escolar brasileira, entendendo que a educação é um direito do cidadão, cabendo ao 

Estado o  dever  de assegurá-la  de  forma igualitária,  sem distinção de classes e 

situação econômica.

Observamos a  importância  da prática social  organizada,  estabelecida pelo 

Movimento Renovador, o qual, através do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova 

expressava  a  ideologia  defendida  por  aqueles  educadores  que  reivindicavam  a 

necessidade  do  Estado  assumir  o  controle  da  Educação,  que  fora  expresso 

legalmente pela Constituição de 1934.

O movimento dos escolanovistas recupera o antigo ideário pedagógico liberal 

e defende a democratização da escola, mas uma escola transformada à luz deste 

novo conceito de Educação.  Assim, ela deveria ser  aberta  a todos os cidadãos, 

comum e única. Única, mas não uniforme; as diferenças das aptidões dos alunos ou 

a necessidade de especialização determinarão o limite da “unidade de ensino” para 

posteriores ramificações (LOPES, s/d).
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Do  ideário  de  democratização  decorrem  vários  princípios  como  o  da 

obrigatoriedade, necessidade do Estado tornar o ensino obrigatório. Para que todos 

pudessem ter acesso à escolarização era fundamental que a Escola fosse gratuita. 

O princípio da laicidade vem garantir a autonomia científica da escola; respeitando a 

pluralidade de credos coloca-os fora do âmbito escolar. A co-educação tornaria mais 

econômica a organização da escola e enquanto centro de educação que pretendia 

ser  colocaria  o  homem e a  mulher  em pé de igualdade.  Esses princípios  estão 

contidos no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.

O princípio fundamental da Escola Nova era a adequação do trabalho aos 

níveis  de  desenvolvimento  do  educando.  Além  disso,  duas  tendências 

caracterizavam a Escola Nova. A primeira prima pela revisão dos meios de educar, 

ou seja, a substituição de normas empíricas por outras de maior validade técnica. Já 

a segunda refere-se à análise dos fins da escola, à filosofia educacional. A atitude 

técnica é entendida como um valor ligado ao espírito crítico em relação à atividade 

que deve ser executada.

A  Educação  Física  também  aparece  dentre  as  características  gerais  da 

Escola Nova: “A cultura do corpo será assegurada tanto pela ginástica natural, como 

pelos  jogos  e  desportos”  (LOURENÇO  FILHO,  1978,  p.  163).  Observe  que  a 

Ginástica caminha ao lado dos desportos nesta proposta.

Considerando a importância atribuída à Educação Física pela Escola Nova, 

Fernando Azevedo, um dos líderes do Movimento Renovador, defendia tal proposta, 

entendendo a Educação Física como parte integrante da Educação.

Para ele, as concepções mecanísticas da Educação, as quais admitem poder 

haver progresso em um de seus ramos sem efeito aproveitável no outro, supõem os 

exercícios  privados  de  relação  com  outras  modalidades  educativas,  em  que 
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repercutem e de que se beneficiam toda a Educação Física, a ciência e a arte dos 

movimentos. Hoje estão impregnadas da nova concepção, sendo parte integrante e 

viva da educação, suscetível, por conseguinte, de modificação e aperfeiçoamento, e 

não uma espécie de peça mecânica imutável e isolada no meio do corpo vivo da 

educação.

A educação física é, antes de tudo e essencialmente, educação, e, como 
parte  integrante  desta,  se  liga  a  uma  teoria  geral  da  educação;  que 
qualquer programa “pedagogicamente aceitável”, pelos seus fundamentos 
psicológicos e sociais, tem de desenvolver-se “em relação orgânica” com a 
educação como um todo e, portanto, com as outras matérias e seções nêle 
representadas (AZEVEDO, s/d, p. 17).

Vale reconhecer o quão inovadora é a proposta do autor. Trata da Educação 

Física como parte da Educação, em uma época em que a Educação Física é vista 

como um apêndice da Educação não representando função significativa na Escola.

Nos  primeiros  quarenta  anos  do  século  XX,  Fernando  Azevedo  observa 

notáveis progressos do Esporte, não só do ponto de vista quantitativo, mas também 

qualitativo. Para o autor, os esportes, os mais variados, difundiram-se por toda parte 

e  tomaram,  nos  centros  urbanos,  um  desenvolvimento  acima  de  qualquer 

expectativa. Com essa difusão, desenvolveram e aperfeiçoaram-se as técnicas na 

prática desses exercícios ou dessas competições.

O autor percebe ainda o processo de industrialização e urbanização, além 

das novas concepções sociais, econômicas e culturais, à base das transformações 

de estrutura e de mentalidade, como de mudanças de hábitos de vida, contribuindo 

com o desenvolvimento da cultura física e dos esportes.

Vemos que no âmbito do Esporte essa efervescência de fatores contribuiu 

para  a  intensificação  desta  prática  social.  O  campo  é  favorável:  o  crescimento 

urbano dos meios de comunicação (televisão, jornais,  rádios), o desenvolvimento 
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industrial e as escolas, enquanto instituição que recebe novas demandas com novas 

exigências, dentre elas também exigências esportivas.

Apresentaremos dois outros fatores os quais nos mostram uma importância 

significativa na constituição do Esporte como uma prática hegemônica na Educação 

Física.

O Método Francês e o Esporte.

Durante nossas investigações,  o  Método Francês apresentou-se como um 

fator  importante  de  ser  discutido,  no  sentido  de  colaborar  com  o  objeto  desse 

estudo, tendo em vista a presença do Esporte em meio a este método ginástico.

O Método Francês é  trazido  para  o  Brasil  no  início  do  século  XX (1907) 

quando o governo contratou uma missão militar francesa para ministrar instrução 

militar à Força Pública do Estado de São Paulo, o que mais tarde veio a ser a Escola 

de Educação Física do Estado de São Paulo. Só em 1921, pelo Decreto nº 14.784, o 

Ministério da Guerra regulamenta este método: “O Regulamento da Instrução Física 

Militar (Método Francês) passa a constituir método oficial de todas as armas”. Já em 

1929,  o  Método  Francês  foi  introduzido  na  Educação  Física  civil  tornando-se 

obrigatório em todas as instituições de ensino: “enquanto não for criado um método 

nacional de Educação Física fica adotado em todo território brasileiro denominado 

Método Francês, sob o título de regulamento Geral de Educação Física”.32

Considerando  nosso  objeto  de  investigação,  qual  a  relação  do  Método 

Francês com o Esporte? Este não é um método de ginástica? Pois bem, o Método 

Francês é um método de ginástica, porém traz na sua constituição o Esporte como 

elemento  que  compreende  diversos  grupos  de  exercícios,  os  quais,  segundo  o 

método,  devem  ter  correspondência  com  uma  classe  de  indivíduos  de  valor 

32  Marinho apud Goellner.
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fisiológico  determinado,  devendo  abranger,  dentre  outros,  a  Educação  Física 

Superior (esportiva e atlética).33

A Educação Física Superior (Esportiva e Atlética) 

É  o  coroamento  e  a  conclusão  lógica  dos  períodos  precedentes  – 
educação física elementar e educação física secundária. No curso dêste 
ciclo, o instrutor procurará sempre realização do tipo de atleta completo tipo 
feito ao mesmo tempo de força, de resistência, de velocidade, agilidade e 
saúde (Regulamento nº 7, p. 13).

O que é preciso reconhecer é que o Esporte fazia parte do Método Francês 

como um dos grupos de exercícios indicados, sendo considerando, de acordo com a 

referência acima, como o fechamento, o arremate do que precedia.

Ao tratar  dos  Princípios  Gerais  do Método,  o  Regulamento  nº  7  traz  seis 

formas  de  exercícios,  são  elas:  os  jogos;  os  flexionamentos;  os  exercícios 

educativos;  as  aplicações;  os  esportes  individuais;  os  esportes  coletivos.  Como 

observamos, das seis formas de exercícios, duas contemplam os esportes, que se 

justificam da seguinte forma:

A vida laboriosa não deve absorver, porém, todos os cuidados do homem. 
Horas de repouso lhe são fisiológica e psicologicamente necessárias.  A 
procura da felicidade sob a forma simples e particular sã do prazer físico e 
perfeitamente legítimo (Regulamento nº 7, p. 23).

Na  página  seguinte  continua:  “Por  esta  razão  os  esportes  individuais  e 

coletivos, foi reservado um lugar no Método Francês. Estes exercícios criados tendo 

em vista  o  prazer,  são,  além disso,  fatores  importantes  para  o  aperfeiçoamento 

físico, intelectual e moral”.

Dos esportes individuais entende que são exercícios artificiais nos quais a 

dificuldade  foi  tornada  progressiva  e  praticamente  limitada,  exigindo  força, 

velocidade,  resistência,  treinamento  especial,  o  que  permite  desenvolver  limites 

extremos (Regulamento nº 7).

33  Regulamento nº 7.
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Os esportes coletivos, tais como o foot-ball e o basket-ball, etc. diferem dos 

esportes  individuais,  pois  que  para  sobrepujar  o  adversário  é  preciso  empregar 

qualidades físicas e morais mais variadas, além do que a dificuldade a superar é 

menos de ordem material do que de ordem moral, pois reside principalmente na 

vontade que tem a equipe adversa de assegurar a vitória.  Os esportes coletivos 

podem ser considerados como o coroamento da educação física (Regulamento nº 

7).

Das sessões de esportes individuais: “De uma duração relativa ao ciclo e ao 

valor  físico  dos  indivíduos  (30  a  40  minutos),  a  sessão de  esportes  individuais, 

começará  como  todas  as  sessões  de  trabalho,  por  uma  sessão  preparatória  e 

terminará por uma volta a calma” (p. 49).

As sessões de esportes coletivos, como previa o Regulamento nº 7, teria um 

aspecto diferente, de acordo com o ciclo e valor físico dos indivíduos. Para os alunos 

do  ciclo  secundário,  segundo  grau,  tratava-se  apenas  de  iniciação  esportiva. 

Quando os conhecimentos técnicos estivessem acurados do mesmo modo que o 

grau de treinamento geral dos alunos poderão praticar os esportes coletivos em sua 

forma normal, em tempo restrito. Ao serem admitidos no ciclo superior os alunos 

poderão  dedicar-se  à  prática  regular  dos  esportes  coletivos.  Posteriormente, 

poderão  praticar  livremente  e  tomar  parte  em  competições  regularmente 

organizadas.

A que expressiva atividade esportiva se referia o Método Francês? Além de 

conhecer ou reconhecer o esporte como parte integrante do Método Francês, ele se 

propunha a uma sistematização deste conhecimento. Não queremos criar polêmicas 

quanto à forma de sistematização, assim consideramos pela organização do método 

com o tempo e as possibilidades dos indivíduos de realizarem aquelas atividades. 
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Além disso, este método foi difundido muito antes dos militares tomarem o poder no 

Brasil.

Para Goellner (1996), o Método Francês se apresenta importante na inserção 

e na consolidação da Educação Física como componente curricular.  No entanto, 

para a autora as reformas do Ensino Primário, Normal e Agrícola apresentaram um 

espírito  menos  autoritário  que  as  Reformas  do  Ensino  Secundário,  Industrial  e 

Comercial, realizadas por Capanema, considerando que as referências com relação 

à instrução militar. Por isto, acredita ter havido um “‘afrouxamento’34 na identificação 

da  Educação  Física  como  instrução  militar  deu  margens  as  novas  medidas 

administrativas, que principiaram a promover o esporte enquanto conteúdo fundante 

da Educação Física, relegando a ginástica ou ainda, o Método Francês, a um plano 

secundário” (p.125 – grifo nosso). 

Em  seguida,  a  autora  afirma  que  o  Método  Francês  frente  a  outras 

manifestações  da  cultura  corporal  como  a  Ginástica  Sueca,  Método  Desportivo 

Generalizado, a Ginástica Feminina Moderna e o Esporte figurou como conteúdo 

mais expressivo até próximo dos anos 1960 quando era metodologia de Educação 

Física  adotada  oficialmente  nas  escolas  brasileiras.  Reconhece  que  o  Método 

Francês era  pouco considerado no cenário  internacional,  tendo em vista  que as 

atividades físicas em evidências centravam-se no esporte. “Mas no Brasil, ainda que 

o esporte tivesse espaço assegurado, persistia a orientação militarizada que tinha no 

Método  Francês grande  expressão  pois  favorecia,  pelo  seu  caráter  técnico  e 

doutrinário...” (p. 140-141).

É interessante observarmos as afirmativas da autora: primeiro reconhece o 

conteúdo esporte no período que antecede a ditadura militar, diferentemente do que 

comumente é revelado na literatura da área, mas em seguida acredita ter o esporte 

34  Termo utilizado pela autora.
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deixado a ginástica ou o próprio Método Francês em segundo plano. O que não fica 

difícil compreender é que o Método Francês trazia sessões de Esporte; no nosso 

entendimento são tratados os conteúdos Esporte e Ginástica e não um sobrepondo 

o outro. Era um Método de Ginástica, mas que trazia no seu bojo o esporte.

Há de se admirar ainda que o que vem para substituir a Reforma Capanema é 

a LDB de 1961, o que significa que até então a ordem metodológica da Educação 

Física era o Método Francês. O que não compreendemos é que ora a autora afirma 

que as reformas administrativas promoveram o Esporte como conteúdo fundante da 

Educação Física, deixando o Método Francês em segundo plano, ora afirma que 

embora o Esporte  tivesse espaço assegurado,  persistia  a  orientação militarizada 

daquele  método.  Sob  nosso  ponto  de  vista,  há  uma  certa  contradição  no 

pensamento da autora, para nós fruto do não reconhecimento do caráter esportivo 

contido no Método Francês.

Em  sendo  um  método  oficial  brasileiro,  o  Método  Francês  pode  ser 

considerado como um fator que contribuiu para propagação do Esporte na Educação 

Física? Será ainda que a ENEFD foi influenciada pelo Método Francês?

Educação Física Desportiva Generalizada.

O Método de Educação Física Desportiva Generalizada (EFDG), que através 

do “Institut National dês Sports” – INS vai se disseminando na França, foi trazido ao 

Brasil pelo professor Auguste Listello, que o difundiu nos Cursos de aperfeiçoamento 

Técnico-Pedagógico realizados anualmente em Santos.

Os  princípios  do  método  preconizado  pelo  INS  se  propõem  a  oferecer 

atividade corporal que inspire a satisfação do esforço, do domínio do corpo e da 

exaltação do ser. Essa era a única forma de substituir o exercício feito por obrigação 

pelo exercício realizado por prazer. Essa idéia que associa o Esporte com o prazer 
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nos remete ao que Pagni  (1997) afirma acerca da difusão do Esporte no Brasil, 

quando este começa a ser desenvolvido e opõe-se aos sacrifícios exigidos pelos 

exercícios físicos, assumindo um caráter mais espontâneo.

O prazer  e  a espontaneidade parecem ser  aliados do Esporte no que diz 

respeito  a  ganhar  espaço  entre  os  praticantes.  Essa  perspectiva  prazerosa  e 

espontânea tem como pano de fundo uma preocupação com a saúde. O próprio 

método de Educação Física Desportiva Generalizada entende como característica 

da Educação Física, incluindo a desportiva, uma concepção psico-fisiológica, que 

estimula a competição coletiva tendo em vista  a  necessidade de adaptação das 

atividades à idade e às aptidões dos indivíduos. Todo esforço investido visa formar 

“um corpo vigoroso e harmonicamente desenvolvido” (MARINHO, s/d, p. 385).

Este sentido nos leva a observar uma certa relação de forças, que ao mesmo 

tempo em que são opostas, impulsionam para uma mesma direção. Essa aparente 

contradição é explicada pelo fato de um lado, a espontaneidade, o prazer de praticar 

esporte e de outro sua finalidade, importância que é justificada pela saúde e é essa 

colisão  e  coesão  que  pode  impulsionar  a  garantia,  permanência  do  Esporte  na 

escola, expressa pelas leis, bem como pelos próprios estudiosos da Educação que 

percebem sua importância. 

No Brasil tem-se referência que após a Segunda Guerra Mundial, coincidindo, 

de modo geral, com o fim do Estado Novo, o Método da Educação Física Desportiva 

Generalizada  destaca-se,  apresentando  um  grande  desenvolvimento  para  o 

Esporte35.

O que vale  destacar  aqui  é  que como o Método Francês,  a  EFDG é um 

Método de ginástica, mas que além de ginástica traz na sua constituição o Esporte 

como uma prática que compreende a classificação de seus exercícios.

35  Coletivo de Autores (1992).
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A ginástica se faz presente nas três primeiras partes da sessão de EFDG que 

são o aquecimento, os exercícios de flexibilidade e o desenvolvimento muscular e os 

exercícios  de  agilidade  e  energia.  Já  os  desportos  –  individuais,  coletivos,  de 

combate  e ao  ar  livre  –  compõem a quarta  parte  da sessão que é  a aplicação 

desportiva.

Chamamos atenção que este método de EFDG compreende tanto a Ginástica 

como o Esporte, e não apenas o Esporte como sugere seu nome. Assim como o 

Método Francês, a Educação Física Desportiva Generalizada deixa entender que 

ambas as prática de ginástica e Esporte andaram juntas, mas que o Esporte tem 

uma ênfase diferenciada pelos fatores que apresentamos neste capítulo, e também 

pela forma como se destacou entre os métodos de ginástica.

Buscando entender esta relação que procuramos alimentar nosso objeto de 

informações,  fontes,  reflexões,  compreensões  com  o  esforço  das  devidas 

elaborações.  Para  tanto,  reconhecemos  que  os  meios  de  comunicação,  a 

urbanização  do  Brasil,  a  industrialização,  a  inserção  do  Método  Francês  e  da 

Educação  Física  Desportiva  Generalizada  são  fatores  que  influenciaram  a 

consolidação deste conteúdo na escola, além de marcarem a segunda metade do 

século XX no Brasil.  Não que estes fatores tenham surgido neste período,  mas 

houve uma intensificação dos mesmos a partir de então.

Passaremos agora a conhecer e discutir a legislação da Educação, Educação 

Física  e  Esporte,  que  fora  elaborada  em  paralelo  ao  que  apresentamos  neste 

capítulo, mas que para fins deste estudo focaremos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO II O TRATAMENTO DA LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 

FÍSICA E ESPORTE
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Ao  falarmos  de  legislação  é  possível  que  logo  venha  o  pensamento,  o 

entendimento da lei  como algo impositivo,  repressivo. No entanto, neste capítulo 

procuraremos conhecer a legislação da Educação, Educação Física e Esporte como 

indicadores que influenciavam as práticas escolares, mas para tanto discutiremos 

um entendimento acerca da legislação na perspectiva de desfazer aquele discurso 

que comumente ouvimos36.

Para  tanto,  um  outro  grande  desafio  é  superar  a  visão  do  paradigma 

tradicional37 da  História,  o  qual  a  revela  essencialmente  pela  política,  pois  ao 

justificar a História pela política corre-se o risco de deixar à margem a ação humana, 

expressa  pelo  protagonismo  de  homens  e  mulheres  na  cultura,  nas  relações 

interpessoais, na própria política e economia que são resultantes de um processo 

que não ocorre no instante em que se elabora uma lei,  um projeto político, uma 

política pública, mas estas são frutos de toda uma ação, prática social, que ganha 

legalidade ao tornar-se lei; sua dinamicidade é expressa ao retornar à prática social 

recebendo a legitimidade da sociedade.

Do ponto de vista da legislação brasileira, a Educação Física está inserida 

desde o final do século XIX. Para nós, entender a legalidade da Educação Física na 

Educação Brasileira  é  o primeiro  subsídio  para  construir  nossa narrativa,  a  qual 

entende  o  Esporte  como  um  conteúdo  que  se  constituiu  enquanto  prática 

36  Devemos, neste estudo, ter o cuidado de ao tratar a legislação, que necessariamente não estará 
ligada à Escola, perceber as possíveis interfaces, influências que exerce no Esporte como prática 
hegemônica na Educação Física Escolar.

37  Ver Peter Burke, A Escrita da História.
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hegemônica. Isso porque a garantia da Educação Física nos currículos escolares 

permite investigarmos ou não a presença do Esporte nas escolas.

Em nosso contexto, a ação humana é expressa pelo Esporte, que aqui por ser 

considerado uma ação humana é também uma prática social, que envolve ações 

corporais bastante diversificadas, utilizando-se de movimentos específicos que ora 

são comuns a Esportes diferentes,  ora são movimentos únicos,  específicos para 

cada Esporte.

A  variedade  de  movimentos  e  as  possibilidades  de  criação  do  Esporte 

(associado por outras práticas ou a sua própria criação) devem-se à configuração 

estabelecida, como também aos diferentes espaços físicos onde o Esporte pode ser 

praticado, sejam eles: água, areia, campo, montanha, quadras, em que o Esporte 

deixa de ser,  apenas,  um confronto  entre  seres humanos38,  passando a ser  um 

desafio com o próprio espaço onde está sendo desenvolvido.

Investigando a legislação brasileira, especificamente a respeito da Educação 

Física e Desportos, pode-se observar que, como já chamamos atenção no primeiro 

capítulo,  a  inserção da Educação Física nas escolas brasileiras é acompanhada 

pelos conteúdos ginásticos e esportivos,  com ênfase diferenciada, bem se sabe, 

mas que vem ratificar que a disseminação desse fenômeno educativo cria raízes 

desde muito cedo nas escolas.

Para Lyra Filho (1999), a lei sempre emana do Estado e permanece em última 

análise ligada à classe dominante. No entanto, a visão dialética precisa alargar o 

foco do Direito, abrangendo as pressões coletivas que emergem na sociedade civil. 

“O Direito  autêntico e global  não pode ser  isolado em campos de concentração 

legislativa, pois indica os princípios e normas libertadores, considerando a lei um 

38  Ver Elias (1992).
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simples acidente no processo jurídico, e que pode, ou não, transportar as melhores 

conquistas” (p. 10).

Discutiremos,  paralelamente,  a  Legislação da  Educação,  dando  destaque 

para as menções à Educação Física e à Legislação do Esporte. Iremos iniciar a 

partir da década de 1930, pois este é considerado um dos períodos mais marcantes 

na História da Educação Brasileira, tido como um divisor de águas na história.

Em  1930  é  criado  o  Ministério  da  Educação  e  Saúde  Pública  tendo  em 

Francisco  Campos  seu  primeiro  ministro,  o  qual  exerceu  esta  função  até  1932. 

Mesmo exercendo por pouco tempo esta função, ele efetuou profundas reformas no 

ensino  secundário,  comercial  e  superior,  que  foram  chamadas  de  Reformas 

Francisco Campos. Foi a primeira elaboração de uma Política Nacional de Educação 

que  objetivava  coordenar  e  supervisionar  as  atividades  de  ensino  em todos  os 

níveis.  O  que  existia  antes  eram  os  sistemas  estaduais,  que  não  possuíam 

articulação entre si, pois não havia um sistema nacional de educação que norteasse 

as ações dos Estados.

Para a sociedade brasileira esta reforma representa “o início de uma ação 

mais objetiva do Estado em relação à educação” (ROMANELLI, 2003, p. 131) uma 

vez que esta reforma atingiu profundamente a estrutura do ensino a partir da medida 

que propõe um Sistema Nacional de Educação. A mesma efetivou-se através de 

uma  série  de  seis  decretos,  dos  quais,  aqueles  que  dispõem  sobre  o  ensino 

secundário apresentam uma contribuição para este estudo.

A Reforma do Ensino Secundário, através do Decreto nº 19.890 de 18 de Abril 

de 193139, que dispõe sobre a organização do ensino Secundário, e do Decreto nº 

21.241 de 14 de Abril de 193240, que consolida as disposições sobre a organização 

39  Ver Lex – Coletânea 1931
40  Ver Lex – Coletânea 1932
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do Ensino Secundário, representou uma maneira de desatrelar o ensino secundário 

do  ensino  superior,  pois,  em geral,  o  ensino  secundário  tinha  caráter  de  curso 

preparatório para o ingresso nos cursos superiores.

Essa reforma marca a estrutura de ensino brasileiro, pois pela primeira vez foi 

pensada uma ação em nível de Educação para o território nacional. As reformas 

antecedentes a esta são em nível estadual que, quando realizadas, limitavam-se ao 

Distrito  Federal,  que se apresentava como “modelo”  aos Estados,  sem, contudo, 

obrigá-los a adotá-las41.

Além de representar um marco forte para a Educação Brasileira, a Reforma 

Francisco Campos faz referência à Educação Física pelo Decreto nº 19.890 art. 9 

“Durante o ano letivo haverá ainda,  nos estabelecimentos de ensino secundário, 

exercícios de Educação Física para todas as classes”,  deixando indícios de que 

haveria uma compreensão de Educação Física uma vez que a lei trata de exercícios 

de Educação Física, possibilitando fazer parte desse contexto o Esporte, a Ginástica 

ou outras práticas.

O  Decreto  nº  21.241,  de  4  de  abril  de  193242,  que  compreende  ainda  a 

Reforma  do  Ensino  Secundário,  mantém  a  exigência  da  Educação  Física  nos 

estabelecimentos de ensino secundário e reconhece a necessidade da criação da 

função de inspetor  especializado nessa prática  educativa;  a  estes  inspetores  de 

ensino  caberá  zelar  pela  execução  dos  programas  e  das  instruções  que  forem 

expedidas pelo Departamento Nacional de Educação.

Essas  reformas  no  ensino  ocorrem  paralelamente  às  reivindicações 

organizadas pelo Movimento Renovador, que tratamos no primeiro capítulo.

41  Ver Romanelli (2003)
42  Ver Costa, 1971, p. 380.
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No Estado Novo, Gustavo Capanema, então Ministro da Educação e Saúde, 

desenvolveu uma Política de Educação que abrangeu todos os níveis e ramos de 

ensino: Primário, Secundário, Normal, Comercial e Industrial, a qual recebeu o nome 

de Leis Orgânicas do Ensino. No entanto, nem todas foram realizadas durante este 

período, sendo promulgadas em 1946, como as Leis Orgânicas do Ensino Primário, 

Normal e Agrícola.

Embora a Constituição de 1934 expressasse uma visão diferenciada acerca 

da Educação Física, foi durante o ministério de Capanema que a Educação Física 

aparece  com destaque  e  pela  primeira  vez  uma  Constituição43,  a  de  1937,  faz 

referência  a  esta  através  do  art.  131 “A Educação Física,  o  ensino  cívico  e  os 

trabalhos manuais, serão obrigatórios em todas as escolas primárias e secundárias, 

não podendo nenhuma escola de qualquer um desses graus serem autorizadas ou 

reconhecidas sem que satisfaça àquela exigência”.

A  obrigatoriedade  da  Educação  Física  pela  Constituição  representou  a 

expressão do que já  se vinha sendo desenvolvido nas escolas desde o final  do 

século XIX, a realização da Educação Física, fosse pela ginástica ou pelo esporte, 

ou ainda, por outra(s) prática(s) que este estudo não se propôs a investigar.

Para  Faria  Filho  (1998),  dentre  as  várias  dimensões  da  Lei  e, 

especificamente,  para  sua  representação  enquanto  Campo  de  Expressão,  a  lei 

enquanto materialização ou como prática de um determinado “pensar pedagógico” 

pode estar ligada a determinadas formas de concepção de escola, que podem estar 

sendo  produzidas  no  interior  dos  parlamentos  ou  de  alguma  outra  instância  do 

Estado, mas apropriadas, de maneiras as mais diversas, pelos diferentes sujeitos 

ligados à produção e à realização da legislação.

43  Constituição de 1937.
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Assim, a Constituição de 1937 pode expressar não apenas a legalidade do 

que já vinha sendo constituída no cotidiano escolar, como também um novo pensar 

acerca  das  concepções  de  currículo  e  dos  próprios  sujeitos  escolares,  uma 

concepção  de  Educação  Física  e  Esporte  a  partir  das  diretrizes  propostas  pelo 

Estado Novo. E para nós, identificar a presença do Esporte é algo que revela a 

constituição dessa prática como hegemônica na Educação Física.

Através  da  Portaria  nº  70  de  30  de  Junho  de  193144,  a  qual  “aprova  os 

programas das atividades da Educação Física para o curso de ensino secundário, 

acompanhados de  orientações metodológicas”45, pode-se exemplificar o que Faria 

Filho (1998) aponta, tanto com relação a um determinado pensar pedagógico, que 

nesta lei é expresso pelos programas de Educação Física e pela necessidade de 

estar acompanhado das orientações metodológicas, como também com relação à 

sua  materialização  que  será  realizada  de  acordo  com  a  maneira  pela  qual  foi 

apropriada, e neste sentido sua expressão ocorrerá segundo a apropriação e as 

possibilidades de realização.

A  obrigatoriedade  da  Educação  Física  é  também  tratada  no  Decreto  nº 

8.07246 de 8 de Março de 1940 que dispõe sobre a obrigatoriedade da educação 

cívica, moral, física da infância e da juventude, no art.1º do Capítulo I: “A educação 

cívica, moral e física é obrigatória para a infância e juventude de todo o país, nos 

termos  do  presente  decreto-lei”.  Além  de  ser  ratificada  a  obrigatoriedade  da 

Educação Física,  o desporto vai  sendo expresso como parte que compreende o 

corpo de conhecimento da Educação Física.

44  Ver Costa, 1971, p. 380.
45  Grifos nossos.
46  Decreto já citado na introdução desse estudo.
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Essa ação é  expressa no art.  4º  “A  educação física,  a  ser  ministrada de 

acordo com as condições de cada sexo, por meio de ginástica e dos desportos...” 47. 

Como já vimos ele, o desporto, fazia parte das atividades escolares de Educação 

Física desde o final do século XIX; entretanto, por volta da terceira e quarta década 

do século XX ganha expressão legal como forma de legalizar uma prática escolar, e, 

portanto social, que vinha constituindo o Esporte como uma prática hegemônica.

A Lei  Orgânica do Ensino Secundário  instituído através do  Decreto-Lei  nº 

4.244 de 09 de Abril de 194248 em seu Capítulo IV, do Título II, trata da Educação 

Física no art. 19: “A Educação Física constituirá, nos estabelecimentos de ensino 

secundário, uma prática educativa obrigatória para todos os alunos, até a idade de 

vinte  e  um anos”.  A  mesma exigência  é  feita  com relação  ao ensino  industrial, 

comercial e agrícola.49

O que destacamos deste artigo é que a Educação Física é entendida como 

“prática educativa” e não como disciplina. No entanto, no parágrafo único que segue 

este artigo, a Educação Física deve ser ministrada segundo programas organizados 

e expedidos da mesma forma que as disciplinas, ou seja, por programas simples e 

flexíveis, devendo indicar o sumário da matéria e as diretrizes essenciais. Isto vem 

mostrar que mesmo a Educação Física sendo considerada uma prática educativa 

sua organização deve estar no mesmo patamar daquelas consideradas disciplinas.

O Decreto-Lei nº 8.347 de 10 de Dezembro de 194550 dá nova redação a 

alguns artigos do Decreto-Lei nº 4.244 o qual acabamos de nos referir51.

47  Grifo nosso.
48  Ver LEX – Coletânea 1942. 
49  Brasil, Presidência da República, 1942a, 1943c, 1946c (apud BETTI, 1991).
50  Ver LEX – Coletânea 1945.
51  É importante lembrarmos ainda que estes decretos já tiveram análises preliminares no primeiro 

capítulo.
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Permanecendo art. 1952, passou a ter a seguinte redação: “A Educação Física 

constituirá uma prática educativa obrigatória, para todos os alunos do curso diurno, 

até a idade de 21 anos”. Retirou-se o estabelecimento e a participação dos alunos 

dos  cursos  noturnos,  permanecendo  uma prática  educativa  obrigatória.  O termo 

obrigatória, mencionado na lei, para nós torna-se um tanto redundante uma vez que 

a Constituição de 1937 já tratava a Educação Física como obrigatória nas escolas 

primárias e secundárias.

Somente com a Lei Orgânica do Ensino Normal, a Educação Física recebeu o 

tratamento de “disciplina”: “Educação Física” e “Educação Física, recreação e jogos” 

eram  previstas  nos  cursos  de  regentes  de  ensino  primário  e  de  formação  de 

professores primários.53

Como  dissemos,  nossa  referência  inicial  para  tratar  das  Políticas 

Educacionais foi a partir da década de1930. Até aqui, referendamos a legislação da 

Educação, dando enfoque à maneira como a Educação Física é apresentada.

De  modo  geral,  identificamos  a  Educação  Física  em  todas  as  leis  que 

analisamos, como: a Reforma Francisco Campos, as Leis Orgânicas do Ensino e a 

Constituição de 1937. Por estas leis compreendemos que a Educação Física é uma 

exigência obrigatória, sendo entendida como uma prática educativa, que teve seus 

programas de atividades, acompanhados de orientações metodológicas, aprovados 

pela  Portaria  n°  70  (a  qual  já  fizemos  referência)  expressando,  mesmo que  de 

maneira incipiente, a necessidade de uma sistematização na Educação Física. Além 

disso,  referencia  o  desporto  junto  à  ginástica  como  prática  a  ser  tratada  pela 

Educação Física.

52  Decreto-Lei nº 8.347 de 10 de Dezembro de 1945.
53  Brasil, Presidência da República, 1946b (apud BETTI, 1991).
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A formação de professores  foi  uma das  marcas expressas na  criação da 

Escola Nacional de Educação Física e Desportos, além da atenção com relação ao 

Esporte vai se expressando a partir das leis.

O Decreto-Lei nº 1.212 de 17 de Abril de 193954 cria na Universidade do Brasil 

a Escola Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD). Em seu Capítulo I, 

art.1º trata da criação, que terá por finalidades:

a) Formar pessoal técnico em educação física e desportos;

b) Imprimir ao ensino de educação física e desportos, em todo o país, unidade 

teórica e prática;

c) Difundir, de modo geral, conhecimentos relativos  à educação física e aos 

desportos;

d) Realizar pesquisas sobre a  educação física e os desportos, indicando os 

métodos mais adequados à sua prática no país (grifos nossos).

As finalidades apresentadas destacam a formação de professores, a relação da 

práxis  no  processo  de  ensino,  a  necessidade  de  difusão  e  de  pesquisa  nesse 

binômio: Educação Física e Desporto. Para nós esta lei vem mostrar que o Desporto 

apresentava-se na Educação Física, como também forma paralela a esta disciplina, 

pela necessidade de destacar o termo desporto junto ao termo Educação Física de 

maneira a demonstrar que esta prática vai  constituindo sua hegemonia sobre as 

demais práticas que compõem a Educação Física. 

Além disso,  transmitir  ainda uma demanda social  que não apenas a escola 

precisaria de professores especializados para ministrar as aulas, mas também para 

tratar do Esporte em espaços extra-escolares.

54  Ver  LEX – Coletânea 1939.  Este  Decreto-Lei  é  alterado pelo  Decreto-Lei  nº  8.270 de  03 de 
Dezembro de 1945, no entanto as alterações não são significativas para fins deste estudo.
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A relação de formação é ratificada no art. 2º do Capítulo II, ao tratar dos cursos 

que seriam ministrados pela ENEFD:

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.

Aqui fica expressa a segregação ou níveis de especialização que vai havendo 

dentro da Educação Física (não apenas pelos Cursos, mas também pela duração e 

disciplinas  com  ênfase  aos  conteúdos  desportivos)  e  vai  também  surgindo 

fortemente sua expressão desportiva, o que não representa apenas uma expressão, 

mas uma materialização do que vem se constituindo na prática social e também do 

destaque que o desporto vai tomando com relação às demais práticas na Educação 

Física. Mesmo considerando esta segregação, os cinco cursos oferecidos mostram 

a diversidade pela qual a Educação Física vai sendo compreendida.

É importante destacar que a criação da ENEFD vinha fortalecer a formação 

de pessoal em Educação Física, com ênfase para o desporto e que esta criação foi 

uma  das  sugestões  apresentadas  no  VII  Congresso  Nacional  de  Educação 

promovido pela Associação Brasileira de Educação (ABE),  em 1935, além desta, 

foram sugeridas ainda, a criação da Divisão de Educação Física do Departamento 

Nacional de Educação (que veio a ser criado anos depois) e a criação de escolas e 

cursos pelos estados brasileiros.55

Vale observar que as décadas de 1930 e 1940 apresentam bastante destaque 

na legislação da Educação Física e Desportos, como veremos a seguir tratando das 

leis durante o Estado Novo.

55  Em Lucena (1994).
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O Esporte no Estado Novo: um novo Estado Esportivo.

É  no  período  do  Estado  Novo  que  se  apresenta  uma  significativa 

concentração de Decretos, Leis e Deliberações que envolvem a Educação Física e o 

Esporte. Neste período é elaborada a primeira proposta de Lei Orgânica para os 

Desportos no Brasil, através do Decreto-Lei nº 3.19956 de 14 de Abril de 1941, o qual 

estabelece as bases de organização dos desportos em todo país, estando instituído 

no Ministério da Educação e Saúde.

Compõe ainda o arsenal  de decretos que endossam a Política do Estado 

Novo o  Decreto nº 9.267 de 16 de Abril de 194257 o qual aprova o regimento do 

Conselho Nacional de Desporto; o Decreto nº 5.34258 de 25 de Março de 1943 que 

dispõe sobre a Competência do Conselho Nacional de Desporto e a disciplina das 

atividades esportivas, e dá outras providências; e o Decreto nº 7.674 de 25 de Junho 

de  194559 que  dispõe  sobre  a  administração  das  entidades  desportivas, 

especialmente sob o ponto de vista financeiro, e estabelece medidas de proteção 

financeira aos desportos.

Para Manhães (1986), que estudou a Política de Esporte no Brasil tomando 

como referência as leis que citamos acima considerando a ditadura vivida no Estado 

Novo,  essas  leis  representam a  intenção  de  controle  vivida  naquele  período.  A 

disciplina  significava  a  ordenação  corporativa  das  estruturas  esportivas,  o  que 

representava o fim da autonomia organizativa, com o atrelamento, o controle e a 

intervenção  das  e  nas  entidades  desportivas  fruto  da  oficialização  da  estrutura 

56  LEX – Coletânea de1941.
57  LEX – Coletânea de1942.
58  LEX – Coletânea de1943.
59  LEX – Coletânea de1945.
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clubística,  através da aparelhação dos centros decisórios,  advindo da ordenação 

linear das funções e do fim do pluralismo representativo.

Fizemos questão de chamar atenção a este estudo considerando toda análise 

realizada pelo autor e que são referências importantes, uma vez que as Políticas de 

Esportes  são  objetos  de  nossa análise;  no  entanto,  não nos  deteremos a  tecer 

análise  que  envolve  o  caráter  puramente  político-ideológico  expresso  nas  leis. 

Mesmo porque, não compreendemos a lei por uma visão impositiva, mas como a 

expressão legal de uma prática social, e que assim sendo torna esta prática legal, e 

também legítima.

Chama-nos a atenção a necessidade que é apontada de criação do Conselho 

Nacional de Desportos – CND – como base para a organização dos Desportos em 

todo o país; isso no mínimo pressupõe levar em conta a grande demanda que se 

gerava em torno deste fenômeno, uma vez que logo no Art. 1º, do Decreto-Lei n° 

3.199, traz como objetivo “orientar, fiscalizar e incentivar a prática dos desportos em 

todo país”.

É importante lembrarmos de toda prática social que envolvia o Esporte até a 

constituição desta lei. Como já mostramos no primeiro capítulo, o Esporte era uma 

prática que estava tanto nas escolas como fora dela. A criação do CND vem tornar o 

que  é  uma  prática  social  em  prática  legal,  contribuindo  com  a  constituição  do 

Esporte enquanto prática hegemônica.

Para  tanto,  competiria  ao  CND,  como  trata  o  Art.  3º60,  desde  estudar  e 

promover  medidas  que  garantissem  a  organização  e  a  administração  das 

associações  e  demais  entidades  esportivas  do  país,  visando  sempre  tornar  o 

desporto cada vez mais um eficiente processo de educação física, até incentivar o 

60  Decreto-Lei n° 3.199.
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desenvolvimento  do  amadorismo  como  prática  de  desportos,  educativa  por 

excelência.

Ao  expressar  que  o  Esporte  é  um  processo  de  Educação  Física,  sendo 

considerado ainda uma prática  educativa,  pode-se  entender  que mesmo o  CND 

expressando nas leis, prioritariamente, o desporto no âmbito extra-escolar, possui 

uma dimensão que também favoreceu a escola. Primeiro, que o CND é instituído 

pelo  Ministério  da  Educação,  depois  compreende  o  desporto  como uma  prática 

educativa de um processo de Educação Física. Por estas razões acreditamos na 

possibilidade do CND ter atingido as atividades escolares. Um exemplo disto são os 

campeonatos escolares os quais estão presentes desde o início do século XX nas 

escolas brasileiras.

Se nas entrelinhas do  Decreto-Lei  n°  3.199 há a  intenção de controle  do 

Estado como trata o estudo de Manhães (1986)61, para nós neste estudo, não cabe 

questionar, como já esclarecemos considerando nosso objeto de estudo; interessa 

perceber que a partir da década de 1940 o Esporte vinha tomando uma dimensão 

importante na sociedade e que ganhava uma expressão legal bastante significativa. 

Além  disso,  a  criação  do  CND  representa  uma  estruturação  de  um  Sistema 

Esportivo para o país.

Essa estrutura do Desporto Nacional é formulada no art. 9º “A administração 

de  cada  ramo  esportivo,  ou  de  cada  grupo  de  ramo  esportivo  reunidos  por 

conveniência de ordem técnica ou financeira, far-se-á, sob a alta superintendência 

do  Conselho  Nacional  de  Desporto,  nos  termos  do  presente  decreto-lei,  pelas 

confederações, federações, ligas e associações desportivas”. 

Na perspectiva de possibilitar essa estruturação, além das competências que 

já dissemos, foi necessário ainda, como apontou o Decreto-Lei nº 19.425 de 14 de 

61  Dissertação de Mestrado, publicada em livro intitulado “Política de Esportes no Brasil”.
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Agosto de 1945 o qual aprovou o regimento da CND, no Capítulo III, estimular o 

caráter amadorista; promover a organização do cadastro do movimento desportista 

no  país;  realizar  o  Congresso  Nacional  de  Desportos;  requisitar  servidor  ou 

empregado de vínculos privados para participar de competições desportivas dentro 

ou fora do país; facilitar a edificação de praças de desportos.

A prática social é uma das dimensões da lei62 e se bem observarmos o que 

intenciona o CND, que vem enquanto um ordenamento legal, é responder ao que 

socialmente  está  sendo  constituído,  a  prática  desportiva  por  todos  os  espaços, 

escolas,  clubes,  praças,  campos  de  várzea,  ruas  e  até  mesmo  nas  fábricas  e 

empresas. Como essa expressão popular não receberia legalidade?

Destacamos o arcabouço legislativo desenvolvido acerca da Educação Física 

e  do  Esporte.  Na  primeira  parte  deste  capítulo  apresentamos  algumas  leis  que 

fazem  menção  à  Educação  Física  e  ao  Esporte,  que  compreendem  o  mesmo 

período da instituição do CND. Por exemplo, a própria Constituição de 1937, através 

do art. 131, o Decreto n°8.072 de Março de 1940, que inclusive entende a Educação 

Física por meio da ginástica e dos desportos, e também a Lei Orgânica do Ensino 

Secundário.

Com isso queremos mostrar a dimensão que a legislação atribuía ao esporte. 

De um lado, é garantida a Educação Física nas Escolas estando o Esporte presente. 

E por outro, o CND que se destinava a incentivar a prática dos desportos no país.

A ação do CND é entendida como uma ação complementar à ação da Escola, 

no que se refere ao Esporte. Se o Esporte está presente na Escola, fora dela o 

Esporte também tem espaço garantido.

Um exemplo desta expressividade do Esporte  ocorre com a instituição da 

Comissão Nacional de Desportos, pelo  Decreto-Lei nº 1.056 de 19 de Janeiro de 

62  Ver Faria Filho (1998).
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193963;  a  esta  compete,  como  trata  o  Art.  2,  realizar  um  minucioso  estudo  do 

problema dos desportos no país. Esse decreto vem mostrar a autonomia do Esporte 

com  relação  à  Educação  Física,  bem  como  a  hegemonia  que  esta  prática  vai 

exercendo sobre outras, e também que as questões que o envolvem estão tomando 

tamanha repercussão que é preciso designar uma comissão para discutir e elaborar 

sua  regulamentação.  A  expressão  do  Esporte  passa  a  ser  problema  de  ordem 

política do Brasil junto à Educação, à Economia.

Manhães (1986) afirma que às medidas importantes no tocante à organização 

das  instituições  esportivas  no  Brasil  datavam  no  Estado  Novo,  permanecendo 

inalteradas até hoje64 ou merecendo apenas reparos formais ou periféricos. Para o 

autor, a  Lei nº 6.251 de 8 de Outubro de 1975 e o Decreto nº 80.228 de 25 de 

Agosto  de  1977 representam a  única  tentativa  de  legislar  a  Lei  Orgânica  sobre 

desportos formulada depois de 1946.

Vale ressaltar ainda que ambas já compunham o cenário da Ditadura Militar, 

no entanto têm como base todo arcabouço legal desenvolvido no Estado Novo. Esse 

esclarecimento merece ser realizado pela atribuição que é expressa na literatura da 

Educação Física com relação ao Esporte,  em que se afirma que este foi  prática 

quase que exclusiva da Educação física no período da Ditadura Militar. Entretanto, 

essa  afirmativa  deve  ser  acompanhada  de  várias  razões  que  permitem  a 

consolidação do Esporte, como por exemplo, a inserção dessa prática na Escola 

desde o início de século XX, a criação da ENEFD, que permite um corpo docente 

voltado para a questão desportiva, o incentivo do CND, as condições de espaço e 

estrutura que permitiam um momento  auge para  o  Esporte.  E  não apenas uma 

prática que surge do nada, já é exclusiva, tem estrutura humana e de material que 

63  Ver Lex – Coletânea 1939.
64  Estamos considerando a publicação deste livro no ano 1986.
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suporta  uma  demanda  significativa  e  ainda  serve  como  meio  de  alienação  ao 

processo instaurado pelos militares no Brasil.

A  Lei  nº  6.251  institui  normas  gerais  sobre  desportos,  e  dá  outras 

providências,  mostrando  continuidade  como  afirmou  Manhães  (1986)  ao  que  já 

estava colocado no Estado Novo. Logo no art. 1º declara: “A organização desportiva 

do  País  obedecerá  ao  disposto  nesta  lei,  à  regulamentação  subseqüente  e  às 

resoluções  que  o  Conselho  Nacional  de  Desportos  expedir  no  exercício  de  sua 

competência”. Observamos que esta lei vem no sentido de propor um novo olhar 

para a questão do desporto, mas sem perder as ações constituídas pelo CND.

No art. 2 º esclarece sobre a concepção de esporte: “Para efeitos desta lei, 

considera-se  desporto  a  atividade  predominantemente  física,  com  finalidade 

competitiva, exercida segundo regras pré-estabelecidas”, deixando para a União, os 

Estados,  o  Distrito  Federal,  os  Territórios  e  os  Municípios  conjugarem recursos, 

técnicos e financeiros, para promover e incentivar a prática dos desportos em suas 

diversas modalidades (art. 3 º). Esta mesma concepção é expressa no Decreto nº 

80.228 de 25 de Agosto de 1977, que regulamenta a Lei nº 6.251.

Da Política  Nacional  de  Educação Física  e  Desportos,  é  o  primeiro  título 

expresso  na  lei  nº  6.251;  chamamos  atenção  para  o  binômio  Educação 

Física/Desporto, relação que já vinha sendo constituída desde a década de 1930 e 

1940.

O art. 5º define a Política Nacional de Educação Física e Desportos com os 

seguintes objetivos básicos:

I. Aprimoramento da aptidão física da população;

II. Elevação do nível de desporto em todas as áreas;

III. Implantação e intensificação da prática dos desportos de massa;
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IV. Elevação do nível técnico-desportivo das representações nacionais;

V. Difusão dos desportos como forma de utilização do tempo de lazer.

Há uma atenção em intensificar a prática do desporto de massa e do alto-

rendimento para representação nacional,  corroborando para que o desporto seja 

uma prática hegemônica na Educação Física. Acreditamos que essa massificação 

só  é  possível  devido  ao  processo  desportivo  que  já  se  constituía  através,  por 

exemplo, da ENEFD e do próprio CND.

O segundo título trata do Plano Nacional de Educação Física e Desporto, o 

qual  deveria  atribuir  prioridade  a  programas  de  estímulo  à  educação  física  e 

desporto estudantil, à prática desportiva de massa e ao desporto de alto nível.

Observamos que esta política intencionava a partir da Educação Física e dos 

Desportos criar uma rede, um Sistema Nacional Esportivo, como já pensava o CND. 

E como trata a própria lei no art. 9º “O Sistema Esportivo Nacional é integrado por 

órgãos  públicos  e  entidades  privadas  que  dirigem,  orientam,  supervisionam, 

coordenam, controlam ou proporcionam a prática do desporto no país”. O art. 10º 

define as formas de organização dos desportos:

I. Comunitária;

II. Estudantil;

III. Militar; e

IV. Classista.

Daremos destaque ao desporto estudantil que ficou estruturado em escolar e 

universitário. O primeiro ficou sob a supervisão normativa do Ministério da Educação 

e  Cultura,  abrangendo atividades esportivas  nas áreas de  1°  e  2°  graus65.  Já  o 

65  Pela Lei n° 93.94/96 correspondem ao ensino fundamental e médio, respectivamente.
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Desporto  Universitário  abrange  as  atividades  desportivas  dirigidas  pela 

Confederação Brasileira de Desportos Universitários, pelas federações desportivas 

de desporto universitário e pelas associações atléticas acadêmicas sob a supervisão 

do CND.

Quanto ao Desporto Universitário, na legislação brasileira não se apresenta 

como um aspecto inovador ou mesmo ligado à Ditadura Militar. O Decreto n° 3.647 

de 15 de Setembro de 194166 estabelece as bases de organização dos desportos 

universitários;  desse modo essa categoria já era algo que permeava a prática dos 

estudantes universitários brasileiros.

 No Decreto nº 80.228, Da Política Nacional de Educação Física e Desporto é 

o segundo título; no Art. 6º esta política tem como “...finalidade de orientar em todo 

País,  o  desenvolvimento da educação física e desportos,  coordenando todas as 

atividades decorrentes das iniciativas relacionadas com o sistema estabelecido pela 

Lei nº 6.251 de 8 de Outubro de 1975”.67

Esse decreto reúne todo pensamento desenvolvido até então na legislação 

esportiva brasileira, não trazendo alterações significativas de serem argumentadas.

A  composição  dessas  formas  de  organização  representaria  o  Sistema 

Esportivo Nacional.  É importante ficarmos atentos para o ano em que esta lei  é 

instituída, 1975, período de ditadura militar no Brasil, entretanto toda concepção de 

desporto trazida por esta lei já vinha sendo desenvolvida durante o Estado Novo. 

Este período sim apresentou uma política estruturada de Esporte, a ponto de chegar 

a permanecer nove anos inalterada (a legislação) no período da ditadura militar, 

sendo revista, mas pouco acrescentado como vimos. É significante reconhecermos 

que o binômio Educação Física e Desporto e a referência que a lei faz ao CND são 

66  Ver Lex – Coletânea 1941.
67  Ver Lex – Coletânea 1975.
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termos e política, respectivamente, tratada desde as décadas de 1930 e 1940, a 

exemplo, a Escola Nacional de Educação Física e Desporto, em 1939 e a criação do 

CND, em 1941.

Educação, Educação Física e Esporte: sob o olhar das LDB’s.

Considerando o que havíamos proposto neste capítulo, conhecer a legislação 

da  Educação  e  do  Esporte  como  indicadores  que  influenciavam  as  práticas 

escolares,  pretendemos  agora  identificar  nas  Leis  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação  –  LDB  -  seus  objetivos,  como  apresentavam os  currículos  e  de  que 

maneira tratavam a Educação Física, e ainda a alusão que fazem ao Esporte.

Passada  a  ditadura  do  Estado  Novo,  e  com  a  adoção  de  uma  nova 

Constituição,  a  qual  se  inspirava  nas  doutrinas  sociais  do  século  XX,  o  então 

Ministro da Educação, Clemente Mariani, em 1948, deu entrada em um projeto de 

reforma  geral  da  Educação  Nacional,  nomeou  uma  comissão  para  elaborar  um 

projeto de estudo, objetivando propor e realizar um projeto para as diretrizes e bases 

da Educação Nacional, que iniciadas em novembro de 1948, resultaram na  Lei nº 

4.024 de 20 de dezembro de 1961 (FAZENDA, 1985). Em linhas gerais, a educação 

nacional,  proposta por esta lei,  seria inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana (art. 1º), sendo direito de todos e a ser oferecida no 

lar e na escola (art. 2º).

Nesta Lei, a Educação Física foi tratada no art. 22º: “Será obrigatória a prática 

de educação física nos cursos primário e médio, até a idade de 18 anos”. Esta é a 

única prática que a lei faz referência quanto à obrigatoriedade, que fora reduzida de 

21 anos, como dizia a Lei Orgânica do Ensino Secundário Decreto-Lei nº 4.244 de 

09 de Abril de 1942, para 18 anos de idade.
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Este artigo foi regulamentado pelo Decreto-Lei nº 58.130 de 31 de Março de 

1966. O art. 1º confirma: “A Educação Física, prática educativa tornada obrigatória 

pelo artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases, para os alunos dos cursos primário e 

médio até a idade de 18 anos ...”. De acordo com o § 2º cada estabelecimento fará 

constar de seu regimento a prática semanal de atividades físico-desportivas, mas só 

o art. 2º deixa transparecer dois tipos de aulas, pois menciona: “As aulas ou sessões 

de  educação  física  serão  sempre  ministradas  e  as  atividades  físico-desportivas 

sempre dirigidas por professores devidamente qualificados”. Duas situações ficam 

aparentes: a primeira é a garantia, pela lei, das aulas de Educação Física, em que é 

possível que estejam presente tanto a Ginástica, o Esporte, quanto também outras 

práticas  e  a  outra  são  as  atividades  físico-desportivas,  estabelecendo  diferença 

entre os dois espaços de conhecimento.

O artigo 22 foi alterado pelo Decreto-Lei nº 70568 de 25 de Julho de 1969, 

passando a vigorar a  seguinte redação:  “Será obrigatória  a prática da educação 

física em todos os níveis e ramos de escolarização, com predominância esportiva no 

ensino superior”.

Esse Decreto-Lei passa a ser um forte sustentáculo na literatura da Educação 

Física  para  afirmar  que o  Esporte  é  conteúdo  exclusivo  nessa disciplina,  que é 

utilizado como instrumento para desviar a atenção dos estudantes das questões de 

caráter político vividas no Brasil no período militar.

A  Educação  Física  e  o  Esporte  receberam  menção  também  no  Ensino 

Superior através da Lei nº 5.54069 de 28 de Novembro de 1968, a qual fixa normas 

de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 

68  LEX – Coletânea de 1969.
69  LEX – Coletânea de 1968.

79



média, e dá outras providências. O corpo discente é tratado no capítulo III; pelo art. 

40 as instituições de ensino superior:

“b) assegurarão ao corpo discente meios para a realização dos programas 

culturais, artísticos, cívicos e desportivos;

c) estimularão as atividades de educação cívica e de desportos, mantendo, 

para o cumprimento desta norma, orientação adequada e instalações especiais”.

A questão que envolve o Esporte e o Ensino Superior está presente desde a 

década de 1940 com o Decreto-Lei n° 3.617 de 15 de Setembro de 1941 o qual 

estabelece a organização dos desportos universitários70, e também com a instituição 

do CND, em que, no Decreto n° 9.267 de 16 de Abril de 194271, capítulo II, artigo 10, 

compete  ao  CND  articular  providências  que  assegurem  a  defesa  e  o 

desenvolvimento dos desportos universitários.

O  Decreto-Lei  nº  46472 de  11  de  Fevereiro  de  1969  estabelece  normas 

complementares à lei descrita acima. O art.  40 alínea “c” passa a ter a seguinte 

redação: “estimularão as atividades de educação física e de desportos, mantendo, 

para o cumprimento desta norma, orientação adequada e instalações especiais”.

Duas  questões  valem  destacar:  a  primeira  refere-se  à  necessidade  de 

orientação  adequada,  à  necessidade  de  professores  com  especialidade  nos 

desportos, o que dificilmente se desenvolveu de maneira maciça e qualificada em 

cinco anos (1964 - o golpe militar a 1969 – ano do decreto). Da mesma forma, as 

instalações merecem o mesmo entendimento.

Reconhecemos  que  estas  leis  foram  elaboradas  no  período  de  ditadura 

militar, contudo a relação Educação Física e Esporte já vinha sendo fortalecida em 

outros níveis de ensino, inclusive com políticas específicas como vimos, desde o 

70  Já nos referimos.
71  Ver Lex – Coletânea 1942.
72  Ver Lex - Coletânea 1969.
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final da década de 1930, início da década de 1940, com o CND e o próprio Método 

Francês  que  traz  referências  de  práticas  esportivas  para  a  Educação  Física  no 

Ensino Superior.

A segunda LDB foi a Lei nº 5.692 de 11 de Agosto de 1971, a qual fixava as 

diretrizes  e  bases  para  o  ensino  de  1º  e  2º  graus,  e  dá  outras  providencias73. 

Abandonou termos utilizados em leis anteriores; já no § 1º do art. 1º explica que 

“Para efeito do que dispõe os artigos 176 e 178 da Constituição, entende-se por 

ensino primário a educação correspondente ao ensino de primeiro grau e por ensino 

médio, o de segundo grau”.

Esta foi uma lei que enfatizou a questão da formação e qualificação para o 

trabalho. Logo no art.  1º  diz que o objetivo geral  do ensino de 1º e  2º graus é 

“proporcionar  ao  educando  a  formação  necessária  ao  desenvolvimento  de  suas 

potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e 

preparo para o exercício consciente da cidadania”.

Diferentemente  da  primeira  LDB  a  qual  trazia  objetivo  bastante  geral, 

universal, esta tenta dirigir, ser mais objetiva e central.

Quanto à questão dos currículos,  Romanelli  (2003)  analisa que a primeira 

LDB não tratou com tanta rigidez; já esta, no art. 4º, declara: “os currículos do ensino 

de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma 

parte  diversificada  para  atender,  conforme  as  necessidades  e  possibilidades 

concretas,  às  peculiaridades  locais,  aos  planos  dos  estabelecimentos  e  às 

diferenças individuais dos alunos”.

A Educação Física recebe tratamento no art. 7º: “Será obrigatória a inclusão 

da Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de 

Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus...”.

73  Ver Lex - Coletânea 1971.
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Destacamos mais uma vez a necessidade que a Educação Física e as outras 

“disciplinas” precisavam ser ratificadas quanto à obrigatoriedade para alcançarem 

espaço nas escolas.

Uma outra questão é que ainda menciona-se as categorias disciplina, áreas 

de estudo ou atividade, abandonando o termo prática educativa. Esta diferentemente 

do que vinha sendo proposto não fixou idade limite para a realização da Educação 

Física.

A terceira LDB é a Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 entende no art. 

1º que “A Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos  movimentos  sociais  e  organizações  da sociedade civil  e  nas  manifestações 

culturais”.

A ampliação do entendimento sobre a Educação representa um alargamento 

das próprias instituições, organizações de ensino, sejam as consideradas formais ou 

não-formais,  sejam  as  concepções  de  educação  que  estas  instituições, 

organizações desenvolvem em seus âmbitos.

A educação escolar passa a ser composta como trata o art. 21 de:

• I  educação  básica,  formada  pela  educação  infantil,  ensino  fundamental  e 

ensino médio;

• II educação superior.

Faz referência ainda à Educação Profissional e de Jovens e Adultos.

Assim  como  a  proposta  da  segunda  LDB  o  currículo  tem  base  comum 

nacional como aponta o art. 26 “os currículos do ensino fundamental e médio devem 

ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
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estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura. Da economia e da clientela”.

O  §  3º  declara:  “A  educação  física,  integrada  à  proposta  pedagógica  da 

escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias 

e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”.

Em 1º de Dezembro de 2003, através da Lei nº 10.793, este inciso é alterado 

passando a ter a seguinte redação:

§ 3 A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente  curricular  obrigatório  da  educação  básica,  sendo  sua 
prática facultativa74 ao aluno:

I. - que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;
II. – maior de trinta anos de idade;

III. – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação 
similar, estiver obrigado à prática de educação física;

IV. – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969;
V. – vetado;

VI. - que tenha prole

Embora  não  tenham sido  mencionados  os  alunos  dos  cursos  noturnos,  a 

Educação Física continua sendo facultativa para estes uma vez que, em geral, todos 

os  requisitos  que agora  facultam a  participação dos alunos fazem parte  na  sua 

maioria  dos  alunos  do  curso  noturno,  com  um  detalhe,  importante  de  ser 

considerando diante da conjuntura atual do Brasil: qualquer aluno, de qualquer turno 

que comprove um desses requisitos realizará a Educação Física por opção.

Nesta  perspectiva,  Souza  Júnior  (1999)  afirma  que  mesmo  esta  lei 

apresentando textualmente indicadores de uma Educação Física mais próxima da 

função escolar e não distinguindo, pelo menos conceitualmente, os componentes 

curriculares, a Educação Física continua apresentando-se em forma de atividade.

Pelo art. 27, os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, 

dentre outras a seguinte diretriz:

74  A Lei nº 6.503 de 13 de Dezembro de 1977 já apresentava a facultatividade da Educação Física.
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IV – promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais.

Entendemos que o desporto é mencionado em dois níveis: implicitamente e 

explicitamente. O primeiro quando afirma ser a Educação Física um componente 

curricular, e assim reconhecermos que o desporto é um conhecimento que compõe 

a Educação Física. E o segundo, explicitamente, é tratado no art. 27 ao mencionar o 

desporto como um conteúdo curricular da educação básica, através da promoção do 

desporto  educacional,  que  poderão  ser  expressos  nas  escolas  pelas  chamadas 

escolinhas esportivas. É importante reconhecer que o desporto é mencionado com 

destaque em relação a tantos outros conteúdos curriculares; para nós, considerando 

o objeto deste estudo, representa a expressividade social deste fenômeno que na 

escola deve ser  tratado pedagogicamente.  Além disso,  nos  leva  a refletir  que a 

consolidação de  um fenômeno,  neste  caso  o  Esporte,  não ocorre  em um dado 

momento, mas a consolidação é a expressão de um fenômeno em vários momentos 

seja pela sua expressividade nas leis, na sociedade, na escola, em clubes, nas ruas. 

Por isso, o termo utilizado neste estudo – prática hegemônica – só é possível por 

que observamos a consolidação do Esporte desde sua inserção nas escolas, sua 

representatividade nas leis e até a ocupação em espaços não-escolares.

Neste sentido, como compreender que o Esporte foi consolidado em um dado 

momento  da  história  do  Brasil,  a  ditadura  de  1964?  Será  que  é  possível  não 

reconhecer  que o Esporte  esteve fortemente marcado em vários momentos que 

antecederam a ditadura militar e também passado este período? Essas, entre outras 

questões, permearão a discussão no próximo capítulo deste estudo.
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CAPÍTULO  III  PENSAMENTO  HEGEMÔNICO  SOBRE  O  ESPORTE  NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA: ANALISANDO VÁRIAS HISTÓRIAS
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Nossa caminhada atravessou um século: do final do século XIX ao final do 

século  XX.  No  entanto,  em meados  do século  XX,  aprofundamos nosso estudo 

mostrando os fatores que contribuíram com a consolidação do Esporte como prática 

hegemônica  na  Educação  Física.  Aqui  sim,  entramos  em  um  labirinto  do  qual 

emergimos desvendando as possíveis razões que contribuíram com a consolidação 

do  Esporte  na  Educação  Física,  como  sua  inserção  na  Escola,  a  Legislação 

desenvolvida no Estado Novo e o Método Francês de Ginástica, que se mostraram 

grandes aliados dessa história.

Diante do objetivo que nos move nesta caminhada, algo nos tem levado a 

refletir  bastante:  comumente  afirma-se  que  o  Esporte  revela-se  como conteúdo, 

prática hegemônica na Educação Física durante o período da Ditadura Militar no 

Brasil.

Contudo, ao ponto em que chegamos, pensar sobre a afirmativa acima já nos 

deixa  um  tanto  inquietados.  Isto  pelo  fato  da  nossa  caminhada  mostrar  algo 

diferente.  É  na  perspectiva  de  fazer  um  contraponto  entre  nosso  objetivo  e  o 

pensamento  comumente  desenvolvido  na  Educação  Física  que  neste  terceiro 

capítulo  objetivamos  realizar  uma  crítica  sobre  o  pensamento  hegemônico  do 

Esporte na Educação Física, em que procuramos previamente identificar os autores 

que ligam a hegemonia do Esporte ao período da Ditadura Militar.

Devemos lembrar que nosso papel nesta elaboração não é de julgamento, 

uma vez que não cabe aos que escrevem sobre História realizar julgamentos do que 
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possa estar certo ou errado, mas sim compreender. Este, portanto, é o objetivo da 

análise histórica, iniciando-se assim a tarefa da pesquisa histórica.

Neste sentido, Bloch (2001) esclarece que compreender nada tem de uma 

atitude  de  passividade;  cabe  ao  historiador  escolher  e  peneirar,  “organizar 

racionalmente uma matéria” cuja receptividade passiva “só levaria a negar o tempo; 

por conseguinte, a própria história”.

Destacaríamos que neste estudo o tempo foi algo que nos acompanhou, pois 

procuramos revelar uma história para a hegemonia do Esporte identificando desde 

sua  inserção  na  escola  como  também  nos  espaços  fora  dela,  revelando  ainda 

algumas razões que possivelmente contribuíram com a hegemonia; assim estamos 

apresentamos uma história.

O tempo foi investigado, principalmente, através da legislação. Desde o final 

do século XIX e enfaticamente a partir da década de 1930, identificamos os fatores 

que impulsionaram o Esporte como prática hegemônica na Educação Física, fosse 

do ponto  de  vista  da  lei  ou  de  questões sócio-culturais,  bem como através das 

políticas de Educação e Esporte. Mas também, recorremos a estudos que tratam da 

História da Educação Física ou referem-se a esta para compor a narrativa. Por isto 

entendemos que a utilização das referências bibliográficas vem reforçar o caráter 

historiográfico  desse  estudo,  pois,  como  já  dissemos,  as  bibliografias  aqui 

levantadas muito nos ajudaram a escrever esta história.

O esforço desta compreensão não poderia apresentar uma atitude passiva, 

como chama atenção Bloch (2001); por isto a observação neste estudo não ocorreu 

de maneira passiva,  mostrou-se ao revelar,  ao aproximar-se do que constituiu o 

Esporte  antes  da  chamada  Ditadura  do  Pós-64.  Ação  esta  que  permitiu  refletir 

acerca do que comumente fala-se na Educação Física: que o Esporte é conteúdo, 
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prática prioritária no período da Ditadura Militar. Esta reflexão nos permite realizar 

uma crítica, tendo em vista que pretendemos compreender a maneira pela qual o 

Esporte  se  constitui  hegemônico  na  Educação  Física,  e  para  isto  procuramos 

fatores, indícios, aproximação entre alguns autores, e a própria legislação, que neste 

estudo teve significado por ter bases na prática social.

A crítica histórica deve superar a crítica de simples bom senso, composta de 

postulados  disparatados  e  de  experiências  precipitadamente  generalizadas.  Não 

basta reconhecer evasivamente a possibilidade de encontros eventuais, reduzida a 

uma simples constatação, a crítica oscilaria entre o pró e o contra. Mas para que a 

dúvida  se  torne  instrumento  de  conhecimento,  é  preciso  que,  em  cada  caso 

particular,  o grau de verossimilhança da combinação possa ser considerado com 

alguma exatidão.75

A hegemonia é apresentada por dois vieses complementares: o Esporte é 

considerado por alguns autores como conteúdo quase que exclusivo na Educação 

Física no período da ditadura militar e este fato passa a ser ponto em comum, ponto 

de acordo, por outros autores que apenas se reportam ao período ou mesmo ao 

Esporte, como uma forma de resgatar a marca desta prática na Educação Física, o 

que torna um fato, uma narrativa hegemônica seguida de um pensamento também 

hegemônico. O que na verdade estamos querendo dizer é que mesmo aqueles que 

não estudam profundamente sobre o Esporte ao tentarem resgatar sua história logo 

fazem  referências  ao  período  da  ditadura  militar  como  um  marco  da  sua 

predominância.  É sob estas condições que o pensamento acerca do Esporte vai 

tornando-se hegemônico. Ao falar de Esporte, ao que nos parece, necessariamente 

fala-se de Ditadura Militar.

Analisando várias histórias sobre a hegemonia do Esporte na Educação Física.

75  Ver Bloch (2001).
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Para fins desta análise, optamos por identificar os autores, e seus respectivos 

argumentos,  que  tratam  do  Esporte  como  conteúdo,  prática  hegemônica  na 

Educação  Física  a  partir  da  década  de  1960.  Nesta  busca,  identificamos  os 

seguintes estudos: Educação Física no Brasil: a história que não se conta, de Lino 

Castellani Filho (1988); Educação Física e Sociedade, Mauro Betti (1991); Educação 

Física e Aprendizagem Social, Valter Bracht (1992); O saber e o fazer pedagógicos: 

a  educação  física  como  componente  curricular...?  isso  é  história!  Souza  Júnior 

(1999); A Reinvenção do Esporte: possibilidades da prática pedagógica, Assis de 

Oliveira (1999).

O  estudo  de  Castellani  Filho76 (1988)  objetiva  entender  a  personagem 

representada pela Educação Física no cenário educacional considerando o aspecto 

social brasileiro, questionando: que necessidades a Educação Física respondeu ao 

Brasil em diferentes momentos históricos? Perspectivando responder esta questão, 

o  autor  pretende resgatar  sua dimensão histórica,  na tentativa de  encontrar  sua 

identidade.

Para isto, parte da premissa que a Educação Física, ao longo de sua história, 

representou diversos papéis, embora com significados próprios ao período em que 

foram  vividos,  corroborando  para  definir  uma  coerência  na  seqüência  de  sua 

atuação.

Diante do que objetiva o autor, a narrativa a qual descreve aproxima-se do 

que Burke (1992) chama de Paradigma Tradicional77, esta perspectiva de história diz 

respeito essencialmente à política. É situando os períodos políticos que Castellani 

Filho (1988) organiza seu estudo: inicialmente, propõe-se a resgatar o passado da 

76  É  importante  lembrarmos  que  este  estudo  foi  desenvolvido  imbuído  do  sentimento  vivido  na 
década de 1980, período de redemocratização do Brasil,  que na Educação Física provoca uma 
eufórica reflexão sobre seu pensamento pedagógico.

77  Já tratamos deste paradigma no segundo capítulo.
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Educação Física considerando a influência militar e médica, buscando compreender 

a  conotação  dada  pela  Educação  Física  à  esteriotipação  do  comportamento 

masculino  e  feminino;  a  partir  da  década de  1930,  estabelece  alguns  objetivos: 

compreender em que medida as mudanças havidas no reordenamento econômico-

social sugeriam, através de estímulos à Educação Física, a concretização de uma 

identidade moral e cívica; analisar o envolvimento com os princípios de segurança 

nacional tanto no alusivo à temática da eugenia da raça quanto na necessidade de 

adestramento físico, com dois objetivos: um a defesa da pátria e o outro visando 

assegurar  o  processo  de  industrialização  implantado  no  país  (mão-de-obra 

fisicamente adestrada e capacitada).

Do período Pós-64, busca explicá-la no Ensino Superior a partir não só da 

Reforma Universitária consolidada na Lei nº 5.540/68, como também da hipótese de 

ter  tido  tal  iniciativa  a  intenção  de  vê-la  colaborar,  através  do  caráter  lúdico-

esportivo, com o esvaziamento de qualquer tentativa de rearticulação do Movimento 

Estudantil.

Por  fim,  pretende correlacionar  os  dados obtidos  com as Tendências  que 

permeiam a Educação Física, na direção do estabelecimento de relações entre os 

papéis por ela representados ao longo de sua existência e na configuração presente.

Como fontes para desenvolver o estudo prioriza a legislação, as fontes orais e 

outros documentos legais, como textos que procuravam legitimar as propostas do 

Estado brasileiro.

De acordo com Ferreira Neto (1996), o estudo de Castellani Filho (1988) tem 

sua  construção  historiográfica  de  base  marxista  o  que  significou  optar  por  uma 

historiografia ideológica.
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O que é bastante evidente no estudo realizado por Castellani Filho (1988) é a 

própria organização do estudo, o qual entende que para cada momento da História a 

Educação  Física  representou  um  papel  social,  respondendo,  sobretudo,  a 

determinações  políticas,  deixando lacunas por  não aprofundar  outras  dimensões 

sociais, e mesmo no que se refere à análise política, por deter-se à relação direta 

entre Política e Educação Física.

Ao referenciar  e  analisar  o Estado Novo,  reconhece o período como uma 

ditadura, em nível de quem pode, manda e de quem obedece e faz. Ao referir-se, 

por exemplo, à Lei Orgânica do Desporto, percebe o caráter autoritário da política, 

mas não enquanto um marco na Legislação Esportiva brasileira.

A  Lei  aqui  é  entendida  pelo  viés  autoritário  e  impositivo,  sendo,  portanto 

desconsiderada toda a prática social que impulsionou a produção da Lei Orgânica 

do Desporto78,  que teve seus objetivos  políticos,  mas que deve ser  reconhecida 

como um marco nas leis desportivas do país.

Essa lógica é desenvolvida durante todo o estudo: o caráter autoritário, de 

controle, alienante, apolítico que permeia a história que para o autor não se conta na 

Educação  Física.  Neste  sentido,  a  Educação  Física  parece  ser  um  objeto 

manipulável  respondendo,  estando  sempre  pronta  para  servir,  não  havendo 

qualquer movimento de reação. É como se por trás da legalidade expressa nas leis 

fosse garantida a legitimidade social das mesmas.

Ao tratar sobre a influência militar  a Educação Física foi  “entendida como 

elemento de extrema importância para o forjar daquele indivíduo “forte”, “saudável”, 

indispensável à implementação do processo de desenvolvimento do país...” (p. 39). 

Juntava-se a essa compreensão a influência médica, que dava caráter higienista, 

78  No início deste estudo já referendamos as questões que dizem respeito à prática social e à prática 
legal.
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definindo que o papel da Educação Física era “o de criar o corpo saudável, robusto 

e harmonioso organicamente...” (p. 43).

Quanto  às  questões  esportivas,  que  neste  estudo  é  foco  da  nossa 

investigação,  a  Educação  Física  por  meio  do  Esporte  também  oferecia  sua 

contribuição.

A presença da Educação Física nas leis orgânicas do ensino79, principalmente 

no que se refere às leis orgânicas do ensino comercial e industrial, propostas no 

governo de Capanema, eram justificadas,  segundo Castellani  Filho (1988),  pelos 

cuidados com a formação de mão-de-obra fisicamente adestrada e capacitada, que 

se estendia fora do sistema oficial  de ensino, a qual teria a ação orientada para 

manter e recuperar a força de trabalho do operariado. Esta contribuição, portanto, 

seria oferecida pelas atividades lúdico-esportivas.

Esse discurso está atrelado ao discurso da influência médica e militar,  ao 

discurso que a Educação Física cumpre o papel de adestrar corpos para servir às 

indústrias, à pátria. Esse pensamento percorre mais ou menos o mesmo tempo do 

nosso estudo dizendo sempre que a Educação Física serve a alguém, é o discurso 

que na Educação Física nada mudou.

Estas  reflexões  referem-se  ao  período  do  Estado  Novo,  em  que  já 

observamos a presença do Esporte, como enfatizamos durante o segundo capítulo 

deste estudo. No entanto, Castellani Filho (1988) além de não estar atento para a 

presença maciça do Esporte dentro e fora do sistema oficial de ensino, atrela estas 

ações a um caráter puramente ideológico e impositivo. Vale refletir: será mesma tão 

poderosa a Educação Física?

Ao referir-se à Política Nacional de Educação Física e Desporto, que para o 

autor prevalece o aspecto bio-fisiológico, entende ainda que esta expressa também 

79  Leis já analisadas no segundo capítulo deste estudo.
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o aspecto da “performance esportiva”, que representa o “simulacro, na Educação 

Física,  da  ordem da produtividade,  eficiência  e  eficácia  inerentes  ao  modelo  de 

sociedade...” (p. 109).

É importante observamos que mesmo sem fazer fortes referências ao Esporte 

no  sentido  de  ratificar  e  marcar  sua  presença,  em suas  análises,  o  Esporte  já 

aparece desde o Estado Novo assim como também na Ditadura Militar. Além disso, 

a Educação Física é posta em um patamar que constantemente complementa as 

ações militares.

Uma reflexão de Castellani Filho (1988) que vem confirmar nossa análise e a 

observação que acima realizamos é quando afirma que a promulgação do Decreto-

Lei nº 3.199 de 14 de Abril de 1941, que estabeleceu as bases de organização dos 

desportos  em todo país,  “permaneceu em vigor  até  o  ano de  1975,  quando foi 

revogado pela lei n º 6.251 que, regulamentada dois anos mais tarde pelo Decreto nº 

80.228, passou a cuidar dos destinos da Educação Física e do Desporto” (p. 100).

Esta  reflexão  aproxima-se  do  pensamento  desenvolvido  no  estudo  de 

Manhães (1986) ao afirmar que as leis esportivas que datam do Estado Novo pouco 

foram alteradas.

Além disto é pertinente identificar que uma lei desenvolvida durante a ditadura 

do  Estado  Novo,  ultrapassou  a  “democracia”  chegando  à  ditadura  militar, 

permanecendo inalterada durante os dez primeiros anos da ditadura militar. Sendo o 

Esporte  um  elemento  de  “manutenção  da  ordem”,  perguntamos:  como  pode  a 

legislação esportiva permanecer tanto tempo inalterada?

Ainda a respeito da Educação Física e do Esporte,  Castellani Filho (1988) 

afirma que esses dois personagens não corresponderam às expectativas da classe 

dirigente tão somente na questão referente ao princípio do “Desenvolvimento”, mas 
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também aos anseios dos governantes, no trato relativo à “Segurança”, que juntos 

compunham o binômio “Desenvolvimento com Segurança”, arduamente defendido 

pelos guardiões – civis e militares – do movimento de abril de 1964.

Mais uma tarefa cumprida, o binômio Educação Física e Esporte respondia ao 

binômio desenvolvimento e segurança. É essa relação que vai sendo criada pelo 

autor, uma relação de correspondência entre a Educação Física e o Esporte e dessa 

com a política.

Segundo Castellani  Filho  (1988),  a  capacidade de catarse do Esporte,  de 

canalizar  em torno  de  si,  para  seu  universo  mágico,  os  anseios,  esperanças  e 

frustrações dos brasileiros, foi imensamente explorada.

O autor  procura  expressar  que foram misturadas ao caráter  de  distração, 

divertimento, euforia do Esporte as esperanças e frustrações do povo brasileiro, e 

que essa peculiaridade encontrada no Esporte foi bem aproveitada em tempos de 

ditadura.

Devemos  ratificar  que  a  essência  do  Esporte,  na  perspectiva  de  Política 

Esportiva, vem do Estado Novo, que a Ditadura Militar acreditando que a mesma 

“serviria”, poderia então permanecer inalterada pelo menos por mais ou menos dez 

anos. E se durante esse tempo não foi revista é porque além de dar conta do que se 

pretendia, a Educação Física e/ou o Esporte não eram prioritariamente importantes 

como  comumente  é  afirmado,  pois  política  por  demais  importante  logo  seria 

revistada e alterada.

Com relação ao ensino  superior,  o  autor  acredita  que coube à  Educação 

Física o papel de, por meio de atividades lúdico-esportiva, colaborar com qualquer 

tentativa de rearticulação política do movimento estudantil, o que evidencia traços 

alienados e alienantes absorvidos pela “personagem” vivida pela Educação Física. 
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Esta é mais  uma tentativa  de  mostrar  que a  Educação Física  colaborou com o 

sistema político vivido no Brasil a partir de 1964. A Educação Física materializaria a 

ideologia que deveria permear a população escolarizada brasileira.

Contrariamente a este pensamento, poderia o Esporte ser um instrumento de 

articulação política? Por exemplo, os estudantes poderiam estar praticando Esporte 

e  conversando,  articulando-se  politicamente,  “usando”  o  Esporte  para  mobilizar 

outros estudantes, por meio da congregação que esta prática possibilita.

Na  perspectiva  que  estamos  desenvolvendo  este  estudo,  fica  difícil 

compreender uma ação pontual como esta estabelecida por Castellani Filho (1988) 

para a Educação Física, especificamente com relação ao Ensino Superior. O Método 

Francês,  como  já  analisamos  no  primeiro  capítulo  deste  estudo,  ao  referir-se  à 

Educação Física Superior  já  a  entendia  como o  coroamento  e a  conclusão dos 

períodos precedentes, neste nível de ensino a Educação Física deveria ser esportiva 

e atlética. Com isso, identificamos já neste método o caráter esportivo dado ao nível 

superior de ensino.

O estudo desenvolvido pelo autor é um dos pioneiros na Educação Física, 

sendo  uma  referência  importante.  O  que  marca  nesse  pensamento  é  o  caráter 

associativo entre a História e a Política, e essa relação como um reflexo determinista 

para a sociedade. É comum encontrar essa fórmula nos estudos da área. 

Em Educação Física e Aprendizagem Social, Valter Bracht (1992) compõe, 

com Castellani Filho (1988), a corrente que surge na Educação Física brasileira na 

década de 1980. Segundo afirma o próprio Bracht (1992) esta corrente começa a 

refletir  o  papel  social  da  Educação  Física,  contextualizando-a  no  sistema 

educacional, e este, na sociedade capitalista brasileira, operando as análises com 

um referencial teórico de orientação marxista.
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Esta  síntese  realizada  pelo  autor  para  nós  é  bastante  representativa  dos 

estudos históricos ou não80,  que analisam sob a perspectiva política a Educação 

Física.

Logo no primeiro capítulo, questiona até que ponto se pode falar da Educação 

Física enquanto prática pedagógica pautada por princípios e códigos próprios e não 

de  sistemas,  afora  a  Escola,  com os  quais  se  relaciona,  como por  exemplo,  o 

sistema esportivo.

Segundo o autor, 

se  analisarmos  através  da  literatura  específica  a  forma  cultural  do 
movimento corporal  que tem sido objeto  da Educação Física no  Brasil, 
veremos que inicialmente (pelo menos até a década de 40 deste século81), 
havia o predomínio do exercício ginástico – principalmente o de orientação 
militarista  –  que  a  partir  de  então,  cede  lugar  progressivamente  ao 
movimento na forma cultural de esporte. É lógico que outras expressões da 
cultura  corporal  ou  de  movimento,  estiveram/estão  presentes  ou  são 
tematizados  na  Educação  Física,  como  a  dança,  jogos  e  brincadeiras 
populares.  Parece-me  no  entanto  que  estas  expressões  constituem  a 
minoria, e que  podemos falar da ginástica e posteriormente de esporte, 
como  as  atividades,  nos  respectivos  momentos  históricos,  que  se 
apresentam como hegemônicos na Educação Física (BRACHT, 1992, p. 
17, grifos nossos).

A  lógica  apresentada  pelo  autor  é  parte  integrante  do  que  neste  estudo 

chamamos de pensamento hegemônico, embora não tenha lidado com fontes para 

fazer reflexões, ao tratar do Esporte, logo retoma o pensamento desenvolvido na 

Educação Física. Ele evidencia a Ginástica que, progressivamente, cede lugar ao 

Esporte,  considerando  ainda  que  estas  ênfases  se  apresentam  em  momentos 

históricos  distintos,  cada  uma  dessas  práticas  se  mostra  hegemônica  em 

determinados momentos históricos.

Nesta perspectiva, parece-nos que os “momentos” históricos são algo sem 

continuidade. Houve um determinado momento em que a ginástica respondeu pela 

Educação  Física  enquanto  em  outro  respondeu  o  Esporte.  Ao  utilizar  o  termo 

80  Como o de Bracht (1992), por exemplo.
81  Refere-se ao século XX.
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progressivamente podemos até entender um caráter de continuidade, porém deixa 

de ser assim entendido quando em seguida o autor afirma “...  podemos falar  de 

ginástica e posteriormente de esporte, como atividades, nos respectivos momentos 

históricos ...”. Ambas expressões quebram o caráter de continuidade que falávamos, 

ficando  para  nós  apresentada  uma  ruptura:  primeiro  a  ginástica  e  depois, 

posteriormente o esporte, cada um em seu momento histórico.

É  importante  lembrarmos  das  referências  apontadas  no  primeiro  capítulo 

deste estudo, como Mello,  Pagni  e Lucena mostrando a inserção do Esporte na 

Educação Física desde o final do século XIX; e com relação ao Esporte o Método 

Francês, no final da década de 1920 e início da década de 1930, sendo um método 

de ginástica, mas que continha muitas referências do Esporte.

Um dado chama a atenção: é o caráter hegemônico com que o autor intitula 

também o Esporte, e que neste estudo é objeto de análise.

Reconhecendo que após a II Guerra Mundial, grosso modo, coincide com o 

fim da Ditadura do Estado Novo, há um desenvolvimento quantitativo do Esporte que 

cresce rapidamente afirmando-se nos países sob a influência da cultura européia, 

como elemento hegemônico da cultura de movimento.

Identificamos que apesar  de  reconhecer  que a  partir  da década de 1940, 

período do Estado Novo, há um crescimento significativo do Esporte, o autor não 

reconhece  que  o  Esporte  já  vinha  se  constituindo  enquanto  uma  prática  na 

Educação Física, nem também reconhece a Legislação de Esporte desenvolvida no 

Estado Novo como uma marcante  influência  para  a  relação desta  na  Educação 

Física.

A esta ação do Esporte na Educação Física, o autor entende que ela assume 

códigos de outras instituições, a princípio a instituição militar e também a instituição 
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esportiva, de tal  forma que se tem “não o esporte da escola e sim o esporte na 

escola”  (p.  22).  Isto  indica,  para  ele,  uma subordinação  aos  códigos/sentido  da 

instituição  esportiva.  “O  esporte  na  Escola  é  um  braço  prolongado  da  própria 

instituição  esportiva”  (p.  22).  No  entanto,  acredita  que  o  desenvolvimento  da 

instituição  esportiva  está  condicionado  mutuamente  ao  desenvolvimento  da 

Educação Física, pois esta tem a tarefa de fornecer a “base” para o esporte de 

rendimento.  “A Escola é a base da pirâmide esportiva.  É o local  onde o talento 

esportivo vai  ser descoberto” (p.  22).  Nesta perspectiva,  o professor passa a ter 

papel de treinador e o aluno de atleta. Os professores não operam a diferenciação 

dos papéis de treinador e professor porque a própria Educação Física, não tendo 

identidade pedagógica, não fornece um referencial,  um conjunto fundamentado e 

institucionalizado de expectativas de comportamento, o que parece adequar-se à 

orientação  tecnicista,  predominante  nas  décadas  de  1960  e  1970  no  sistema 

educacional brasileiro, sob a égide da ditadura militar, do projeto “Brasil Grande”.

As referências de Valter Bracht (1992) podem nos levar a entender que o 

Esporte é a própria Educação Física na Escola. No entanto, é necessário realizar 

uma  minuciosa  análise  para  que  não  sejamos  tão  pontuais,  momentâneos  no 

compreender a História. Pois outras práticas faziam parte da Educação Física como 

a ginástica e a dança; esta tem referência nas leis.

O autor afirma que primeiro vem a ginástica e depois o Esporte como práticas 

hegemônicas  na  Educação  Física,  contudo  estas  práticas  parecem  aparecer  e 

desaparecer  abruptamente.  Seria  possível  que  a  prática  esportiva  entrasse  na 

Escola, de maneira tão repentina como parece sem se quer ter havido pilares que a 

sustentassem? Como entender que com a saída, a “decadência” da ginástica, que 

exige para sua prática,  espaço e formação especifica,  o Esporte ocupasse lugar 
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dentro da Escola como  um braço prolongado da instituição esportiva? Lembrando 

que a prática do Esporte também pede espaço e formação específica.

É neste sentido que defendemos a idéia de que o Esporte na Educação Física 

se  constitui  como  prática  hegemônica.  Desde  o  final  do  século  XIX  já  se  têm 

referências  sobre  ele  na  Escola;  a  Política  de  Esporte  do  Estado  Novo;  a 

industrialização, urbanização, os meios de comunicação, que dão novo fôlego às 

cidades,  inclusive  da  possibilidade de saber  o  que  ocorre  entre  elas;  o  Método 

Francês; a criação da Escola Nacional de Educação Física e Desporto. Para nós, se 

o Esporte chega ao nível tratado por Bracht (1992) no mínimo havia uma estrutura 

física, material e humana qualificada, para permitir tamanho desenvolvimento. E que 

é muito provável que não surgiu de um momento para outro, foi sustentado e ao 

mesmo tempo acrescido pelas razões que apresentamos.

Suspeitamos  haver  um  caráter  associativo  entre  a  Ditadura  Militar  e  o 

Esporte,  além das  afirmativas  do  autor;  aos  nossos  argumentos  junta-se  ainda, 

como já mostramos, a própria legislação que no período da ditadura foi quase que 

inalterada com relação àquela estabelecida  no Estado Novo,  permanecendo por 

alguns anos sem qualquer alteração.

Esse caráter associativo pode também ser entendido quando o autor aponta 

os  métodos  de  ensino  da  Educação  Física  como  um  tema  central  para  o 

desenvolvimento da identidade pedagógica, mas que tem sido pouco investigado. 

“Neste contexto, a questão da legitimidade da Educação Física na Escola também 

não tem sido objeto de investigação. Aceita-se a imposição do seu sentido a partir 

de fora” (p. 24). Como nota de rodapé a esta última frase, o autor levanta a seguinte 

suspeita:  “Suspeito  neste  aspecto  de  um  certo  oportunismo,  como  aquele  da 
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instituição esportiva que manteve uma relação de “compadrio” com a ditadura militar 

do pós-64” (p. 24).

Essa suspeita aproxima-se do que estamos chamando de caráter associativo 

entre  o esporte  e a Ditadura Militar,  podendo ser  ainda reconhecido ao afirmar: 

“Parece-me  que  o  início  da  década  de  80  marca  o  momento  em  que  a  visão 

hegemônica descrita anteriormente começa a sofrer os primeiros abalos...” (p. 25-

26). Referindo-se ao Esporte, é bom lembrar que o início da década de 1980 é o 

período de redemocratização do Brasil. Se houve queda da ditadura haveria também 

queda do Esporte (visão hegemônica).

Este estudo contribui para desenvolver um pensamento bastante conhecido 

na Educação Física como o de que durante o período militar a Escola, por meio da 

Educação Física, serviu como base para a pirâmide esportiva, atuando na busca de 

talentos esportivos. Professor e aluno passaram a ter funções de treinador e atleta, 

respectivamente.  Essas  atribuições  têm  custado  caro  à  Educação  Física, 

permeando o pensamento,  muitas vezes,  da comunidade escolar,  bem como do 

caráter estrutural (construção de quadras poli-esportiva) oferecido pelas escolas.

No livro Educação Física e Sociedade, Mauro Betti (1991) realiza uma análise 

da Educação Física considerando alguns períodos como 1930 a 1945; 1946 a 1968; 

1969 a 1979; 1980 a 1986, os quais foram definidos pelo próprio autor para tratar da 

Política de Educação, Educação Física e de outras relações desta disciplina com os 

Métodos de Ginásticas, Escola Nova, Eugenia.

Ao analisar a Educação Física entre as décadas de 1946 a 1968 aponta o 

início  da  esportivização  mostrando  que  neste  período  há  uma  aproximação  do 

conceito  de  Educação Física  e  Esporte.  Traz  ainda referências  sobre  o  Método 

Desportivo Generalizado acreditando que este método 
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Representou uma reação contra velhos métodos de ginástica, e ao mesmo 
tempo foi  uma tentativa  de  manter  o  Esporte,  já  uma instituição  social 
autônoma, sob o domínio pedagógico da Educação Física, e de impedir 
sua completa esportivização...(p. 99). 

Duas questões valem destacar do que trata o autor: primeiro a periodização, 

que é diferenciada do que comumente vemos, ou seja, associação das análises aos 

períodos  políticos,  e  neste  ponto  Betti  (1991)  tenta  fugir,  no  entanto  acaba  por 

continuar aglutinando, associando em um mesmo período questões políticas como 

determinantes para o tratamento das ações da Educação Física. A segunda é a 

percepção do  autor  em considerar  uma hierarquização,  uma preparação  para  o 

tratamento do Esporte, como um certo controle. Para ele, é neste período de 1946 a 

1968  que  se  inicia  “uma  extensa  reorganização  de  conceito  e  a  ascensão  do 

fenômeno esportivo, que levariam, no período seguinte, à formulação de um novo 

modelo  para  a  Educação  Física  no  país”  (p.  89).  Vejamos:  após  a  ditadura  do 

Estado Novo há uma reorganização do conceito de Educação Física e Esporte, uma 

ascensão para este último e um novo modelo para a Educação Física. Tendo em 

vista  o  novo  entendimento  e  a  ascensão  do  Esporte,  este  novo  modelo  é  a 

Educação  Física  Desportiva  Generalizada,  que  ao  mesmo  tempo  impulsiona  o 

Esporte  e  impede  a  esportivização  da  Educação  Física,  o  que  é  bastante 

contraditório: impulsiona e controla.

O período seguinte, de 1969 a 1979, o autor afirma categoricamente que 

o período assinalou a ascensão do esporte à razão de Estado e a inclusão 
do  binômio  Educação  Física/Esporte  na  planificação  estratégica  do 
governo. Ocorreram também profundas mudanças na política educacional 
e na Educação Física Escolar, que subordinou-se ao sistema esportivo, e a 
expansão e sedimentação do sistema formador de recursos humanos para 
a Educação Física e o Esporte” (p. 100).
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Na afirmativa acima, o autor considera que o crescimento do Esporte está 

associado ao crescimento do Estado, sendo, portanto utilizado como uma estratégia 

do governo. Foram assim todas as análises que seguiram.

Para o autor a Educação Física gera um interesse direto do Estado, que a 

inseriu no contexto geral do desenvolvimento dos recursos humanos nacionais, sob 

o prisma da “aptidão física” e da projeção nacional via Esporte de alto-rendimento 

visando à formação de novos talentos esportivos, incorporando definitivamente o 

conteúdo esportivo no 1º e 2º graus82.

O autor quer mostrar tanto o interesse do Estado no Esporte como via de 

projeção nacional, como também a incorporação definitiva desta prática na escola, 

deixando a entender que há um caráter de consolidação, ou tentativa, do Esporte 

neste período da Ditadura Militar, não pela constituição de uma hegemonia desta 

prática na Educação Física, e sim por uma relação de imposição política.

Betti (1991) aponta uma questão tratada em 1969 pelo Diretor da Divisão de 

Educação Física:

As  autoridades  brasileiras  têm-se  por  criar  condições  favoráveis  à 
implantação de uma política  nacional  de Educação Física,  Desportiva  e 
Recreativa  que  atende  às  necessidades  de  valorização  do  homem 
brasileiro83 (p. 107).

Cita ainda o “Diagnóstico da Educação Física/Desportos no Brasil”, realizado 

em 1969 numa ação conjunta do Ministério do Planejamento e coordenação geral e 

MEC, em que se conclui:

A inexistência de uma política nacional para a Educação Física/Desportos 
adequadamente subordinada às necessidades educacionais, comunitárias 
e de desenvolvimento urbano (...) colocam a Divisão de Educação Física e 
o Conselho Nacional de Desportos (...) em posição inoperante quanto ao 

82  Hoje, de acordo com a Lei n° 9.394/96, corresponde respectivamente ao Ensino Fundamental e 
Ensino Médio.

83  Grifo nosso.
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ótimo  da  atuação  do  Governo  Federal  para  a  fase  atual  da  evolução, 
planejamento, coordenação e controle” (p. 108).

Essas duas passagens citadas por Betti (1991) desconsideram em primeiro 

lugar  que até  1969  não havia  modificação na  legislação da  Política  de  Esporte 

desenvolvida no Estado Novo, o que significa dizer que não precisaria de grandes 

esforços para a implantação de uma política, porque a mesma já existia; e que é um 

equívoco  falar  da  inexistência  de  uma  política  nacional  para  Educação 

Física/Desportos, pois assim afirmando estaremos desconsiderando a Lei Orgânica 

dos  Desportos  no  período  (ditadura  militar)  ainda  vigente.  Vale  lembrar  que  a 

Política de Esporte na Ditadura Militar permaneceu inalterada por mais ou menos 10 

anos, considerando o golpe de 1964 até a primeira tentativa de mudança na lei nº 

3.199, que ocorreu em 1975, pela lei nº6.251.

Outra questão que é importante lembrarmos refere-se ao binômio Educação 

Física/Esporte que já vinha sendo colocado; a própria Escola Nacional de Educação 

Física e Desporto nos apresenta indícios dessa relação, desse binômio, bem como a 

inserção do Esporte em vários âmbitos como o Militar,  o Político,  o Cultural  e o 

Educativo, como demonstramos no primeiro capítulo desse estudo.

Percebemos  que  a  constituição  do  pensamento  hegemônico  vai  sendo 

fortalecida e ganhando espaço. Essa maneira de pensar fez, por exemplo, com que 

o Esporte recebesse severas críticas passadas da Ditadura Militar.

Em  O saber  e  o fazer  pedagógicos: a educação física como componente 

curricular...? isso é história! Souza Júnior (1999) realiza, como mesmo define, alguns 

apontamentos  históricos  sobre  a  Educação  Física.  Ao  resgatar  a  história  desta 

disciplina  no  Brasil  também endossa  o  pensamento  hegemônico  do  Esporte  na 

Educação Física.
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Vemos que o caráter técnico do esporte é um elemento central para que 
ele passe a ser um conteúdo quase que exclusivo das aulas de Educação 
Física.  Vindo de uma existência  secundarizada nas  aulas de Educação 
Física,  quando a ginástica era o elemento considerado mais  apropriado 
para a formação corporal dos alunos, passando por um processo de maior 
aceitabilidade por gerar menos resistências às aulas de Educação Física, o 
esporte viveu o apogeu como conteúdo nas aulas de Educação Física. O 
esporte  é  sinônimo  de  modernização  e  de  tecnologia  corporal.  As 
modalidades esportivas conseguem assim um espaço quase que exclusivo, 
mas não se justificando pela  sua contribuição direta  com a exercitação 
física e, sim, pela sua possibilidade de desenvolvimento corporal indireto 
nas aprendizagens técnicas de movimentos esportivos. Poderíamos dizer 
que a exercitação física foi substituída pela exercitação atlética. É lógico 
que na preparação técnica estava incluído o aprimoramento físico, porém 
este  deveria  se  dar  a  reboque  de  um  desenvolvimento  das  técnicas 
corporais esportivas (p.140).

Assim como Bracht  (1992),  Souza Júnior  (1999)  entende que  houve uma 

passagem da ginástica para o Esporte como prática na Educação Física, quando 

apontamos já no primeiro capítulo que o Esporte foi um conteúdo pioneiro junto com 

a ginástica desde a inserção da Educação Física na Escola.

O  autor  atribui  ao  caráter  técnico  a  quase  exclusividade do  Esporte  na 

Educação  Física,  justificando  que  a  concepção  técnica  de  ensino  ganha  força 

durante  a  Ditadura  Militar.  Nesta  perspectiva,  percebemos  que  há  um  caráter 

associativo entre ditadura e Esporte, o que é uma aproximação com o pensamento 

de Bracht (1992), o qual analisamos anteriormente.

Um  aspecto  importante  de  destacar  é  a  compreensão  de  modernidade 

atribuída  ao  Esporte.  Lucena  (2001)  já  se  referia  ao  Esporte  como  sinal  de 

modernidade desde o final do século XIX, a organização social que se desenvolvia. 

De  que  modernidade  Souza  Júnior  (1999)  fala?  Será  que  a  ginástica  estava 

ultrapassada e o Esporte apresenta-se como algo moderno? Em tempos de ditadura 

que sentido pode ter a modernidade?

Este estudo é um exemplo significativo do que chamamos de pensamento 

hegemônico.  Embora  o  autor  realize  alguns  apontamentos  históricos  acerca  da 

Educação e da Educação Física, em seu estudo, ao tratar especificamente desta 
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afirmativa, a de que o Esporte é uma prática quase exclusiva no período militar, 

toma como base a referência hegemônica da literatura da área.

 Em A Reinvenção do Esporte: possibilidades da prática pedagógica, Assis de 

Oliveira (2001) tem como pressuposto a possibilidade de reinvenção do esporte; 

acredita que pensar o esporte  da  escola, a partir de uma visão crítica em relação 

aos códigos, valores e sentidos do esporte moderno, que são códigos, valores e 

sentidos fundamentais da sociedade capitalista, implica reconhecer a necessidade e 

a possibilidade de pensá-lo à luz de um determinado projeto político-pedagógico, 

que  aponta  para  a  construção  de  uma  sociedade  baseada  em  outros  códigos, 

valores e sentidos.

A  idéia  que  o  autor  coloca  segue  o  pensamento  ideológico  bastante 

desenvolvido na Educação Física, principalmente a partir da década de 1980, como 

já mostramos e que tem um forte marco na obra de Castellani Filho (1988).

Sobre a produção da década de 1980 e o início dos anos 1990, Assis de 

Oliveira (2001) investiga alguns autores como Valter Bracht, Coletivo de Autores e 

Francisco Caparroz no que diz  respeito  à definição ou construção da identidade 

epistemológica da Educação Física/Esporte. No entanto, acredita que a produção 

deste período, sobretudo a estudada por Caparroz “...não privilegia uma análise dos 

fatores internos à escola ...  como também não analisa de forma mais detida, as 

condições específicas de desenvolvimento do capitalismo nos diversos períodos” (p. 

26).

Destacamos a preocupação ideológica com que o autor apresenta a questão, 

que é pertinente, mas que em se tratando de uma pesquisa não deveria sobrepor 

seu caráter científico, até porque, pelo que este estudo vem mostrando, não há uma 
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relação determinista, vertical na relação entre indivíduos com diferentes níveis de 

poder e o Esporte.

O Esporte é um exemplo para mostrar que a relação que ele cria é variada, 

indo  desde  o  contato  visual  com  o  Esporte,  o  ver  para  depois  (re)fazer,  como 

também pensar o Esporte, instrumento de controle social, quando ele pode também 

ser instrumento de articulação social. Então tratar o Esporte requer permitir-se que 

ele se mostre em todas as relações e dimensões humanas.

Para Assis de Oliveira (2001), a Educação Física vem recebendo influências 

de várias instituições, assumindo ou incorporando seus códigos e vinculando-se à 

construção/formação de diferentes modelos de corpo (homem, pessoa, indivíduo). A 

instituição médica considera o corpo higiênico-eugênico; a Instituição Militar o corpo 

produtivo, dócil e disciplinado e, por último a Instituição Esportiva entende o corpo 

como  produtivo,  esportivo,  competitivo,  apolítico,  acrítico,  alienado,  mercador  e 

consumidor.

Ao  tratar  da  Instituição  Esportiva  fica  demarcado  o  caráter  puramente 

ideológico  atribuído  ao  Esporte.  Ficamos  a  nos  perguntar: de  que  influência  da 

instituição esportiva trata o autor? Será mesmo tão perverso o Esporte, a ponto de 

formar corpos nos modelos apresentados pelo autor?

Nessa perspectiva,  a  Instituição Esportiva  é  maléfica  à  própria  sociedade, 

pois seus indivíduos são incapazes de se reconhecerem enquanto sujeitos criativos. 

E que o Esporte é também fruto de sua criação. O mais interessante, e talvez seja 

esse o motivo que sustenta o Esporte como fenômeno da sua dimensão, é o fato 

dele formar, produzir, a princípio sozinho, indivíduos sem qualquer autonomia. Isso 

garantiria a permanência desse fenômeno em qualquer instância social que possa 

ser utilizado. E como usualmente é apresentado, pela política.
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Além  disso,  pensamos  ainda  sobre  a  própria  relação,  que  narramos  no 

primeiro capítulo, da chegada do Esporte pelos imigrantes ingleses, da inserção do 

Esporte nas Escolas brasileiras, da inserção na legislação, do Esporte como prática 

social.

Para o autor,

A  influência  do  esporte  sobre  a  Educação  Física  tem  um  grande 
crescimento após a Segunda Guerra Mundial, afirmando-se como elemento 
hegemônico  da  cultura  corporal.  No  Brasil  é  período  do  fim  do  Estado 
Novo,  do  avanço  do  processo  de  urbanização,  com o  desenvolvimento 
industrial e dos meios de comunicação de massa. Registra-se, ainda, como 
importante para o avanço desta influência no Brasil a difusão do método 
denominado  “Educação  Física  Desportiva  Generalizada”,  criado  pelo 
Instituto Nacional de Esporte da França e que aqui chegou por volta dos 
anos  quarenta...  Os  governos  pós-64  incentivaram  o  crescimento  do 
esporte (p. 28).

Considera todos os fatores que neste estudo acreditamos terem contribuído 

com  a  constituição  do  Esporte  como  prática  hegemônica  na  Educação  Física. 

Contudo,  acredita  que  foi  nos  governos  da  ditadura  que  houve  incentivo  ao 

crescimento do Esporte.  “O esporte faz da Educação Física partícipe,..., sobretudo 

no final dos anos sessenta e início dos anos setenta, na formação do corpo dócil, 

disciplinado, apolítico, acrítico e alienado” (p. 29).

Com esta afirmativa o autor também associa o Esporte à Ditadura Militar, pois 

ao considerar que no final dos anos sessenta e início dos anos setenta, através do 

esporte há uma formação do corpo dócil, disciplinado, acrítico e alienado. O Esporte, 

ao  que  deixa  transparecer  as  expressões  utilizadas  pelo  autor,  é  um  meio  de 

entreter  objetivando  todos  aqueles  adjetivos  relacionados  por  ele  os  quais  são 

necessários em tempos de ditadura.

O autor, assim como Castellani Filho (1988) e Bracht (1992), entende que o 

Esporte na Escola está a serviço da Instituição Esportiva, na revelação de atletas, 
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constituindo-se na base da pirâmide esportiva. A Escola estaria assumindo códigos, 

sentidos e valores daquela instituição.

Diante  dos  autores  analisados  observamos  que  alguns  elementos  são 

comuns  nas  suas  dissertações,  mas  não  como fatores  que  contribuíram com a 

constituição da hegemonia do Esporte na Educação Física, e sim como elementos 

que  marcam  alguns  momentos  históricos  que  são  importantes  para  o 

desenvolvimento do Esporte como prática hegemônica na Educação Física.

O Estado Novo com todo arcabouço legislativo produzido é percebido pelo 

viés autoritário de uma política ditatorial, deixando de perceber, por exemplo, como 

um marco na Política de Esporte no Brasil, política esta que “serviu” por mais ou 

menos dez anos a Ditadura Militar sem ser inalterada.

A relação Ginástica e Esporte vista quase que como uma ação de mágica: 

surge a ginástica, se pratica e desaparece; abruptamente surge o Esporte, se pratica 

Esporte, tudo rapidamente. É preciso reconhecer, neste caso, que o espaço e o trato 

com o  conhecimento  que envolve a Ginástica é  bastante diferente  para tratar  o 

Esporte. É difícil entender que tem a ginástica que aparece e desaparece, mas já 

tem outro que é o Esporte e dá conta.

Mas  dá  conta  porque  é  um instrumento  que  controla,  que  manipula,  que 

aprisiona.  Nesta  perspectiva,  a  História  aparece  como  sendo  determinada  pela 

política,  pelo  caráter  ideológico,  reconhecendo a necessidade de mudança e  de 

revolução.

Acreditamos que a primeira mudança e revolução que deve ser realizada é na 

ideologia  que  demarca  esses  pensamentos.  Será  possível  controlar,  aprisionar, 

alienar pelo Esporte? Logo pelo Esporte em que a ludicidade, a congregação, a 

liberdade de ação, de expressão é algo tão presente.
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Como narrar uma História em que a política é predominante, se a própria 

política  se  constitui  na  prática  social,  nas  relações  humanas,  da  cultura,  da 

economia, nas leis?

Reconhecemos  que  a  Ditadura  Militar  no  Brasil  não  foi  um  momento  de 

magníficas lembranças, pelas mortes, pela repressão, pelo exílio. No entanto, houve 

morte, repressão, exílio porque havia uma organização social e política de oposição 

que ia de encontro às práticas exercidas. Não era uma relação vertical, de cima para 

baixo, havia toda uma articulação contra aquele poder instituído.

Foi na perspectiva de uma compreensão alongada da constituição do Esporte 

como prática hegemônica da Educação Física na Escola que viemos refletir, analisar 

e realizar uma crítica ao pensamento desenvolvido na área. Outros fatores poderão 

ser agregados ao que identificamos; no entanto diante dos recursos que tínhamos 

essa é a nossa contribuição. Agora encaminharemos as considerações finais que 

são possíveis  de  realizar  com este estudo e  ficamos na expectativa  que outros 

estudos venham acrescentar ao que aqui apontado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Razões que constituem o Esporte como prática hegemônica na Educação Física.

Ao  longo  da  narrativa  que  constituímos  neste  estudo  sempre  tivemos  a 

consciência de que ela expressaria uma possibilidade de interpretação colocada a 

partir das fontes selecionadas, bem como da vivência social, cultural e acadêmica de 

quem escreve e também de quem lê e orienta. Essa perspectiva é extensiva a essas 

considerações finais, pois é chegado o momento de revisitar o que já foi escrito, 

reescrito.  O que pretendemos agora  é  rematar  as  questões colocadas ao longo 

desse  estudo,  que  tiveram  como  objetivo:  identificar  e  analisar  as  razões  que 

contribuíram com a consolidação do Esporte como prática hegemônica na Educação 

Física na segunda metade do século XX no Brasil.

O  espaço  de  Educação  formal,  a  que  chamamos  de  Escola,  passou  por 

influências, como da Escola Nova, e por exigências que entendem a Escola como 

uma instituição  que  é  responsável  por  disseminar  e  formar  pessoas  a  partir  de 

determinadas concepções, as quais, em geral, estão ligadas a ações políticas que 

determinam as próprias ações humanas, no sentido de conduzi-las por caminhos 

“pré-determinados”, não eleitos por elas. Isto significa que a cada período político 

nova concepção de homem, sociedade, escola, trabalho é formada, e com o término 

do  mesmo  toda  essa  concepção  é  esquecida,  e  aí  vem  outra  trazendo  suas 

inovações,  e  os  indivíduos  acompanham,  ao  que  parece,  sem  apresentarem 

resistências significativas.

Esta afirmativa é realizada tomando por base o paradigma de História que 

compreende que a cada período político há uma concepção de homem, sociedade, 

escola, trabalho. Ao término deste período, institui-se um outro, propondo que toda 

concepção que se tinha seja abolida, passando a valer uma outra, perspectivando 
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que as pessoas se adaptem a essa condição, respondendo, agindo, de acordo com 

a nova “ordem”.

Esta  visão  fomenta  uma  relação  de  poder  e  submissão  formada  entre 

concepção política/ação de governo, que detém o poder e a sociedade/escola, que 

além de submissa deve colocar em prática toda concepção política que permeia o 

Estado.

Reconhecer a História por essa relação é desconhecer a ação protagonista 

que também é exercida pelo indivíduo,  e em seu conjunto pela sociedade.  Este 

modo determinista de pensar as relações de uma sociedade faz com que a História 

que  nos  é  apresentada  siga  aquela  relação  mecânica  (poder  e  submissão). 

Refletindo no modo como se lida com a realidade, a verdade, a própria constituição 

da História. E que a História não tem continuidade e as pessoas são seres altamente 

fragmentados e adaptáveis às mais diversas concepções que se determinam para 

suas vidas.

Elias (1992) considera ilusório o caráter de qualquer concepção de sociedade 

que sugere que regras ou normas possuem poder próprio, como se fossem algo 

exterior  e  separado  dos  grupos  de  pessoas,  e  pudessem  servir  como  uma 

explicação para o modo como as pessoas se reúnem em sociedade.

Daquela maneira, muitas vezes foi/é escrita a História, como a História do 

Brasil, da Educação e da Educação Física. A Educação Física, por exemplo, teve 

seu  valor  associado  ao  fato  de,  em  geral,  estar  a  serviço  de  alguma  intenção 

política, alguma finalidade prática. Vejamos: o disciplinar o corpo, pela ginástica, era 

uma forma de controle  da  população,  de  moralizar  a  sociedade,  de  melhorar  e 

regenerar a raça e ainda entendido como força produtiva, mão-de-obra capacitada 
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para  o  trabalho.  Esses  eram  os  objetivos  os  quais  a  Educação  Física  deveria 

cumprir.

Ao longo dessa história, outras foram aparecendo. Como aquele que entende 

que o Esporte  torna-se uma prática hegemônica na Educação Física a partir  do 

período  da  Ditadura  Militar.  E  foi  essa  premissa  que  discutimos  nesse  estudo. 

Contudo, buscamos as primeiras aparições do Esporte como prática na Educação 

Física,  para isto,  “olhamos para trás”,  fomos ao final  do século XIX identificar  a 

inserção do Esporte na Escola. Comumente a literatura registra a Ginástica como 

conteúdo pioneiro na Educação Física e que só lá pela década de 60 do século XX o 

Esporte substituía a Ginástica. Afinal, o que encontramos?

De fato, a legislação expressa em seus textos claramente o termo Ginástica 

em suas Leis  e  Decretos,  como apresentamos no primeiro capítulo.  No entanto, 

alguns  estudos,  interessados  em  investigar  sobre  o  Esporte  no  Brasil,  nos 

apresentam dados que levam a afirmar que junto à Ginástica,  o  Esporte  esteve 

presente nas Escolas brasileiras desde o final do século XIX no Brasil.

Considerar  a  inserção do Esporte  na  Educação Física  é  nossa referência 

primeira. Isso por que, a partir desse dado é possível ter um parâmetro de quando o 

Esporte vai estabelecendo sua relação com a disciplina Educação Física na Escola, 

bem como a forma que também vai tomando o espaço de fora da Escola que ao 

longo de sua constituição vão criando uma relação de constante troca, entre o que 

se faz na Escola, fora da Escola e o que vai sendo estabelecido nas leis.

Embora não tivesse expressão na legislação, estava presente como prática 

social e escolar. Para fins deste estudo é importante que fique clara a presença do 

Esporte enquanto uma prática presente nas Escolas brasileiras desde o final  do 

século XIX e início do século XX.
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Vale  destacar  dois  aspectos:  o  primeiro  refere-se  à  constituição  de  uma 

prática social, que toma o ambiente escolar, mas também fora dele como o militar, a 

criação de clubes,  por  exemplo.  E o segundo,  é  que toda essa demanda social 

oferece subsídios para que seja elaborado um arcabouço legal, para que a prática 

legal  seja  instituída de maneira  significativa  como assim foi  realizada no Estado 

Novo.

A legislação apresentou-se como fonte importante ao estudo e revelando-se 

de maneira diferenciada. Em geral, a lei é vista como um campo de imposição que 

anuncia os interesses de uma classe dominante. Aqui, procuramos reconhecer nas 

leis sua dinamicidade, expressa a partir da compreensão de prática social e prática 

legal. Pois, o momento de produção da lei deve considerar a prática social acerca do 

fenômeno o qual está sendo legislado, e que ao ser divulgado à sociedade poderá 

ser reconhecido enquanto uma prática legal.

Além de entender a legislação como uma prática social, entendemos ainda 

como linguagem da tradição e dos costumes e de suas relações com as outras 

tradições e costumes. Um outro aspecto da legislação é a possibilidade dela ser 

inspiradora de novas práticas.

A inserção do Esporte, nas Escolas brasileiras, desde o final do século XIX é 

um marco dentre as razões pelas quais o Esporte vai constituindo sua hegemonia, 

que se inicia na primeira metade do século XX, em que ganha expressão social, 

sendo impulsionado a partir da segunda metade do século XX.

Na primeira metade do século XX alguns fatores permitem com que o Esporte 

se destacasse: o fato do Esporte estar presente nas Escolas, a criação da ENEFD - 

que se apresenta como a primeira referência acerca do binômio Educação Física e 

Desporto, e ainda por ser o  lócus da formação de professores. Ficamos a pensar: 
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caso a ginástica fosse uma prática tão presente na Educação Física, então por que 

a ENEFD não foi chamada de Escola Nacional de Educação Física e Ginástica? Se 

o  desporto  mereceu  esse  destaque,  se  deve  à  maneira  como  ele  se  difundia 

socialmente - e ainda a instituição do CND – instituição voltada à constituição de um 

Sistema Esportivo brasileiro, e que teve todo seu arcabouço legislativo elaborado, 

principalmente,  durante  o  Estado  Novo,  arrastando-se  anos  à  frente,  como 

referência  fundamental  na  elaboração  de  outras  leis,  inclusive  no  período  da 

Ditadura Militar.

 Esta ação para nós revela que esta legislação serviu como inspiradora de 

outras legislações esportivas que vieram a ser elaboradas. Associada aos fatores 

descritos  acima,  a  mudança  do  modelo  agrário  para  o  modelo  urbano-industrial 

representa para o Brasil um momento de modernização.

Entendemos que  o  momento  de  modernização  está  associado  à  maneira 

diversificada que a sociedade se apresenta. O processo de urbanização, agregado à 

industrialização e aos meios de comunicação, fazendo crescer entre a população o 

acesso a práticas até então pouco vivenciadas.

O Esporte apresenta-se como elemento de modernização, acompanhando a 

modernização social,  de compreensão de um novo hábito que permeia a relação 

entre os indivíduos e a sociedade.

A contar da década de 1930 o arcabouço legislativo no âmbito da Educação, 

Educação Física e Esporte é consideravelmente intensificado. A Reforma Francisco 

Campos foi um marco para o sistema Educacional do Ensino brasileiro por ser uma 

proposta pioneira para a educação nacional. A Constituição brasileira de 1937 para 

a  Educação Física  também foi  marcante,  considerando  que pela  primeira  vez  a 

Educação Física recebia menção na constituição.
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Após esse período vai havendo um constante destaque, nas legislações, para 

a  Educação  Física  e  o  Esporte.  Tanto  como  parte  integrante  na  Escola,  pela 

Educação Física, como também para a organização esportiva nacional.

Se a prática escolar  possibilitou o contato com o Esporte,  outros espaços 

também possibilitaram essa relação como as Universidades, o lazer e mesmo as 

relações trabalhistas, o acesso de trabalhadores com o Esporte.

Toda essa ação desenvolvida  pelo Esporte  nos tem feito  pensar  que sua 

hegemonia na Educação Física foi  endossada por uma força própria do Esporte, 

quando estabelece relações que vai para além da Escola.

E aí também não podemos precisar quem veio primeiro o Esporte na Escola 

ou fora da Escola, pois acreditamos em uma relação mútua dessas ações. Que a 

todo tempo vai sendo acrescida pelas práticas escolares e sociais.

Por  ser  um fenômeno,  o  Esporte,  bastante  discutido  na  Educação  Física 

vários autores se propõe a estudar e discuti-lo. Ao analisar o pensamento de alguns 

autores que,  além  de  terem  suas  produções  publicadas  nacionalmente,  são 

referências importantes para a Educação Física e entendem o Esporte como uma 

prática hegemônica durante a Ditadura Militar no Brasil.

Percebemos que há um eixo que conduz o pensamento desenvolvido pelos 

autores, que é o caráter ideológico. Esse é fortemente expresso no pensamento 

desenvolvido por  eles.  Ao tratarem de História ou mesmo referindo-se a ela,  os 

autores buscam associar a prática do Esporte na Educação Física a um determinado 

momento  político  que  se  estava  vivendo.  E  nessa  perspectiva,  o  Esporte  pela 

Educação Física vai sendo compreendido enquanto um instrumento da ação política 

no poder. 
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O  Esporte  vai  se  adaptando  a  cada  período  político,  como  também  vai 

formando  pessoas  para  responder  de  acordo  com  ideologia  que  se  pretende 

desenvolver. É assim que comumente essa prática é pensada na Educação Física 

como um instrumento, que por ser hegemônico, no sentido de ser dominante, pode 

igualmente  dominar  as  pessoas  de  tal  forma  a  corresponder  com  as   ações 

pretendidas naquele momento.

A constituição do pensamento hegemônico é a constituição do pensamento 

hegemônico ideológico. Que necessariamente pode não esta pautada em um viés 

cientifico,  mas  muito  comumente  estar  associado  há  um  viés  ideológico  e  um 

instrumento de veiculação da ideologia.

A  visão  apresentada  nesse  estudo  é  fruto  de  um  esforço  para  um 

entendimento  sobre  a  História  do  Esporte  na  Educação Física.  Um esforço  que 

discutiu o Esporte, tentando ao máximo se distanciar da visão ideológica, impositiva, 

o que parece ser um tanto contraditório quando se utiliza a legislação, ou mesmo o 

conceito de Hegemonia.

Procuramos desarticular essa relação entre hegemonia e política, voltando-se 

para o conceito que entende a hegemonia como uma direção, libertando-se quase 

que totalmente do seu significado de supremacia política. E foi esse caminho que o 

Esporte trilhou constituindo uma história de hegemonia, que necessariamente não 

está atrelado à política, como mostramos neste estudo.

Acreditamos que com este estudo, a partir do entendimento de História, dos 

objetivos  propostos  e  das  fontes  utilizadas,  o  Esporte  apresenta-se  como  uma 

prática  hegemônica  na  Educação  Física  pelas  razões  que  já  apontamos,  mas 

também  por  forças  próprias,  como  uma  prática  que  já  tomava  o  gosto  dos 

brasileiros, fosse ou não no ambiente escolar.

117



Um exemplo é durante a década de 1980, quando o Esporte foi visto como 

uma prática alienante, apolítica, mecânica, enfim sofreu severas críticas, devido ao 

período de transição ao processo de redemocratização do Brasil, pois tudo que tinha 

relação com a Ditadura Militar  era considerado ruim,  perverso à população. Isso 

aconteceu com o Esporte: se ele foi uma prática utilizada como meio de propagação 

de uma ideologia, ao mesmo tempo em que entretinha, fazendo esquecer aquela 

situação  vivida,  então  com  a  queda  do  período  militar  também  deveria  ser 

descartado. Daí afirmar haver um caráter associativo entre o Esporte e a Ditadura 

Militar.

Mas, não foi possível romper com a hegemonia desta prática, ela continuou 

fazendo parte da Escola, das leis; além de tudo o Esporte é uma criação humana, e, 

portanto histórica, e assim, sendo reconhecida, possibilita ser recriada sem perder 

sua essência.

Uma questão que marcou, e talvez ainda marque, a vida da Educação Física 

dentro da Escola,  no trato com o Esporte,  e que foi forte na década de 1980, é 

quanto à forma com que o professor trata a técnica e a tática esportiva com seus 

alunos. Isso às vezes era/é entendido como a incorporação de valores e códigos 

esportivos no âmbito escolar devendo então ser abandonado. Essa foi também uma 

tentativa de retirar o Esporte como uma prática da Educação Física.

Acreditamos  que  a  compreensão  desse  estudo  possa  contribuir  com  a 

reflexão sobre a História e, sobretudo, com um novo pensar acerca da História do 

Esporte na Educação Física. Pois, o Esporte precisa ser discutido como uma prática 

da Educação Física,  como uma prática que se constituiu hegemônica,  e  não se 

tornou hegemônica.
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