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RESUMO 

 

 

Este estudo busca compreender as concepções dos militares a respeito da infância e das 

práticas corporais desenvolvidas no jardim-de-infância. Para isso, foi estabelecido um 

mapeamento de artigos da Revista de Educação Física do Exército entre os anos de 1932 e 

1942 que tratassem sobre o militarismo e as diversas abordagens da educação física infantil, 

seguindo-se da análise a partir das noções de biopolítica e disciplinarização do viver 

estabelecidas por Michel Foucault, bem como a de representação presente nas proposições de 

Roger Chartier, das influências do pensamento militar para a construção de uma educação do 

físico infantil. O mapeamento mostrou que, nesse periódico, os editores/articulistas 

incorporaram aos discursos de uma educação física no jardim-de-infância não apenas a 

doutrina militar, como também os conhecimentos referentes ao higienismo e ao 

escolanovismo, mostrando um caráter multidisciplinar e dinâmico para esse campo 

educacional à época. Dessa maneira, a Revista serviu como meio de acesso para que os 

militares, e também os civis de diversas funções (professores, médicos e inspetores de 

ensino), fizessem circular, na sociedade civil, os princípios pedagógicos e as propostas de 

uma normatização usadas pelo Exército, sendo a publicação utilizada como estratégia para 

consolidar o discurso cujo estabelecimento de uma “pedagogia do corpo” atendesse ao projeto 

de modernidade em favor de uma Nação mais forte, saudável e civilizada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação física infantil; militarismo; periódico. 
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ABSTRACT  

 

 

This study seeks to understand the concepts of the military about the childhood and the bodily 

practices developed in the kindergarden. For that a mapping was established containing 

articles of the “Magazine of the Army‟s Physical Education” between the years 1932 to 1942, 

that dealt on the militarism and the various approaches of a infant‟s physical education, 

following the analysis based on the notions of biopolitics and disciplining of living established 

by Michel Foucault, as well as the representation present in the propositions of  Roger 

Chartier, the influences of the military‟s thought to the build an education of the child‟s body. 

The mapping showed that in that journal, the editors / writers  incorporated a discourse of 

physical education in the kindergarten not only the military doctrine, as well as knowledge 

regarding hygiene and New School, showing a multidisciplinary and dynamic for this 

educational field at the time. Thus, the magazine served as a means of access so that the 

military, and also the civilians of various functions (teachers, doctors and inspectors of 

education) to circulate in civil society pedagogical principles and the proposals for a 

standardization used by the Army, publication being used as a strategy to consolidate the 

speech whose establishment of a "pedagogy of the body" would meet the project of modernity 

in favor of a stronger nation, healthy and civilized. 

 

KEYWORDS: Child Physical Education; militarism; journal.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

“O país que não tem educação física [...], não poderá 

jamais erguer seu povo à altura da missão que lhe cabe, 

na construção de uma sociedade nova.” (Fernando de 

Azevedo) 

 

 

Por que pesquisar sobre a história da educação infantil
1
? E mais: qual a necessidade de 

se estudar a história da educação física infantil? 

Um fato constatado ao se comparar com outros ramos do conhecimento pedagógico é 

que a educação infantil ainda hoje é desvalorizada nas pesquisas educacionais. E se há esse 

certo “desprezo” em âmbitos atualizados nas propostas direcionadas a essa etapa da educação 

básica, mais ainda é a sua história, mesmo entre aqueles que trabalham com a educação de 

crianças pequenas.  

Quando os estudos se ocupam em discutir tal etapa, no geral, acabam privilegiando 

áreas como a psicologia e a didática/metodologia de ensino. A história, então, passa a ter uma 

determinada utilidade pragmática: ser útil para compor um quadro de referência, uma espécie 

de breve reconhecimento do que se pretende tratar no contexto geral da pesquisa. Mesmo 

assim, na visão de muitos, ela se mostra algo inútil, pois acaba se ocupando do que já passou, 

numa atividade tão teórica que acaba se distanciando das necessidades da prática. 

 

Quando se descarta a história porque seria teórica, transfere-se 

para a teoria a crítica à academia, às instituições e às pesquisas 

que se isolam das demandas sociais, produzindo idéias vazias 

que não levam a nada. Assim, essa crítica também estimula a 

demanda por soluções fáceis, por receituários robotizadores 

para práticas irrefletidas (KUHLMANN JR., 2007: 06). 

 

Empenhar-se em ações como investigar, discutir, compreender e analisar aspectos 

relacionados à história acaba se tornando algo que não só fascina pelo seu caráter revelador, 

mas também permite contribuir na construção da identidade de áreas de conhecimento. Nesse 

                                                 
1
 Devemos entender que a atual educação infantil (chamada, à época, de ensino pré-primário ou educação pré-

elementar) consistia num conjunto de instituições diferenciadas por interesses socioeconômicos e educacionais: 

asilos infantis, creches, escolas maternais e jardins-de-infância. Consultar KISHIMOTO, Tizuko Morchida. A 

pré-escola em São Paulo (1877 a 1940). São Paulo: Loyola, 1988. 
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sentido, é válido dizer que conhecer e aprofundar a história é reconhecer as diversas 

instituições e relações que compuseram a(s) sociedade(s) nos diferentes tempos e espaços. 

Conforme explicita Kuhlmann Jr. (2007), quando se desvaloriza a história por ela se 

ocupar do que já passou, o risco está na ilusão de se “inventar a roda” novamente. Ou seja, o 

que algumas pesquisas de fundo histórico demonstram é que não há muitas novidades no trato 

com a educação infantil, mas apenas remodelações de acordo com o contexto em que se situa, 

cabendo aqui afirmar que entre passado e presente, a linha imaginária das práticas educativas 

voltadas para a infância dos quatro aos seis anos de idade é bastante tênue. 

Todavia, pouco a pouco, as pesquisas sobre a história da educação infantil no Brasil, 

aos poucos, vêm tomando espaço no cenário educacional e ampliando o universo das análises. 

Podemos dizer que a própria história demonstrou a necessidade de se ter tais estudos. São 

pesquisas que acabam desbravando terrenos pouco explorados no campo da História da 

Educação, sendo vulneráveis, portanto, aos tropeços e às críticas de muitos, mas abrindo 

espaço para trabalhos posteriores. 

Enfrentando esse desafio de escrever com o respaldo da história, antes de tudo, é bom 

lembrar que não cabe aqui um julgamento sobre os erros e acertos na condução pedagógica 

daqueles que pensaram e aplicaram as teorias na educação infantil, nem trazer as informações 

como verdades absolutas, uma vez que, para aqueles que escrevem a história, realizar tais atos 

seria cometer um “crime”: o anacronismo
2
. Cumpre, sim, concretizar um dos objetivos da 

análise histórica: a compreensão dos eventos o mais aproximado possível da realidade. 

Para tanto, faz-se necessário reconhecer aquilo que o historiador Marc Bloch (1997) 

denominou de “sentido histórico” no processo de conhecimento do passado, focando-se no 

instante em que se deseja apreendê-lo, não devendo perder a capacidade de observar dada 

realidade, mesmo se encontrando em um outro momento histórico – no caso, o presente. 

Seguindo esse pensamento, buscamos entender a educação infantil como um campo de 

pesquisas e de discussão histórica bastante fértil. Entretanto, não visualizamos essa etapa da 

escolarização apenas nas suas generalidades e sim, buscamos verificar as concepções e as 

práticas pedagógicas referentes ao domínio do corpo infantil correntes num periódico de 

circulação nacional: a Revista de Educação Física do Exército. 

Criação da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) no ano de 1932, ela tinha 

como propósito divulgar o pensamento militar a respeito da educação física e sistematizá-la 

                                                 
2
 Na visão de Besselaar (1974), o anacronismo consiste em medir um evento ou situação histórica por normas 

vigentes no presente, na época do historiador, mas que mal existiam (ou foram existentes num contexto histórico 

bem diferente) durante a época das pessoas historiadas. 



 15 

nos meios militar e civil. Trazia em suas seções questões que abordavam desde a doutrinação 

militar, passando por orientações médicas e educacionais, até “prescrições” sobre como 

deveriam ser ministradas as aulas de educação física; em outras palavras, como as propostas 

pedagógicas para a educação física na escola geralmente eram estabelecidas pelos militares, 

deveriam ser transformadas em objetivos, conteúdos, metodologia, recursos físicos, materiais 

didáticos e avaliação. 

Esse fato é evidenciado quando do trato para com a educação física escolar nas bases 

teóricas que deram suporte à elaboração dessas propostas e que seriam postas em circulação – 

principalmente na seção denominada Lição de Educação Física –, cujo objetivo era orientar 

e/ou prescrever práticas corporais para os alunos das escolas civis. 

Um pouco diferente das orientações dadas à instrução militar, as lições recomendadas 

aos educandos das escolas civis deveriam ter como objetivos, dentre outros, o robustecimento 

do corpo e o ensino de bons hábitos. Seu conteúdo priorizava a formação do futuro cidadão, 

consciente de seus direitos e, especialmente, cumpridor dos seus deveres. 

Tendo como pressuposto que a escola infantil – no nosso caso, o jardim-de-infância – 

é uma instituição social que acaba propagando os ideais de uma sociedade e as reproduzem, 

podemos dizer, inicialmente, que a utilização pedagógica de jogos, brincadeiras e ginásticas 

adaptadas (historiadas) conduzia aos objetivos propostos. 

Assim sendo, propomo-nos a responder a seguinte indagação: Quais as concepções 

sobre a infância e as propostas pedagógicas de práticas corporais a serem adotadas no âmbito 

da educação física infantil que os articulistas
3
 da Revista de Educação Física fizeram circular 

entre os anos de 1932 e 1942? 

Para compor uma compreensão desse universo no recorte temporal da primeira década 

de circulação da Revista, buscamos seguir uma narrativa das seguintes etapas: identificar a 

concepção de infância apresentada pelos articulistas e a situação vigente no espaço escolar 

voltado para as crianças pequenas no Brasil; apresentar a situação militar durante o período de 

1930 a 1940 e como ela tratou a questão da educação e da educação física infantil nacional; 

analisar as influências do movimento higienista e do escolanovismo na formação dos corpos 

infantis; e discutir as concepções e propostas de práticas corporais para o jardim-de-infância 

apontadas pelos articulistas da Revista de Educação Física. 

                                                 
3
 Os articulistas eram membros dos segmentos sociais brasileiros e que se ocupavam na escrita dos discursos 

materializados sob a forma de artigos para a Revista de Educação Física, sendo esses representados pelos 

militares e por civis que compartilhavam com o ideário do impresso, como médicos e educadores. 
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Diante dessas considerações gerais acerca do objeto de pesquisa, colocamos manifesta 

a questão: por que o recorte temporal desse trabalho se ater entre os anos de 1932 e 1942? 

De início, cabe ressaltar que esse recorte abrange um momento de transformações no 

contexto histórico-social brasileiro promovidas no espaço da Era Vargas, num mesmo instante 

de duração entre o aparecimento da Revista, em maio de 1932, e a momentânea interrupção de 

suas atividades em outubro de 1942, provocada pelo envolvimento militar direto do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial. 

Por um lado, os primeiros artigos refletiram os anseios da Revolução de 1930, cuja 

postura interna denotava um novo perfil político-social, liberal e bastante heterogêneo. Porém, 

com o passar do tempo, a partir do estabelecimento da ditadura do Estado Novo, mostrou-se o 

outro lado: a adoção de uma administração pública de caráter intervencionista, centralizadora 

e autoritária, o que resultou em editoriais e artigos tomando a mesma forma totalitária
4
.  

Ressaltamos, no entanto, que no seu primeiro ano de circulação, mesmo com a dada 

preocupação na condução de práticas para a educação física escolar, não houve o tratamento 

particular da educação física infantil. Mesmo assim, torna-se importante visualizar esse ano 

inicial da publicação já que nele foram postas as bases ideológicas que orientariam os artigos 

conseguintes em questão. 

Apenas um ano após a sua criação apareceu na Revista algo específico sobre práticas 

corporais a serem vivenciadas no jardim-de-infância
5
, tratando, genericamente, a questão da 

infância e as estratégias didático-metodológicas necessárias para a sua educação – baseada na 

educação física e nos fundamentos ideológicos apresentados pelo Exército brasileiro. 

Com ranços e avanços, e após uma inexplicável interrupção na circulação de edições 

no ano de 1940, ela chegou em 1942 um pouco diferenciada em seus discursos, uma vez que 

aliava ao aprofundamento de questões da área, o trabalho de uma racionalidade científica nos 

corpos para que disputassem a guerra mundial
6
. 

                                                 
4
 Seguindo a teoria clássica de Friedrich e Brzezinski (1956) citada por Bobbio, Matteucci e Pasquino (1999), o 

totalitarismo aqui é evidenciado como uma ideologia oficial que diz respeito a todos os aspectos da atividade e 

da existência humana, abordando, a partir do uso da tecnologia moderna, por exemplo, a educação e a formação 

do futuro homem ideal.  
5
 Os artigos iniciais sobre a educação física infantil tratados na Revista são: MARTINS, Ivanhoé Gonçalves. 

Educação Física Infantil em forma de jogo. Revista de Educação Física, Rio de Janeiro, ano II, n. 04, p.35-36, 

jan. 1933; e TEIXEIRA, Paulo. Lição de Educação Física – ciclo infância 4 a 6 anos. Revista de Educação 

Física, Rio de Janeiro, ano II, n. 04, s.p., jan. 1933. 
6
 Alguns artigos possíveis de serem tratados sobre a relação entre a educação física e a guerra, antes da 

interrupção da circulação do periódico são: FIGUEIREDO, Lima. Adeus, minha Escola!. Revista de Educação 

Física, Rio de Janeiro, ano X, n. 55, s.p., out. 1942; e SAMPAIO, Moacyr. A educação física e a guerra 

moderna. Revista de Educação Física, Rio de Janeiro, ano X, n. 55, s.p., out. 1942 
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Textos que, no geral, refletiam o meio militar dentro da escola, com o estabelecimento 

de medidas que tinham um caráter biologicista e psicologicista, tendo por meta a formação do 

verdadeiro “povo brasileiro”, sem a interferência de males físicos, intelectuais e morais, e que 

seriam capazes de interromper o processo de desenvolvimento do país. 

Visões de uma educação da infância baseada em “autores de referência” da pedagogia 

renovada (a Escola Nova), como Edouard Claparède e John Dewey, apropriadas as suas ideias 

e repassadas de tal modo que a criança seria considerada como um ser em si mesma, em 

desenvolvimento e que tinha necessidades/interesses próprios. 

Um intenso processo de educação da infância e, consequentemente, da sociedade, cujo 

espírito convergia a renovação pedagógica e a normalização dos corpos. Aliás, na Revista, os 

discursos acabavam, muitas vezes, ultrapassando os limites da escola, manifestando o que tão 

bem o pensador Michel Foucault estabeleceu: a “disciplinarização do viver”. 

Carvalho (1998) expressa de forma satisfatória essa situação quando afirma que a 

escola enquanto instituição social passa a ser concebida como o produto histórico da interação 

entre os dispositivos de normativização pedagógica e as práticas dos agentes que se apropriam 

deles.  

E assim se criou uma “pedagogia do corpo” baseada nas normas sociais, entre o vigiar 

e o punir simbólicos, com as práticas asseguradas pelo “saber fazer” e concretizadas com o 

uso, por exemplo, de jogos e brincadeiras nos jardins-de-infância – algo importante e peculiar 

para as discussões que se seguirão neste trabalho. 

 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Para iniciarmos a nossa discussão, é válido pensarmos que o processo de pesquisa é 

sempre complexo, “[...] envolvendo descobertas e impasses que devem ser analisados, isto é, 

colocando os pesquisadores sempre em situação de incertezas, mais do que em condições de 

traçar caminhos previamente definidos” (DEMARTINI, 2000: 65). 

Os procedimentos metodológicos adotados para esta pesquisa de caráter qualitativo, 

essencialmente, consistiram na consulta e na análise dos conteúdos expressos numa fonte 

periódica impressa: a Revista de Educação Física do Exército. 

Através da análise documental, que, para Triviños (1992), é vista como uma operação 

– ou um conjunto de operações – que visa representar o conteúdo de um documento sob uma 

forma diferente da original a fim de facilitar a sua consulta e referenciação, buscou-se o 
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tratamento das informações acumuladas nas fontes de modo a perceber as possíveis mudanças 

contidas nos discursos proferidos pelos articulistas. 

Porém, para se fazer esse tipo de análise, foi necessária a presença da fonte histórica – 

ou, outrora, cabia a denominação documento histórico
7
. 

É considerado fonte qualquer material escrito (ou não-escrito) que possa ser usado 

como meio de informação sobre dado assunto, sendo a sua escolha não-aleatória e tomada por 

parte do pesquisador. Na visão de Le Goff (1992), é o resultado de uma montagem da história, 

é o testemunho de época da sociedade que o produziu, devendo ser analisada a partir da 

desmistificação dos significados aparentes. 

Na coleta dos documentos, o pesquisador deve estar atento para reconhecer a utilidade 

das fontes que não parecem, à primeira vista, importantes. Tomando as considerações feitas 

por Cortes (1998), essas fontes, por si mesmas, não oferecem problemas quanto à sua coleta 

propriamente dita, uma vez que já existem antes da investigação e não sofrem interferência do 

pesquisador. Todavia, há a necessidade de algumas precauções, pois essas fontes não foram 

feitas para a pesquisa, mas sim, por algum motivo particular, foram produzidas de acordo com 

eventos e/ou contextos ocorridos numa realidade do passado. 

Para a continuidade desse processo, passamos pelo entendimento da metodologia não 

como um mero conjunto de técnicas de coleta e análise dos dados obtidos, mas como “[...] o 

caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade” (MINAYO, 2001: 

36), ou seja, como um conjunto de diretrizes que orientam uma investigação científica. 

E para esse trabalho foi adotada a análise sob o respaldo historiográfico proveniente da 

Nova História Cultural, cujo impresso periódico, à primeira vista, mostrava-se imbuído de um 

caráter oficial – se não algo tipicamente positivista –, com a ampliação do estudo a partir do 

direcionamento do olhar para um fenômeno ainda pouco investigado: a infância e a educação 

do seu corpo. 

Vale salientar que o impacto da Nova História sobre os estudos acerca da História da 

Educação e da História da Educação Física está na ideia que “[...] „velhos‟ objetos tornam-se 

agora „novos‟ porque são apanhados numa perspectiva que realça sua materialidade de 

dispositivos, através dos quais bens culturais são produzidos, postos a circular e apropriados” 

(CARVALHO & NUNES, 2005: 46), o que acarreta a possibilidade de conhecer concepções, 

                                                 
7
 Na visão de Silva & Silva (2006), atualmente, o termo “documento” passa a ser substituído por “fonte”, 

“registro” ou “vestígio”, demonstrando uma concepção decorrente da Nova História e de suas possibilidades de 

renovação no pensamento e na pesquisa histórica.  
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sentidos e significados, bem como normas e práticas escolares bastante peculiares a uma 

realidade educacional. 

Assim estabelecido, deu-se início à pesquisa a partir dos discursos produzidos pelos 

articulistas, militares e civis, da Revista de Educação Física tanto sobre a filosofia militar 

quanto a educação física infantil, evidenciando as concepções de infância, escolarização da 

criança pequena e educação do corpo infantil correntes naqueles que se ocupavam de escrever 

para o periódico em questão, bem como o intuito das propostas de práticas corporais que 

deveriam ser implantadas no âmbito dos jardins-de-infância. 

Para compor a compreensão desse universo no recorte temporal da primeira década de 

circulação da Revista buscamos, numa primeira etapa, encontrar as fontes necessárias para a 

pesquisa. Nesse momento, importava tão somente a coleta de informações advindas da fonte, 

encontradas em site da Internet
8
. O passo seguinte, após a organização, foi o mapeamento das 

informações encontradas e, em posterior, a análise propriamente dita. 

A escolha da Revista de Educação Física, antes sob a chancela da Escola de Educação 

Física do Exército (EsEFEx) e que, atualmente, está subordinada ao Instituto de Pesquisa da 

Capacitação Física do Exército (IPCFEx), no Rio de Janeiro, não se deu de modo aleatório. 

Essa publicação que, hoje, apresenta todos os números digitalizados e divulgados em formato 

PDF, exceto a edição n. 95, foi utilizada como fonte de pesquisa – e não objeto de estudo – 

diante da sua representatividade histórica e do seu pioneirismo no universo da educação física 

brasileira. 

No quadro geral da área, podemos citar as teses de Amarílio Ferreira Neto (1999) e 

Silvana Vilodre Goellner (1999), além das dissertações de Magali Alonso de Lima (1980), 

Sonia de Deus Rodrigues Bercito (1991), Omar Schneider (2003) e Magna Terezinha 

Bermond (2007) como exemplos de como se compreender a temática da educação física 

brasileira por meio de fontes periódicas, uns utilizando-se da Revista como fonte de acesso e 

outros vendo-a com o respaldo das informações colhidas para os respectivos trabalhos. 

Interessante salientarmos que, no recorte temporal correspondente à pesquisa, entre os 

anos de 1932 e 1942, ela se mostrava preocupada em defender a “causa” da educação física, 

um projeto articulado por diferentes segmentos sociais do Brasil, visando a “[...] disseminação 

de uma „cultura física‟, com objetivos diversos, como a formação de um povo racialmente 

                                                 
8
 O acesso aos números da Revista pode ser feito pelo site www.revistadeeducacaofisica.com.br, onde constam 

artigos desde o seu primeiro ano de circulação, em 1932, até o n. 150, em sua 3ª edição, correspondente ao 2º 

trimestre de 2010.  

http://www.revistadeeducacaofisica.com.br/
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aperfeiçoado, de uma população sadia e de homens fortes, úteis tanto nas fábricas quanto na 

guerra” (BERMOND, 2007: 39). 

Consideramos, também, que a tendência que a pesquisa histórica em educação segue 

ao analisar impressos de cunho pedagógico, compreendendo aquilo que Chartier (1990) 

chama de representações
9
 de práticas escolares, acaba produzindo novos modos de olhar e 

interrogar as fontes disponíveis. No nosso caso, vimos os discursos proferidos com a posição 

de quem deveria utilizá-los, num período em que o Estado fez valer uma ação racional e um 

fazer social de caráter nacional. 

Notando a importância dada à educação física, bem como a riqueza de informações 

sobre os assuntos referentes a essa área, buscamos, então, delimitar alguns aspectos, tomando 

por base a coleta dos dados e o mapeamento dos discursos sobre a educação física infantil, 

seja em sua fundamentação teórica ou em “prescrições” de práticas corporais direcionadas 

àqueles que estivessem no jardim-de-infância.  

Diante da não-regularidade na presença de artigos que tratassem suficientemente sobre 

o tema, houve, na inserção do corpus documental, editoriais e artigos “para a” e “sobre a” 

educação física escolar, bem como sobre a filosofia militar, que tivessem correspondência e 

indicativos da realidade vivenciada e percebida pelo Exército brasileiro. 

Nesse momento, cabe dizermos que consultamos o site oficial do Instituto de Pesquisa 

da Capacitação Física do Exército em busca das edições, a fim de montarmos o mapeamento, 

ano a ano e, em seguida, pela abordagem, catalogarmos o material necessário para a análise. 

Baseamo-nos, também, nos estudos de Michel Foucault e na sua noção de biopolítica. 

É através do conceito de biopoder que se pôde compreender a ligação entre os corpos e as 

ações corporais dos pequenos indivíduos e o Estado, o que, na época, acabava se relacionando 

com o corpo social, isto é, como um corpo intimamente dependente da ordem política. 

Além dessa fonte histórica, reveladora das formas de institucionalização do poder 

sobre os indivíduos, subsidiaram a pesquisa trabalhos científicos (teses e dissertações), artigos 

de periódicos (em forma digitalizada ou não), livros e outros documentos que nos remeteram 

à temática estudada, encontrados em bibliotecas ou sites diversos, resultando, dessa maneira, 

no engrandecimento da investigação. 

Nesse sentido, e partindo do entendimento da construção de uma lógica discursiva do 

macro para o micro, no primeiro capítulo temos a visão de infância corrente nas décadas de 

                                                 
9
 Para Chartier (1990), é pelo mecanismo das representações que os indivíduos e os grupos dão sentido ao seu 

mundo, e pelo seu confronto e contradição (denominadas “lutas de representação”) que são produzidas práticas e 

estruturas sociais. Essas representações são sempre determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam, 

sendo necessário, portanto, relacionar os discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. 
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1930 e 1940, com ênfase nas transformações sobre a sua relação com a sociedade, bem como 

a visualização da forma como os setores sociais e o(s) governo(s) encaravam a educação dos 

pequenos educandos a partir de suas inquietações e ideologias. 

O segundo capítulo trata, sinteticamente, da filosofia militar, da formação da Escola de 

Educação Física do Exército (EsEFEx) enquanto instituição formadora e divulgadora de 

mecanismos de poder, e da materialização dos seus ideais na produção de uma “pedagogia do 

corpo” e na circulação de um periódico em caráter nacional, a Revista de Educação Física. 

Em seguida, buscamos as bases médicas e pedagógicas que estavam no entorno dos 

articulistas e qual a medida contributiva de cada uma para a formação de uma educação física 

infantil, concentrando os nossos esforços na análise contextualizada da teoria de Froebel com 

os fundamentos do higienismo e da Escola Nova. 

 Na medida de esclarecer as concepções e as práticas pedagógicas expostas na Revista 

e que eram voltadas para o corpo infantil no período de escolarização referente ao jardim-de-

infância, no quarto capítulo apresentamos uma discussão a respeito das ideias próprias para 

uma educação física infantil, ao nível do pensado pelos articulistas e se referindo tanto na 

formação daqueles que deveriam intervir, direta ou indiretamente, na “disciplinarização” dos 

pequenos educandos quanto nas práticas corporais a serem executadas nas instituições de 

educação infantil. 

 Finalizamos nosso trabalho com os principais apontamentos que surgiram da análise 

do impresso periódico, ressaltando a importância do mesmo como uma fonte vital para a 

historiografia da educação física brasileira, bem como trazendo à tona os aspectos mais 

importantes surgidos no decorrer da pesquisa, pontuando-os para, no futuro, servirem como 

eixos de orientação para novas pesquisas.  
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1. A INFÂNCIA NA ESCOLA: VISÕES DE UM BRASIL NOS ANOS 1930 E 1940 

 

 

“Educar é crescer, e crescer é viver, portanto educação é vida 

no sentido mais autêntico da palavra”. (Anísio Teixeira) 

 

 

1.1. A produção da ideia de infância 

 

Falar em educação infantil é refletir sobre o seu agente histórico principal: a criança. A 

história da infância, em diferentes épocas, apresenta concepções particulares, as quais estão 

diretamente ligadas às questões relativas a uma sociedade em constante transformação. 

O conceito de infância é determinado historicamente pela modificação das formas de 

organização social. Hoje, a criança não pode ser vista como antigamente: apenas como um ser 

em desenvolvimento e dependente do adulto. Ela é, sim, mais que uma categoria biológica; é 

um sujeito histórico e social, e, por isso, toda a diversidade de aspectos sociais, culturais e 

políticos interferem na sua concepção e na sua formação. 

 

Entende-se, comumente, criança por oposição ao adulto: 

oposição estabelecida pela falta de idade ou de maturidade e de 

adequada integração social. Ao se realizar o corte com base no 

critério de idade, procura-se identificar certas regularidades de 

comportamento que caracterizam a criança como tal 

(KRAMER, 1992: 15). 

 

Certamente, para que a ideia de infância fosse transformada e concretizada, foi preciso 

que houvesse uma mudança – não mais biológica e sim, simbólica – no mundo e na própria 

definição do que seria ser adulto. Significa dizer que “[...] passado o primeiro ano de vida, a 

infância é um artefato social” (POSTMAN, 1999: 11), e como tal, deveria acarretar uma nova 

definição da fase adulta
10

. 

Com isso, podemos verificar que ao sair da concretude biológica para se adotar uma 

concepção abstrata de infância, a análise sobre a “natureza infantil” parte para um mundo 

simbólico, distanciando a criança de suas condições próprias e objetivas de vida. 

 

                                                 
10 Para Kramer (1992), essa oposição entre a criança e o adulto residiria nos comportamentos apresentados por 

cada fase evolutiva, com a falta de “maturidade” e da adequada integração social apresentada no mundo infantil. 
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A criança não é, desde a primeira idade, um punhado de barro 

que podemos modelar ao nosso capricho, mas um feixe de 

instintos ativos conduzidos pelas impressões do exterior, 

ligados por um laço forte, cujo fim principal é a conservacao do 

ser
11

. 

 

A concepção de infância, ou seja, o sentimento e a valorização atribuídos à infância, 

foi, ao longo do tempo, mudando de forma significativa, decorrente das modificações quanto 

ao sentimento de família e da própria criança como ser. Em outras palavras, o estabelecimento 

desse sentimento de infância “[...] corresponde, na verdade, à consciência da particularidade 

infantil, ou seja, aquilo que distingue a criança do adulto e faz com que a criança seja 

considerada como um adulto em potencial, adotada de capacidade de desenvolvimento” 

(KRAMER, 1992: 17). 

Dessa maneira, percebemos que é o sentimento de infância um elemento essencial para 

diferenciar crianças e adultos em mundos existentes e distintos entre um e outro. Narodowski 

(2001) conta que o nascimento desse novo sentimento constitui uma transformação na cultura 

ocidental, com destaque para a produção de discursos pedagógicos por parte dos adultos. Já 

em Kishimoto (1990) visualizamos a explicação que, a partir dessa nova forma de perceber a 

infância, então, a criança seria encarada como um ser em formação, e não mais um “adulto em 

miniatura”, alguém a mais dentro da família e que, rapidamente, teria a lembrança do período 

da “inocência” perdida. 

Conforme estipulado por Ariès (1981) em sua História social da infância e da família, 

foi a partir do século XVII que a ideia de infância começou a se modificar, com as crianças 

ganhando trajes e praticando jogos diferenciados dos adultos. Foi também nesse momento que 

a arte passou a retratar a família organizada em torno da criança. Começava, dessa forma, a se 

desenvolver um novo olhar para a criança pequena, vendo-a dotada de uma personalidade e 

possuidora de particularidades próprias. 

A infância, assim sendo, seria uma construção recente, um produto da modernidade
12

, 

e a importância da criança não estaria evidenciada por seus traços biológicos, mas vista em 

sua constituição histórico-social e conforme os processos de “socialização” e “culturalização”. 

Também podemos afirmar que a construção da infância, iniciada em meados da época 

moderna, foi necessariamente correlata à ideia que se teve de família: quando o modelo de 

                                                 
11

 GONSAGA, Otávio. Os jogos infantis. Revista de Educação Física. Rio de Janeiro, ano IV, n. 20, p. 11-13, 

mar 1935. 
12

 De acordo com Narodowski (2001), a modernidade traz uma imagem da criança como um ser inacabado, 

dependente e individualizado e, por isso, necessitado de resguardo e proteção por parte da sociedade e do mundo 

adulto. 
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criança tomou forma, o modelo de família moderna também tomou forma, o que, nas palavras 

de Narodowski (2001), acabou concentrando o sentimento e a consciência dos deveres de 

amor e educação do corpo infantil. 

A partir de então, uma nova visão sobre a infância incidia sobre uma diferenciada 

estrutura familiar, em que o conjunto pai-mãe-filhos passou a constituir uma nova norma, 

diferente do antigo modelo familiar cuja organização era ampliada, com vários adultos em 

graus de parentesco diferenciados e convivendo num mesmo espaço.  

Mais do que o próprio pensamento moderno de proteção familiar, a nova visão sobre a 

criança provocou o aparecimento de um novo sentimento relacionado a ela: o amor maternal.  

 

Tal como coloca Áries, essa mudança implica uma lenta 

transformação de atitudes, sentimentos e relações perante a 

infância e se situa em uma longa onda do movimento histórico, 

pelo que não é possível estabelecer uma cronologia precisa. [...]. 

Trajetória tão irregular como a própria evolução do sentimento 

moderno de infância (NARODOWSKI, 2001: 27). 

 

Com um novo olhar sobre a infância, a criança foi vista como gentil, ingênua e 

graciosa. Uma fonte de distração e relaxamento para os adultos. Eis que surgia o primeiro 

sentimento real de infância: a paparicação. No entanto, como explica Oliveira (2007), o 

“paparicar” provocou muitas críticas, especialmente por parte dos moralistas e dos educadores 

da época, ocorrendo a recriminação daquelas pessoas que só se interessavam pelas crianças 

pequenas por causa de seus carinhos e estripulias, o que as tornavam “brinquedos dos 

adultos”. E isso mudou os valores defendidos para a infância. 

Preocupados com a disciplina, a preservação e a racionalidade dos costumes, passaram 

a ter um grande interesse em conhecer melhor as crianças para poder corrigi-las e educá-las, 

uma vez que alegavam que “paparicar” deixava-as mimadas e, por conseguinte, mal educadas. 

Surgia, assim, uma atitude contraposta à paparicação: a moralização. 

 
O sentimento de infância resulta, pois, numa dupla atitude com 

relação à criança: preservá-la da corrupção do meio, mantendo 

sua inocência, e fortalecê-la, desenvolvendo seu caráter e sua 

razão. [...] considera-se, a partir desse conceito, que todas as 

crianças são iguais [...], correspondendo a um ideal de criança 

abstrato, mas que se concretiza na criança burguesa (KRAMER, 

1992: 18). 

 

Entretanto, o mundo infantil não ficaria restrito à paparicação ou moralização como 

construção da essência infantil; agora, seguiria uma visão de desenvolvimento humano em 
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conformidade com as discussões educacionais e sobre o caráter da civilização – baseadas em 

distintos posicionamentos sociais, políticos, econômicos e ideológicos à época em questão.  

Dessa maneira, fica comprovada a visão de Postman (1999) acerca da infância, que 

teve a sua evolução conceitual posta de modo desigual entre as sociedades, uma vez que, em 

sua análise, onde a instrução foi altamente valorizada, havia escolas, e, consequentemente, o 

conceito de infância foi desenvolvido rapidamente
13

. No geral, isso foi reflexo de uma nova 

classe social, a classe média, capaz de perceber falas, comportamentos e aprendizagens 

diferentes entre os seus membros e na relação entre os próprios membros e os componentes 

das demais classes. 

 

[...] a criança de hoje será o homem e o cidadão de amanhã, a 

que teremos que transmitir o patrimônio moral e material que, 

presentemente se acha sob a nossa guarda. Infeliz do povo que 

não cuida da criança; descuida-se de si mesmo, esquece-se do 

seu futuro
14

. 

 

A construção da infância era projetada na construção do adulto. Esteve ligada ao que a 

criança era e ao que ela deveria se tornar. A partir do seu desenvolvimento na sociedade, das 

interações com os costumes e das possibilidades de convívio social oferecidas, apresentava-se 

uma dimensão futura para a criança, de modo que acabaria se tornando fruto das relações 

estabelecidas por ela e das diversas concepções formuladas para ela. 

O filósofo Immanuel Kant, influenciado pelo pensamento de Rousseau, já mostrava a 

necessidade da educação na infância como forma de melhorar a condição humana, sendo o 

agente capaz de preservar a “bondade natural” da criança. 

De acordo com ele, a criança deveria se acostumar desde cedo com os “imperativos da 

razão” 15
. A responsabilidade da educação infantil seria dos adultos que, por meio do ambiente 

escolar e das normas correntes na pedagogia, proporcionariam condições para a formação e o 

desenvolvimento das disposições naturais das crianças. Conta-se que, diante da formação por 

                                                 
13

 Com a importância dada à instrução houve uma mudança na visão do ser infantil: agora, a criança seria um 

adulto não formado. Ver em POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999.  
14

 CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO Á CRIANÇA. Revista de Educação Física. Rio de Janeiro, 

ano II, n. 11, p.32, out 1933. 
15

 Na visão kantiana, a evolução da criança seria estabelecida quando saísse da “menoridade”, compreendida 

essa como a incapacidade humana em fazer  uso do próprio conhecimento, para alcançar a liberdade e o pleno 

uso da razão. Ver em PAGNI, Pedro Angelo. Iluminismo, pedagogia e educação da infância em Kant. In: 

PAGNI, Pedro Angelo; SILVA, Divino José (orgs.). Introdução à filosofia da educação: temas 

contemporâneos e história. São Paulo: Avercamp, 2007. 
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meio da disciplina, da cultura e da formação moral, o principal objetivo seria educar a criança 

para a liberdade e para sua conversão em membro da sociedade16. 

A educação infantil caminhava para favorecer o desenvolvimento natural da criança, 

não apenas em seus aspectos biológicos como, também, ligado às raízes históricas, sociais e 

culturais empreendidas pelos adultos. 

 

O que se pode perceber é que existiram para justificar o 

surgimento das escolas infantis uma série de ideias sobre o que 

constituía uma “natureza infantil” que, e certa forma, traçava o 

destino social das crianças (o que elas viriam a se tornar) e 

justificava a intervenção dos governos e da filantropia para 

transformar as crianças [...] em sujeitos úteis, numa sociedade 

desejada, que era definida por poucos (BUJES, 2001: 14). 

 

Na visão de Kramer (1992), a pedagogia foi uma das grandes responsáveis pela 

representação da natureza infantil, assumindo, pois, um caráter temporal – projetado pelo 

desenvolvimento fisiológico da criança – e uma essência – correspondente às questões da 

natureza humana – diferenciada entre a idade da infância e a idade adulta. 

Diferenças substanciais que acabaram percebidas no seio das sociedades. A infância e 

a idade adulta acabaram se distanciando, e cada uma dessas esferas aperfeiçoou o seu próprio 

mundo simbólico, até chegar ao ponto do adulto aceitar que a criança não podia compartilhar 

a mesma aprendizagem, ter os mesmos gostos e possuir a mesma vida social de um adulto. Na 

verdade, a tarefa do adulto não seria encarar a criança como um “adulto em miniatura”, pronto 

e acabado no seu processo evolutivo, mas preparar a criança para a administração do mundo 

simbólico do adulto. 

 

 

1.2. A criança e a escola infantil brasileira 

 

Com a instauração da sociedade moderna decorrente de um processo interno de lenta e 

gradual mudança no modelo econômico agrário-comercial exportador para a indusrialização, 

                                                 
16

 Além de Kant, podemos verificar que o pensamento educacional alemão compreendeu a formação do homem 

como um processo libertador e a educação como meio de integrar o individuo à coletividade, tornando-o capaz 

de participar da vida política, social e econômica, e de se tornar responsável pela nova sociedade, industrial e 

liberal. Ver em KISHIMOTO, Tizuko M.; PINAZZA, Mônica A. Froebel: uma pedagogia do brincar para 

infância. In: OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia; KISHIMOTO, Tizuko Morchida; PINAZZA, Mônica 

Appezzato (orgs.). Pedagogia(s) da infância: dialogando com o passado, construindo o futuro. Porto Alegre: 

Artmed, 2007. 
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e consequente substituição de importações e urbanização nacional, houve uma renovação das 

bases sociais, morais, econômicas, culturais e políticas então vigentes. 

Conforme Brum (1997) citado por Hora (s.d.), ao mesmo tempo em que se processa 

uma mudança radical na estrutura de poder do Estado, ocorrem várias consequências na 

organização, composição e articulação de grupos e classes sociais, exigindo-se não apenas um 

novo universo social como também uma nova pedagogia, no sentido de atualizar as 

instituições escolares em relação à modernidade capitalista. 

O Brasil, que antes vivia entre o arcaico e o moderno das oligarquias
17

, percebia que o 

novo contexto social instaurado nos anos 1930 e 1940 foi uma condição fundamental para a 

constituição de novos modos de vida e novas visões sobre a infância e a sua escolarização. 

Greive (2007) observa que, para a consolidação do imaginário de Nação como algo 

homogêneo, a educação passou a ser tratada de modo abrangente e liberal na Constituição de 

1934, e aquela a ser oferecida especificamente à infância deveria ser apresentada como o 

legítimo projeto de civilização. 

Assim, a educação nacional, em tese, de caráter democrático, humano e geral, seria 

destinada a oferecer a todos os brasileiros as mesmas oportunidades de acesso, livre em suas 

diretrizes pedagógicas e de modo gratuito, voltada para uma formação integral do homem e 

do cidadão, responsabilidade da família e do Estado, sem a possibilidade de restrição ou 

diversificação.  

Contudo, na visão de Mate (2002), o novo panorama educacional brasileiro não foi 

resultado da reorganização política do Estado ocorrida após a Revolução de 1930. Foi, sim, 

uma construção anterior, um projeto em que determinados segmentos sociais preocupados em 

instaurar uma ordem compatível com os seus interesses acabaram por redefinir as formas de 

poder, dentre elas a instituição escolar. 

 Esses segmentos, representados genericamente pela burguesia
18

, impulsionados por 

interesses de classe, acabaram se apropriando dos discursos acerca da necessidade de uma 

modernização da sociedade (e da escola). Discursos recheados de diferentes ideias e modos de 

viver, sentir e educar presentes naquele contexto, caracterizando, desse modo, vários projetos 

de mudança social. 

                                                 
17

 Para saber mais sobre o regime oligárquico no Brasil e a Revolução de 1930, consultar FAUSTO, Boris. 

História concisa do Brasil. São Paulo: Edusp, 2002. 
18

 Numa conceituação bastante genérica, o termo “burguesia” é aqui entendido como a classe social que expressa 

a elite, portadora do poder político e econômico de um país. Ver em BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; 

PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 12.ed. Brasília: Ed. UnB, 1999. v. 1. 
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Logo, consideramos que as diversas experiências promovidas em âmbito local
19

 por 

essa classe social “[...] passaram a significar modernizações pedagógicas cujas dimensões 

políticas relacionavam-se à reorganização de poderes e concepções de escola” (MATE, 2002: 

22) – mesmo sendo defendido um projeto de caráter homogeneizador referente à escola, o que 

acabava fortalecendo um conjunto de pressupostos políticos e excluindo outros. 

Foi nesse panorama de uma nova educação voltada para os filhos da burguesia que se 

intensificaram as preocupações com a educação infantil no Brasil. Elas foram resultantes do 

reconhecimento e da valorização que as crianças passaram a ter no meio em que viviam. 

Mudanças significativas ocorridas nas atitudes das famílias em relação às suas crianças que, 

inicialmente, eram educadas a partir de aprendizagens adquiridas junto aos adultos – com 

especial participação da figura da mãe – e, depois, atravessado o período de dependência para 

o atendimento de suas necessidades fisiológicas básicas, atribuída tal responsabilidade a 

outras famílias que não a sua, para a aprendizagem do básico na sua integração com o meio 

social. Agora, o locus da formação e do conhecimento infantil seria outro: o espaço das 

instituições de atendimento infantil. 

As crianças de tenra idade não precisariam mais ficar o tempo inteiro no ambiente 

familiar, já que as instituições de educação infantil como a creche e, especialmente, o jardim-

de-infância
20

 constituiriam o lugar propício para o seu desenvolvimento e cultivo dos bons 

hábitos, através de uma educação dos sentidos, além de cumprir com um papel “moralizador”, 

pois passaria a utilizar jogos, cantos e danças para o controle da vida social. 

Isso significa dizer que fatores de diversas ordens acabaram responsáveis pelo tipo de 

educação pré-escolar predominante no Brasil. Ideologia burguesa e de caráter hegemônico, 

fruto de contradições sociais, culturais e econômicas que tendiam a pressionar a instituição 

pré-escolar pela reprodução de valores nelas incluídas.  

Nesse sentido, existiu a concretização da ideologia na filosofia, nos conteúdos e nas 

atividades pré-escolares, resultando no perfil de um jardim-de-infância destinado à clientela 

entre os quatro e seis anos de idade, dentro de um modelo escolarizado. Um modelo que, nos 

                                                 
19

 Referimo-nos aqui aos projetos de leis e reformas educacionais empreendidas nos estados brasileiros, como 

Sampaio Dória (São Paulo, 1920), Lourenço Filho (Ceará, 1923), Anísio Teixeira (Bahia, 1925), Fernando de 

Azevedo (Distrito Federal, 1928) e Carneiro Leão (Pernambuco, 1930).  
20

 Oliveira (2007) e Kishimoto (1988) relatam que a ideia de creches e jardins-de-infância gerou muitos debates 

entre os políticos da época. Muitos as criticavam por identificá-las com as salas de asilo francesas, entendidas 

como locais de mera guarda das crianças. Já outros as defendiam por acreditarem que trariam vantagens para o 

desenvolvimento infantil, sob a influência dos escolanovistas. O ponto principal da polêmica era a argumentação 

de que, se as instituições de educação infantil tinham objetivos de caridade e destinavam-se aos mais pobres, não 

deveriam ser mantidas pelo Poder Público. 
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tempos iniciais, as jardineiras
21

 teriam que seguir as prescrições contidas na obra Paradise of 

Childhood, de Eduard Wiebé, as obras literárias da poetisa Zalina Ralim (Coração e Livro das 

Crianças) e as regras de uso do material didático froebeliano importado da Europa
22

. 

 A literatura de formação pedagógica corrente à época, com títulos escritos por autores 

como Rousseau, Dewey, Pestalozzi e Froebel
23

, estabeleceram alguns dos fundamentos de um 

sistema de “ensino ativo”, com propostas de atividades escolares que fossem centradas no 

desenvolvimento da criança. 

Sabemos que a apropriação das teorias desses pensadores por parte das instituições de 

educação infantil envolveu um longo processo. Isso porque 

 

[...] seus modelos pedagógicos, inicialmente voltados para 

atender populações socialmente desfavorecidas, gradativamente 

foram sendo utilizados para orientar escolas e outras instituições 

que atendiam os filhos de alguns segmentos da classe média e 

alta de vários países (OLIVEIRA, 2007: 69). 

 

Para Kishimoto (1988), o percurso histórico das instituições escolares voltadas para o 

atendimento à criança brasileira foi marcado pela desigualdade social, estabelecida tanto pelas 

possibilidades de acesso quanto pela sua qualidade. 

Dessa maneira, uma prática que se tornou usual na época em que estamos analisando 

foi a criação de dois sistemas para o atendimento educacional infantil: de um lado, as escolas 

maternais, os asilos infantis e as creches para os filhos de operários, com características 

assistencialistas e a ausência de fundamentação pedagógica pautada nas teses de Froebel, e de 

outro, os jardins-de-infância com inspiração froebeliana, para as classes burguesas. 

 Um jardim-de-infância que, teoricamente, foi fundamentado de acordo com os moldes 

pedagógicos de Froebel, enfatizando a criança enquanto ser criativo, mas que, oposto à visão 

filosofia de afastamento das tendências político-sociais autoritárias, demonstrou no projeto 

pedagógico “[...] a incorporação de ideologias hegemônicas presentes no contexto histórico-

cultural” (KISHIMOTO, 1998: 123).  

                                                 
21

 Kramer (1992) identifica que na concepção pedagógica froebeliana, as professoras pré-primárias também 

seriam chamadas de jardineiras, pois se acreditava que estavam prontas para “adubar” as pequenas sementes 

(crianças) a partir da exposição a condições favoráveis em seu meio ambiente (escola). 
22

 Também chamados de “dons” froebelianos, compunham-se de objetos como bolas, cubos, pequenas tábuas, 

materiais de recorte, modelagem e desenho, entre outros. 
23

 Friedrich Froebel (1782-1852), educador alemão, inspirado no movimento romântico do século XIX, idealizou 

os primeiros jardins-de-infância (kindergarten), onde as crianças estariam livres para aprender sobre si mesmas e 

sobre o mundo. Para Oliveira (2007), o modo básico de funcionamento de sua proposta educacional incluía 

atividades cooperativas e jogos, entendidos como a origem da atividade mental da criança. 
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Além dos problemas de ordem burocrático-estrutural de uma educação “da” e “para a” 

infância, havia também discussões de ordem pedagógica, influenciadas pelo contexto sócio-

político-econômico que se seguia no país. 

 

[...] a forte influência, na área da educação infantil, de uma 

história higienista, de priorização de cuidados de saúde, e 

assistencialista, que ressalta o auxílio a populações de risco 

social, tem feito com que as propostas [...] oscilem entre uma 

ênfase maior ou no cuidar ou no educar, apresentando 

dificuldades para integrar as duas tarefas (OLIVEIRA, 2007: 

46-7). 

 

Nessa dicotomia entre o cuidar e o educar, as atividades ligadas ao corpo infantil, que, 

de início, foram desvalorizadas frente às atividades intelectivas, tiveram a sua importância 

evidenciada no cenário escolar quando o Estado, sob o seio de parlamentares e legisladores, e 

pretendendo ser forte e autoritário, começou a se preocupar com a massa de pequenos.  

Indícios disso podem ser encontrados com a criação dos primeiros jardins-de-infância 

privados, em 1875 no Rio de Janeiro e 1877 em São Paulo24, bem como no projeto de reforma 

da instrução no país, em 1882, em que Rui Barbosa considerava o jardim-de-infância como a 

primeira etapa do ensino primário e a real necessidade do fortalecimento de um movimento de 

proteção à infância brasileira. 

A ideia de proteger a criança no Brasil começava a despertar, mas o atendimento se 

restringia a iniciativas isoladas e que tinham um caráter localizado. O que se observava era a 

presença de um forte discurso de “medicalização” da assistência infantil, com a educação 

partindo dos discursos médicos, preocupados com a situação geral da saúde pública no país – 

o que, de certo modo, não exclui a tese de Kuhlmann Jr. (2007) quando estabelece um sentido 

educacional nessa assistência dada à criança nas instituições voltadas ao ensino. 

Além dessa evidência acima mencionada, a própria classe burguesa, procurando um 

atendimento de boa qualidade a seus filhos, começou a exigir cada vez mais aprofundamentos 

nas discussões pedagógicas direcionadas a essa fase da escolarização. Buscava-se, pois, uma 

proposta pedagógica “transformadora” pautada na ciência, capaz de educar corpo e mente das 

crianças. 

 

                                                 
24

 Em Oliveira (2007) e Kishimoto (1988) encontramos que a primeira instituição pública voltada para a 

educação infantil foi o jardim-de-infância anexo à Escola Normal Caetano de Campos, na Praça da República, 

em São Paulo, no ano de 1896, materializando a proposta educacional do Partido Republicano Paulista (PRP) e 

servindo de local de estágio para as normalistas. 
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A moderna pedagogia trazia consigo a crença de que, mediante 

as revelações da Psicologia, da Biologia e das Ciências Sociais, 

era possível finalmente obter o conhecimento exato da infância 

e, assim, aplicar os procedimentos educacionais adequados. A 

meta prioritária do novo ideário educacional, [...], consistia 

fundamentalmente em socializar crianças e jovens, ou seja, 

ensinar com o propósito de colocar o educando em condição de 

responder aos requisitos da nova sociedade (CUNHA, 2000: 

455-6). 

 

Nesse empenho pela modernização da sociedade e da educação brasileira, a família, 

que também passava por modificações, não foi esquecida: devia enquadrar-se ou, num teor de 

ordem, ser enquadrada diante dos princípios ditados pelo discurso educacional renovador. De 

nada adiantaria a criança na escola se não houvesse uma receptividade aos procedimentos 

pedagógicos no ambiente doméstico. 

Aos pais e outros membros da família, subordinados de certo modo por um sutil 

mecanismo normalizador imputado por especialistas da medicina, pedagogia e psicologia, 

cumpriria, simultaneamente, o papel de serem os corresponsáveis pela educação das crianças; 

mostrar-se-ia, também, a importância que os educadores profissionais teriam, sendo aqueles 

que detinham os saberes científicos necessários à formação infantil tanto requerida pela 

sociedade. E um desses conhecimentos girava em torno dos saberes sobre o corpo. 

Nas décadas de 1930 e 1940, a higiene tornou-se uma questão amplamente discutida 

no seio social. Nesse momento, a vida da população das cidades, conturbada pelo projeto de 

industrialização e urbanização, exigia paliativos para o combate das epidemias
25

. 

Esse pensamento passou a ser refletido em todos os setores da sociedade, tendo nas 

instituições escolar, médica e militar as bases de sua propagação. Três diferentes instâncias e 

que, em comum, defendiam a ordem estabelecida por um modelo pautado na higienização 

social, como fica evidente quando o Primeiro-Tenente Antônio de Mendonça Molina expõe 

em seu artigo Importância da educação física para um povo: o método adotado: “Seu escopo 

principal e basico é a saúde, condição indispensavel a qualquer atividade, alicerce forçado de 

toda a nossa produtividade” 26. 

                                                 
25

 As primeiras iniciativas voltadas à criança brasileira partiram de médicos higienistas e associações 

filantrópicas, em caráter isolado, em meados do século XIX e início do XX, sendo dirigidas contra a alarmante 

mortalidade infantil. Apenas com a fundação do Departamento da Criança, do Instituto de Proteção e Assistência 

à Infância do Brasil, em 1919, o Estado brasileiro passou a tomar preocupação com o público infantil. Para saber 

mais, consultar KRAMER, Sônia. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. 5.ed. São Paulo: 

Cortez, 1992. 
26

 MOLINA, Antônio de Mendonça. Importância da educação física para um povo: o método adotado. Revista 

de Educação Física, Rio de Janeiro, ano I, n. 03, s.p., jul. 1932. 
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Todavia, a educação direcionada às crianças na escola infantil não estava unicamente 

ligada às questões higienistas. Havia um espírito de renovação escolar impulsionado pelo 

movimento da Escola Nova
27

 – materializado no documento Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova e que propunha visualizar a educação como “instrumento essencial de 

reconstrução da democracia no Brasil, com a integração de todos os grupos sociais” (PILETTI 

& PILETTI, 2002: 208). 

Com o ideário escolanovista, o jardim-de-infância passaria a preparar para a vida com 

foco no pensamento infantil, conforme a personalidade, os interesses e as necessidades 

próprias das crianças, numa aprendizagem de forma ativa, em que caberiam, por exemplo, os 

experimentos e os compromissos com a vida social.  

Caberia, desse modo, uma nova pedagogia, que concebesse a natureza infantil ainda 

inocente e, por tal, deveria evitar que os males da sociedade penetrassem nos corpos infantis, 

acabando por degenerá-los. A educação nesse modelo não seria baseada na autoridade do 

adulto, mas na liberdade da criança e na expressão de sua espontaneidade, pelos jogos e pelas 

brincadeiras educativas, e só a partir daí poderiam ser incutidas as normas da higiene social. 

 
O ideário apontava para um povo educado, saudável, hígido, 

sob a égide de uma escola renovada, a caminho de uma 

sociedade que precisava se modernizar. O novo povo era a força 

da pátria na nova ordem social preconizada. Força da pátria, 

capaz de garantir a força de trabalho; [...]. A nova ordem se 

faria com o povo, dele não poderia prescindir, mas não para o 

povo, que continuaria excluído (HORA, s.d.: 18). 

 

Com isso, acabamos percebendo que essa etapa da história da escolarização infantil no 

Brasil foi caracterizada, por um lado, pela “medicalização” da assistência infantil, e por outro, 

pela “psicologização” do trabalho educativo, pautadas numa “racionalidade” pedagógica.  

Entendidas como “mal necessário”, as instituições direcionadas à educação da infância 

foram planejadas como algo básico à integralidade humana, buscando regular todos os atos da 

vida. E nesse processo de racionalização e gradativa disciplinarização do corpo infantil, o 

espaço escolar, por meio de dispositivos pedagógicos
28

, evidenciou a prática da formação do 

futuro brasileiro dotado de uma salubridade integral. 

 O jardim-de-infância, assim, acabava evidenciando um controle social impresso no 

corpo. Algo que Michel Foucault, em sua Microfísica do Poder considera ser uma “realidade 

                                                 
27

 Mais detalhes sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, os preceitos escolanovistas e a relação 

entre os seus ideais e a visão do Exército sobre uma “pedagogia do corpo” serão discutidas no capítulo 3. 
28

 Um desses dispositivos é o que Lemos (2007) chama de “tecnologia do brincar”, ou seja, um mecanismo, uma 

técnica, uma estratégia com o objetivo de normalizar os corpos para torná-los produtivos e politicamente dóceis. 
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biopolítica” com o corpo infantil desde os primeiros anos no meio escolar, recebendo a função 

de fixar os valores da classe dirigente. 

Para Kramer (1992), se até os primeiros anos da República o movimento em função da 

puericultura
29

 e da escolarização infantil no Brasil fora praticamente nulo, a partir da década 

de 1930 a situação seria alterada substancialmente. 

De início, isso ocorreu devido ao contexto social e ao projeto elitista da construção de 

uma Nação moderna, parte do ideário liberal que buscou assimilar os preceitos da Escola 

Nova juntamente à vigência dos discursos médicos. Mais tarde, houve a complementação com 

a forte presença das argumentações militares, já num período denominado pela historiografia 

como Estado Novo
30

 (1937-1945), com a promoção do progresso dentro da ordem coletiva. 

Com essa nova fase na política varguista, o foco estava na concretização do progresso 

dentro da ordem, prometendo criar um novo homem e, por extensão, uma nova sociedade e 

um novo país, tal como indica a Constituição de 1937. Para estabelecer o controle social e 

assegurar a sua legitimidade, acaba utilizando várias estratégias, dentre elas a educação. 

Esse amplo projeto de reordenamento social estava pautado no corporativismo, tal 

como a organicidade/funcionalidade
31

 do corpo humano. 

 
As partes que compõem a sociedade foram pensadas tal como o 

relacionamento dos órgãos do corpo humano: integradamente e 

sem contradições. O objetivo do projeto, portanto, visava 

neutralizar os focos de conflitos sociais, tornando as classes 

(órgãos) solidárias umas com as outras (LENHARO, 1986: 18). 

 

A exigência por mudanças nos estabelecimentos acabou por gerar uma “pedagogia do 

corpo”, constando a educação física, por exemplo, ser uma forma de intermédio entre os 

princípios da escola e os da família, e cujas referências estariam centradas na moralização, no 

ordenamento e na higienização da sociedade.  

                                                 
29

 A puericultura, numa visão histórica, é a parte da higiene que se ocupa da construção de crianças fortes e 

sadias, no intuito de posterior aperfeiçoamento da “raça” humana. Dentro desta perspectiva, e especialmente a 

partir de 1930, buscou auxílio para a sua propagação na educação física, sendo recomendada para a criança 

desde o ensino pré-primário como uma forma de construção do “corpo controlado” em favor da Pátria brasileira. 
30

 O Estado Novo, desse modo, tem a sua definição pelo autoritarismo graças ao intenso controle sociopolítico e 

cultural e pelo cerceamento das liberdades em muitos planos. Houve, nesse momento, uma reformulação política 

interna, com o redimensionamento do conceito de democracia de acordo com uma concepção particular de 

representação politica e de cidadania e uma nova forma de ver a identidade nacional: a identidade nacional 

coletiva. Ver CAPELATO, Maria Helena. O Estado Novo: o que trouxe de novo? In: FERREIRA, Jorge; 

DELGADO, Lucília de Almeida. O Brasil republicano: o tempo do nacional-estatismo – do início da década de 

1930 ao apogeu do Estado Novo. 2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. Livro 2. 
31

 Uma visão aproximada no meio escolar veio com a adoção da perspectiva funcionalistadentro da Escola Nova. 

Sobre isso discutiremos mais adiante, nos capítulos 3 e 4. 
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Abordada de forma detalhada e voltada para a produtividade, verificava-se uma forma 

de instrumentalização e normalização do corpo infantil – quase como uma militarização –, 

cabendo a construção, desde a infância, de um futuro cidadão brasileiro que, se necessário, 

“daria a sua vida” para a salvação do “corpo maior” da Pátria. 

Apresentada em conformidade com a ideologia estadonovista da “Nação em marcha”, 

o Estado brasileiro, munido de uma política de burocratização e militarização social, acabaria 

por centralizar o seu poder simbólico, intervindo na vida dos seus cidadãos, desde a condução 

política até a educação. 

 
A causa da criança despertava o interesse de autoridades 

oficiais e consolidava iniciativas particulares. Num contexto de 

reforço ao patriotismo e por questões de conciliações políticas 

foram tomadas medidas burocráticas que influenciaram a 

conjuntura administrativa e os programas de atendimento à 

infância (KRAMER, 1992: 57). 

 

A criança, assim, era vista pelas autoridades (militares, médicos e pedagogos) como o 

progresso da sociedade, sendo necessária a vida, o quanto mais cedo, na escola, tendo em 

vista que essa instituição era encarada como via de “controle positivo” da vida. 

A partir dessa visão centralizada na criança, os discursos oficiais proferidos pelos 

militares em diferentes publicações, como no caso da Revista de Educação Física, mostraram 

uma infância única e abstrata, além da multiplicidade de instituições que acabariam por 

relacionar permanentemente a assistência pedagógica – muitas vezes atrelada àquela oferecida 

pela instituição médica – com o desenvolvimento da Nação. 

 Essa situação só seria evidenciada com o panorama de uma nova educação baseada na 

racionalidade pedagógica, que acabava por intensificar as preocupações com a educação 

infantil no Brasil. 

Em termos gerais, o conceito de racionalidade, assim como mostrado no sistema de 

produção industrial, implicaria na presença dos princípios de controle, previsibilidade, 

rendimento, objetividade, eficiência, produtividade e medição, tudo conforme a proposta de 

intervenção social pautada na busca da harmonia social. 

Racionalidade essa explicada no plano pedagógico a partir de projetos apresentados 

desde a década de 1920 e que propunham novas formas de reorganização/reordenamento da 

sociedade brasileira. Esse processo de racionalização – e, por extensão, de disciplinarização 

dos corpos – quando aplicado aos indivíduos dentro da instituição escolar aponta para “um 

longo processo de organização e legitimação de saberes, espaços e materiais relativos ao 
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ensino/aprendizagem, criação de relações pedagógicas impessoais e formais, [...] organização 

burocrática do tempo e horário escolares, hierarquia de funções etc.” (MATE, 2002: 26). 

Segundo Kuhlmann Jr. (2000), tais preocupações foram resultantes do reconhecimento 

e da valorização que as crianças pequenas passaram a ter no meio em que viviam. Mudanças 

significativas nas famílias, nas ações do Estado, nas redes assistencialistas e nos discursos 

proferidos por aqueles que escreviam para a Revista de Educação Física: médicos, militares e 

educadores. 

 

Na medida em que se tem, por um lado, maior conhecimento do 

desenvolvimento biológico e psicológico das crianças e, de 

outro, maior sofisticação nos aparatos legais de organização da 

sociedade, ocorreu uma ampliação da dependência funcional 

das crianças em relação aos adultos e dependência social das 

crianças em relação ao Estado e a diferentes instituições, com 

destaque aqui para a escola (VEIGA, 2010: 25-6). 

 

Dado o contexto político dos anos 1930 até meados da década de 1940, o papel do 

Estado frente à criança era definido pelas autoridades governamentais consoante a ênfase das 

relações entre a criança e a Pátria, acabando por introduzir, desde o jardim-de-infância, a ideia 

necessária de se formar uma “raça” brasileira forte e sadia, regenerada e tipicamente nacional. 

 

Dentro de tais principios o método adotado crê formar um 

futuro homem ou futura mulher, uteis á Patria, a sociedade, á 

familia e a si mesmo. Sendo a base das aquisições do porvir 

merece ser objetivada em todas as escolas, em todos os 

departamentos de ensino que procuram verdadeiramente formar 

individualidades sadias, de caráter nobre e puro, orgulhosas de 

si e de sua finalidade.
32

 

 

A infância, desse modo, foi enquadrada como etapa crucial para a formação do homem 

racional e produtivo, mediante os parâmetros da sociedade capitalista e da ciência moderna, 

acabando por exercer um poder nas práticas da escola infantil, usando técnicas que tomaram o 

corpo infantil como objeto de poder, dominação e disciplinarização. 

 

Ao problema “das crianças” (quer dizer, de seu número no 

nascimento e da relação natalidade-mortalidade) se acrescenta o 

da “infância” (isto é, da sobrevivência até a idade adulta, das 

condições físicas e econômicas desta sobrevivência, dos 

investimentos necessários e suficientes para que o período de 
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desenvolvimento se torne útil, em suma, da organização desta 

'fase' que é entendida como específica e finalizada). Não se 

trata, apenas, de produzir um melhor número de crianças, mas o 

de gerir convenientemente esta época da vida (FOUCAULT, 

2003: 198). 

 

Num contexto de reforço ao patriotismo, e por questões de conciliação política, foram 

tomadas medidas burocráticas relacionadas a um maior reconhecimento por parte dos setores 

públicos quanto ao atendimento à criança brasileira. Então, além da evidência dos princípios 

higienistas, os investimentos na educação infantil tinham a “necessidade de preparar a criança 

de hoje para ser o homem de amanhã” (KRAMER, 1992: 54), numa visão de fortalecimento 

futuro do Estado. 

Exemplificando essa situação, encontramos em Oliveira (2007) a informação que a 19 

de novembro de 1930 foi criado, pelo Decreto nº 10.402, o Ministério da Educação e Saúde 

Pública, desmembrando-se algumas instituições do então Ministério da Justiça e dos Negócios 

Interiores, sendo o seu primeiro representante oficial o jurista Francisco Campos.  

Com o surgimento desse Ministério, o governo federal buscava não apenas ampliar a 

sua participação no desenvolvimento da educação nacional, como também estabelecer alguns 

– se não todos – os mecanismos destinados a “promover o relacionamento federal com os 

diversos sistemas, definindo-se assim as formas de intervenção do Ministério e de suas 

relações com as secretarias de educação estaduais e com os próprios estabelecimentos” 

(PILETTI & PILETTI, 2002: 207). 

Pouco depois, esse Ministério criou o Departamento Nacional da Criança, órgão que 

centralizou o atendimento à infância brasileira durante cerca de 30 anos sob uma perspectiva 

médica. Durante essa década de 1930, também foi substituída a antiga Inspetoria de Higiene 

Infantil pela Diretoria de Proteção à Maternidade e à Infância. E no ano de 1942, o então 

Departamento Nacional da Criança criou a Casa da Criança.  

O discurso médico continuava em destaque, entretanto, modificado pela preocupação 

de grupos sociais com a organização de instituições que evitassem a marginalidade e a 

criminalidade de contingentes de crianças partícipes das camadas mais carentes da população 

– mudança dos tempos e do pensamento. Nesse mesmo tempo, as ideias a respeito da infância 

como fase de valor positivo e de respeito à sua natureza impulsionaram um espírito renovador 

na área educacional, culminando com o movimento da Escola Nova e sua visão de mundo 

fundamentada nos interesses e na aprendizagem infantil. 

O que pudemos observar, perpassando na história das instituições de educação infantil, 

foi a presença do projeto social de construção de uma Nação moderna como parte do ideário 
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liberal presente desde o final do século XIX, trazendo a questão educacional para o centro das 

discussões políticas nacionais. Algo que acabou favorecendo a assimilação de ideias oriundas 

dos Estados Unidos e da Europa e que foram recebidas com entusiasmo por setores sociais 

representados pela elite burguesa e pelos militares através das apropriações de leituras 

estabelecidas dos “autores de referência”. 

 

Dado o contexto político dos anos 30, o papel do Estado frente 

à criança era defendido pelas próprias autoridades 

governamentais de forma mais veemente que nos primórdios da 

República: enfatizava-se as relações entre “criança” e “pátria” e 

introduzia-se uma nova argumentação sobre necessidade de 

“formação de uma raça forte e sadia” (KRAMER, 1992: 60). 

 

Embora com ênfases muitas vezes diferentes, as propostas pedagógicas formuladas por 

teóricos estrangeiros e nacionais (John Dewey, Edouard Claparède e Fernando de Azevedo, 

por exemplo), as quais os articulistas da Revista de Educação Física interagiam, reconheciam 

que a criança tinha características e necessidades próprias, diferenciando-se do adulto, seja 

como elemento humano seja como um ser que necessita, por exemplo, dos jogos como uma 

forma de conhecer o mundo. 

 

O jogo é antes de mais nada a verdadeira expressão da alma 

infantil. Realisado num ambiente alegre, constitue um excelente 

meio para que a creança persista cada vez mais na pratica 

salutar do movimento. Levado quasi que por uma necessidade 

de ordem afetiva, pela impulsão de suas tendencias, a creança 

encontra no jogo e no brinquedo a sua verdadeira 

ambientação.
33

 

 

Ao se valorizar a criança enquanto matriz do homem e redentora da Pátria, essa passou 

a ser considerada como ser único, sem qualquer referência à sua classe social ou condição 

formativa. Os problemas infantis apareciam de forma homogeneizada, como se existisse uma 

criança fora do tempo e do espaço. Isso porque o Estado brasileiro, ao adotar a visão de 

engrandecimento, apresentava uma imagem em que fossem superados conflitos e divergências 

que pudessem existir no seio da sociedade. Um Estado liberal, talvez neutro, que estava em 

vias de fortalecimento. 

 Complementar no que se referia à responsabilidade do atendimento educacional – e 

também sanitário – à infância, Oliveira (2007) relata que, ao lado da ênfase dada ao papel do 
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setor público, a iniciativa particular também era convocada. O governo dividiria os custos da 

educação infantil com as entidades particulares, mas centralizaria a direção e o controle do 

seu atendimento. 

 Dessa maneira, o que se verifica é que contradições de diversas formas apareciam nas 

argumentações: tanto era reconhecido que cabia aos governos o dever de fundar e sustentar os 

estabelecimentos educacionais, como os jardins-de-infância, quanto se afirmava que não 

existia uma só municipalidade no país que pudesse cumprir integralmente essa obrigação com 

seus próprios recursos. Daí se tornar indispensável a ajuda financeira de indivíduos abastados 

e de entidades filantrópicas, caracterizando, por conseguinte, um assistencialismo educacional 

à pequena infância. 

Entretanto, no período correspondente à década de 1940, além da Segunda Guerra 

Mundial, no plano interno, o agravamento das contestações sociais acabou gerando mudanças 

quanto a tomada de decisões na ordem pública, o que acarretou na intensificação de medidas 

de ordem populista. 

Assim, não apenas a publicação/circulação como também os discursos refletidos na 

Revista foram, de um certo modo, modificados diante das questões encontradas nos planos 

externo e interno do Brasil.  

 O que podemos perceber, portanto, é o fato de, no decorrer do recorte temporal para 

esse trabalho, os discursos daqueles que se ocupavam em escrever para a Revista de Educação 

Física relacionavam permanentemente uma certa “assistência” médico-higienista e a proposta 

de uma “racionalidade” pedagógica à criança pequena com visão ao desenvolvimento da 

Nação e à formação da nova “raça” brasileira. E uma forma de incutir esses ideais vigentes à 

época era por meio da circularidade de concepções e práticas de uma educação física desde o 

jardim-de-infância, considerada como a “arma” principal na luta contra atitudes antissociais, 

um marco para a modernização da sociedade brasileira. 
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2. A EsEFEx E A REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO  

 

 
“A bandeira em que o corpo do menino se transforma é o 

símbolo máximo do Brasil republicano. Ensinava o 

comportamento daquele que serve ao próximo, à cidade e ao 

país.” (Clarice Nunes) 

 

 

2.1. A situação geral do militarismo no Brasil  

 

Ao vermos o Exército e o seu campo de históricos discursos e atuações na sociedade 

brasileira, é fundamental entendermos que ele constitui uma instituição social, e como tal, um 

elemento de diversas análises para os estudiosos sejam quais forem seus métodos e objetivos 

a serem alcançados. Porém, antes de discutirmos o ideal militar no Brasil, bem como as suas 

implicações para a educação e, em particular, para a educação física, é necessário estabelecer 

o que se entende por instituição social. 

Na ótica de Amaral (2007), uma instituição é o resultado das crenças e convenções 

preexistentes nas sociedades, sejam de caráter oficial ou não, partindo-se do pressuposto de 

que o mundo é impregnado de modelos normalizados de comportamento e que muitos 

sobrevivem ao longo do tempo. Logo, existe a conformidade com uma identidade focal e o 

propósito de orientação das ações sociais está relacionado a interesses nos âmbitos social, 

econômico e/ou politico. 

 Dificilmente encontraremos no Brasil uma instituição que, em seus elementos sociais, 

teve um volume de intervenções (sociais, políticas, ideológicas) tão relevante para os destinos 

políticos do país quanto o Exército.  

A história brasileira mostra que a instituição militar passou por mudanças muitas vezes 

relacionadas com a própria modernização que se passava na sociedade. Dessa maneira, o seu 

fortalecimento, enquanto instituição consolidada e aperfeiçoada, ocorreu com o surgimento de 

um Estado forte e centralizado
34

. Um Estado onde o cidadão, caracteristicamente responsável 

e atuante, se expressava agindo sempre em nome e benefício da Pátria. 
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 De início, as discussões acerca da formação desse cidadão ficaram dentro da caserna, 

impulsionadas com o forte desejo de modernização interna
35

 e ligado a “preparar-se para fazer 

a guerra, tarefa esta a ser conseguida obstinadamente no tempo de paz” (FERREIRA NETO, 

1999: 16). 

 Para Amaral (2007), essa fase inicial seria a da constituição de um “soldado-cidadão”, 

influenciada pela corrente positivista
36

 e cuja reforma institucional interessada no progresso 

da humanidade convergia com os ideais republicanos que tomavam conta da cena política. 

Então, se concebia que a instituição militar seria aquela detentora da mentalidade moderna, 

movida ela doutrina militar e por seus valores superiores como a disciplina e a ordem. 

 Com referência ao termo doutrina, Bobbio, Matteucci & Pasquino (1999) remetem ao 

conjunto de teorias e princípios coordenados entre si de modo orgânico e que constituem o 

fundamento de uma filosofia. Entretanto, quando nos referimos à doutrina militar, dizemos 

que consiste em 

 

Um conjunto de elementos básicos, de princípios militares de 

guerra adequados, processos e normas de comportamento que 

sistematizam e coordenam as atividades do Poder Militar da 

Nação, para realizar as ações estratégicas e táticas, a fim de 

fazer face às hipóteses de Guerra admitidas (FRAGOSO, 1959: 

04). 

 

Diferentemente da doutrina de guerra
37

, a doutrina militar reflete o pensamento de 

uma época, com suas finalidades e diretrizes de organização e funcionamento cotidiano, e é 

capaz de estabelecer normas formativas de interesse para o Exército. E do mesmo jeito que a 

sociedade brasileira passava por transformações, essa instituição percebeu que precisava se 

modificar, pôr em ação o processo de modernização de seus pensamentos e suas práticas, e 

isso implicava na formação do seu oficialato. 

 A primeira formação veio com os chamados “jovens turcos” ou “germanófilos”, 

instruídos de acordo com o regulamento militar prussiano. Para esses, o Exército era visto 

como a expressão de um aparelho repressivo, atuando na defesa externa e que esta só seria 
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efetivada caso houvesse uma “força militar profissional treinada, equipada e excluída das 

lutas político-partidárias” (COELHO, 2000: 92). E, embora recusando a assumir a atribuição 

daquilo que Ferreira Neto (1999) denominou “educadores do povo”, a intervenção militar no 

sistema educacional mostrou-se presente, vinculando à escola uma certa função de preparação 

militar
38

. 

 

A posição dos “jovens turcos” se apresenta como uma 

contraposição à Liga de Defesa Nacional que, segundo sua 

concepção de “cidadão-soldado”, transforma a caserna em 

educadora do povo, na melhor acepção de aparelho ideológico 

encarregado de difundir os princípios da ordem e da disciplina, 

gerando a substituição da escola pelo quartel em sua função de 

ideologização social (FERREIRA NETO, 1999: 19). 

 

Na doutrina do Exército, ser disciplinado é aceitar com convicção a necessidade de 

uma lei que regule e coordene os esforços dos seus quadros, num princípio de completa 

submissão aos preceitos regulamentares e de ordem geral, assim como a obediência sem 

hesitação aos superiores. O Exército, então, é visualizado como uma instituição de obediência 

e comando. 

 

Para nós, militares, a Pátria continua sendo objeto de um culto 

fervoroso, muito embora, para os adeantados e extremados, não 

passe Ela de mero acidente geográfico. Entre nós, ainda perdura 

êsse elevado culto que não deixa de ter sólido fundamento, 

[...].Assim, a Pátria, esta constitue uma representação coletiva, 

que inunda a nossa conciência, fazendo-se alvo dos nossos 

sentimentos e o melhor da nossa atividade!
 39

 

 

Numa rápida reflexão sobre os interesses do Estado e os interesses sociais, pensamos 

que, por exemplo, quando o Estado é responsável pela educação, é de se esperar que ele adote 

uma “filosofia” que contenha as diretrizes morais, políticas e econômicas formadoras da base 

ideológica do país, e que esteja sob o controle e a defesa da Nação. E foi justamente isso que a 

instituição militar promoveu, particularmente nos anos de vigência do primeiro governo de 

Getúlio Vargas: a articulação de interesses direcionados à segurança nacional. 
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Em verdade, um exército não pode cifrar a sua tarefa à 

preparação para as eventualidades da guerra ou a manutenção 

da paz, isto é, êle não pode ser apenas um instrumento de 

destruição, senão que deve ser também um instrumento de 

criação e uma técnica de civilização.
40

 

 

Mesmo sofrendo críticas de parte das oligarquias rurais, da Igreja Católica e de 

associações educacionais (como a Associação Brasileira de Educação), cada qual buscando 

defender seus interesses, o Exército contou com adeptos nos diversos setores da vida nacional, 

sobretudo de políticos e intelectuais, como o educador Fernando de Azevedo. Assim, como 

afirmou Lenharo (1986) e, posteriormente, Ferreira Neto (1999), a própria organização dos 

intelectuais estava em constante articulação com o Estado. 

 Sob um clima de recriação institucional da ordem militar durante a Era Vargas, temos 

em Pécaut (1990) citado por Ferreira Neto (1999) uma boa explicação para a importância que 

o Estado brasileiro dava aos intelectuais. Para ele, naquele momento, a notoriedade dos 

grandes nomes decorria do fato deles assumirem a condição de porta-vozes de opiniões já 

formuladas, e, muitas vezes, concretizadas, além de que se encontravam de acordo com a 

posição adotada pelo Estado a serviço da nacionalidade. 

 O Exército, com tal apoio, acabou por conquistar uma substancial importância no 

cenário nacional, expandindo o seu projeto militarista da caserna para a sociedade civil. 

Observamos que 

 

[...] os militares possuíam a chancela do Estado, produziram um 

projeto de modernização interna com repercussão social, 

incluindo seus próprios centros de instrução da tropa; por uma 

necessidade interna, inseriram a instrução pré-militar nas 

escolas públicas; posteriormente, criaram os cursos de formação 

de professores e tornaram a instrução militar obrigatória 

(Educação Física) no país (FERREIRA NETO, 1999: 78).  

 

 Nesses termos, num processo em que se “politizou” as Forças Armadas e os setores 

políticos e intelectuais foram “militarizados”, consideramos que a tarefa de criar e implantar 

uma pedagogia militar e sua correspondente para a educação física brasileira, cujo Exército 

tinha crédito social para realizá-la, estava posta. Sua repercussão foi tamanha que ultrapassou 

os muros das organizações militares e, por meio de instrumentos como a Revista de Educação 

Física, foi capaz de incutir concepções e práticas pedagógicas a serem aplicadas à infância e 

àqueles que trabalhariam com a educação infantil. 
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2.2. A Escola de Educação Física do Exército e o ideal pedagógico militar 

 

 Assim como a conjuntura social passava por mudanças, era urgente a reformulação do 

perfil institucional do Exército brasileiro já na primeira metade do século XX. Um dado da 

necessidade de transformação institucional foi trazido por Castro (1997) quando expôs a 

composição do Corpo de Oficiais dividido entre “tarimbeiros” (oficiais ligados à tropa e 

formados na caserna) e “científicos” (oficiais cuja formação se deu pela Escola Militar da 

Praia Vermelha e interessados mais nos aspectos políticos que institucionais)
41

.   

A necessidade de montar um sistema de ensino militar decorreu, para o Exército, do forte 

desejo de modernização interna presente desde a “questão militar”. O referido sistema de ensino 

foi, então, criado, considerando o fim precípuo do Exército nacional, isto é, preparar-se para fazer 

a guerra, tarefa a ser conseguida obstinadamente nos tempos de paz.  

Seguindo a doutrina militar, a ideia de educação considerava básicos os princípios da 

ordem e da disciplina, com a completa submissão do aluno aos preceitos regulamentares e à 

obediência sem hesitação aos chefes.  

Desde os “jovens turcos” concebia-se que o Exército, além das funções de defesa interna e 

externa, possuía uma função educativa. E essa passava da formação de membros permanentes 

(oficiais), incutindo-lhes a doutrina que garantia a existência da nacionalidade e o zelo pelo seu 

cumprimento, até a formação estendida à coletividade, por exemplo, com as práticas corporais. 

 
Não é necessário dizer que este fato vem ao encontro das 

aspirações patrioticamente fundadas de todos os elementos 

devotados à causa da Educação Física, que lhe representa um 

confôrto sensível para os que abnegadamente se vêm dedicando 

à Cruzada do aperfeiçoamento racial, fatôr decisivo de todo o 

progresso e futuro do País.
 42

 

 

Ferreira Neto (1999) relata que, a partir de 1919, o Brasil sentira uma ação sistemática 

em favor da educação física. Foi nesse ano, por iniciativa de um grupo de idealistas, oficiais e 

cadetes da Escola Militar do Realengo, sob o comando do Tenente Newton Cavalcanti, que 

surgiu uma associação atlética dos estudantes e que se propunha trabalhar pela sistematização 

da educação física entre os meios militar e civil. 
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 Castro (1997) indica que nas primeiras décadas do século XX esse quadro se alterou significativamente no 

sentido da modernização e profissionalização do Exército. A formação de oficiais passou por uma fase de 

predomínio dos aspectos profissionais e, com a reforma implementada por José Pessoa, comandante da Escola 

Militar (1930-1934), o padrão de socialização dos jovens militares assumiu uma forma que, basicamente, 

permanece a mesma até os dias atuais. 
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 Entretanto, classicamente, a literatura na área da História da Educação Física considera 

que a campanha pela educação física no Exército data do ano de 1922, com a fundação, na 

Vila Militar do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, e sob o comando do então Ministro da 

Guerra Pandiá Calógeras, do Centro Militar de Educação Física (CMEF). 

 

Seu funcionamento se deu na Companhia de Carros de 

Combate, mas essa fase foi efêmera, pois não chegou sequer a 

formar a primeira turma de instrutores, uma vez que a 

“revolução” de 1922 determinou seu fechamento. Daí em 

diante, não se cogitou em reiniciar os trabalhos do Centro, 

embora a necessidade e inclusão da Educação Física como 

componente fundamental à formação da tropa ganhasse força a 

partir dessa década (FERREIRA NETO, 1999: 46). 

 

Os acontecimentos decorrentes da “Revolta dos Tenentes”
43

 nessa mesma cidade do 

Rio de Janeiro acabaram por interromper as atividades do Centro e, consequentemente, a 

evolução da educação física enquanto área de conhecimento, o que acabou por restringir as 

práticas da educação física ao plano interno das organizações militares, nos corpos da tropa e 

na Escola Militar de Realengo. 

O Centro Militar só voltaria a funcionar no governo Washington Luís (1926-1930) 

através de uma portaria (11/01/1929), logo após o presidente visitar a Escola de Sargentos de 

Infantaria e a ele ter sido apresentada uma demonstração de ginástica preparada pelo Tenente 

Ignácio de Freitas Rolim.  

Agora, o Centro adotaria o método expresso no Regulamento Geral de Educação 

Física
44

, e a sua primeira atividade foi a promoção de um Curso Provisório que funcionou na 

Escola de Sargentos de Infantaria da Vila Militar (Rio de Janeiro), sob a orientação técnica do 

Tenente Rolim. 

Em alguns artigos dos tempos iniciais da Revista de Educação Física houve o registro 

que o presidente interveio junto ao Ministro da Guerra, o General Sezefredo Passos, de modo 

a colocar o “problema” da educação física como de máxima relevância para a Nação. 

Através de um aviso ministerial, ocorreu a reabertura do Centro, sendo a condução dos 

trabalhos entregue ao Tenente Ignácio Rolim e ao Tenente-Médico Virgílio Alves Bastos, que 

selecionaram uma turma de oficiais, uma de sargentos e outra turma de professores públicos 
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 Sobre o tenentismo, consultar FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. São Paulo: Edusp, 2002. 
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 Conforme Castro (1997), no Brasil, já em 1921, foi aprovado o Regulamento de Instrução Física Militar, 

destinado ao Exército e calcado no projeto francês por influência direta da Missão Militar Francesa. Entretanto, 

somente em 1932 foi aprovado oficialmente o Regulamento de Educação Física do Exército (decreto nº 21.324, 

de 27/04/1932), uma tradução do Reglèment francês de 1927. 
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do Distrito Federal45. A partir de então, na visão de Ferreira Neto (1999), o “problema” da 

educação física entrou em processo de efetivação no interior do Exército e da sociedade civil. 

Em 1930, o Ministro da Guerra transferiu o Centro para a Fortaleza de São João, por 

ser considerado um local mais adequado às especificidades de funcionamento de tal Escola. 

Com esse deslocamento, logo se perceberam mudanças quanto aos recursos humanos e ao 

material necessário às atividades.  

 Todavia, nesse mesmo ano, ocorreu a chamada “Revolução de 1930”
 46

, liderada por 

Getúlio Vargas, acarretando uma breve interrupção dos trabalhos no novo Centro – o que não 

implicou em total paralisação do projeto militar quanto à educação física. 

Com a chegada de uma nova República instaurada por Vargas e pelas forças que o 

apoiavam, após longos anos de regime oligárquico, seguiram-se novas mudanças. Assumia 

como Ministro da Guerra, Leite de Castro. Tendo o conhecimento da situação da educação 

física na Europa e notando que o seu desenvolvimento no plano nacional deveria ser algo 

urgente, colocou na direção do Centro o Tenente Jair Ribeiro e, em seguida, o Major Newton 

de Andrade Cavalcanti. E com esse último, tal como indica Ferreira Neto (1999), ocorreu um 

avanço no projeto militar de expansão da educação física pelo território nacional: em 1932 

surgiu a Revista de Educação Física do Exército, considerada o órgão divulgador oficial da 

“doutrina escolar” e dos “princípios da educação do corpo”. 

Pelo artigo A criação da Escola de Educação Física do Exército, em novembro de 

1933, foi inaugurado o Ginásio Leite de Castro, e neste mesmo ano, a 19 de outubro de 1933, 

pelo Decreto 23.252, foi criado/transformado o Centro Militar de Educação Física em Escola 

de Educação Física do Exército (EsEFEx). 

 

Art. 1 – Fica criada a Escola de Educação Física do Exército 

(E.E.F.E.), com sede na Capital Federal, pela transformação do 

atual Centro Militar de Educação Física. 

Art. 2 – A Escola terá como objetivos: a) proporcionar o ensino 

do método da Educação Física regulamentar; b) orientar e 

difundir a aplicação do método. [...]. 

Art. 3 – A Escola ficará diretamente subordinada ao Estado 

Maior do Exército.
47
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 A ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO: uma das realisações da inteligência e da tenacidade 

brasileira. Revista de Educação Física, Rio de Janeiro, ano IX, p.03-08, nov. 1941. 
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A Escola foi instalada, restaurada em suas bases, na Praia Vermelha, junto à Fortaleza 

de São João. Foi considerada um dos maiores institutos de formação militar que se organizou 

no país àquela época, e dela partiram as ideias de se formar o corpo de profissionais atuantes 

no Exército e a circulação de concepções afáveis ao ideário militarista. 

Para a Revista, a criação da Escola foi um ato de grande civismo, revelador do ideal 

patriótico do “aperfeiçoamento racial” pela via do corpo e fundamental para a construção da 

nacionalidade brasileira. 

 

Inumerar o que tem sido a obra dos militares dentro do 

organismo nacional é contar quase a propria vida nacional. 

Mas ainda hoje pouca gente compreende o valor 

silencioso, nem por isso menos formidavel, da obra de 

alfabetisação, nacionalisação e higienisação social que o 

Exército realiza implacavelmente entre os jovens que vem 

anualmente servir nas suas fileiras. Agora o Exército 

prepara-se febrilmente para realizar mais uma grande obra. 

Ele vai ser o escultor da raça como foi o escultor da 

nacionalidade. 48 

 

Após os desafios estruturais e, muitas vezes, restritos ao âmbito da caserna, era preciso 

tratar da legislação, regulamentação e discussão pormenorizada da prática pedagógica adotada 

em nível nacional. Além dos cursos, em primeiro estágio denominados “emergenciais”, um 

grande meio de circulação das discussões se deu com a Revista de Educação Física.  

 Mas o que a instituição militar entendia por pedagogia? E quais os fundamentos para a 

organização de uma pedagogia militar? 

Antes de tudo, cumpre resgatar que uma pedagogia aplicada “para” e “pelo” Exército 

está condenada a uma ação de ordem prática, a favorecer a manutenção da ordem, disciplina e 

hierarquia militar, sendo relacionada ao atendimento da especificidade institucional. 

 

Educar o ser humano para a vida real é uma missão de grande 

nobreza pois seu fim, sendo a vida prática, não é sinão o 

exercício dos hábitos que obedecem às necessidades do homem 

tendo em vista todo o seu valôr global.
49

 

 

 Após a instituição dos Regulamentos de Ensino de 1905 e 1913, e com a necessidade 

de atualização do currículo a ser adotado no Exército brasileiro, o Regulamento de 1918 
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 PINHEIRO, João Ribeiro. Militarismo e educação física. Revista de Educação Física, Rio de Janeiro, ano I, 

p.01, maio 1932. 
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 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 1ª palestra realizada durante o Curso de Inspetores de Ensino sobre a E. 

Física. Revista de Educação Física, Rio de Janeiro, ano VII, s.p., set. 1938. 
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acabou evidenciando o repúdio pelo ensino teórico e promoveu a “didática do caso concreto”, 

teórico-prática: “a teoria deve resumir-se ao indispensável, ser escolhida com um fim útil e, 

sempre que possível, ser seguida de exemplos práticos” (FERREIRA NETO, 1999: 28). 

 Mudanças na formação pedagógica dos componentes dessa Força Armada começaram 

a aparecer quando o Ministro Pandiá Calógeras e o chefe do Estado-Maior do Exército 

Setembrino de Carvalho se uniram, sendo favoráveis à entrada da Missão Militar Francesa na 

então Escola Militar de Realengo, substituindo a influência dos “jovens turcos” para priorizar 

uma intelectualidade ao quadro de oficiais. 

Os franceses trouxeram resultados institucionais profundos e duradouros para o 

Exército brasileiro em termos doutrinários, organizacionais e instrucionais. Sob a influência 

deles, por exemplo, a educação militar desdobrou-se em vários estágios e se tornou mais 

técnica a partir da criação de escolas para cada especialidade; promoveu-se a gênese da atual 

tradição militar brasileira, cujas ideias e valores
50

 levavam a quem pertencia ao meio militar 

ratificar todas as medidas tomadas pela política nacional; e também se incutiu no cenário 

militar a concepção guardiã e formadora de Nação, e em plenos eventos do “entre guerras”
 51

, 

a noção de “Nação em Armas” 

 

segundo a qual as Forças Armadas, além de responsáveis pela 

defesa, deveriam ser também uma espécie de “escola da 

nacionalidade”, já que idealmente recrutariam elementos de 

todos os setores da população, de todas as origens sociais, 

dotando-os de um sentimento de unidade nacional (CASTRO, 

1997: 02). 

  

 Reflexo da entrada francesa foi sentido quando da reformulação curricular da Escola 

Militar de Realengo no ano de 1924, com o retorno das disciplinas teóricas combinadas aos 

estudos práticos
52

, mas sem perder de vista o objetivo de formar verdadeiros “profissionais da 

guerra”, os oficiais do Estado-Maior, o que indica que passaria a desempenhar a sua função de 

formulador da política de defesa nacional. 
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 Compunham os itens da doutrina militar francesa, a guerra total, o caráter do chefe, a servidão e obediência, a 

disciplina, o espírito de grupo, a confiança, a coragem, a ambição, a moral e a hierarquia. Para saber mais, 

consultar BELLINTANI, Adriana Iop. O Exército brasileiro e a Missão Militar Francesa: instrução, 

doutrina, organização, modernidade e profissionalismo (1920-1940). Tese (Doutorado em História Social) - 

Universidade de Brasília, Brasília. 2009. 
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 Corresponde ao período de intervalo oficial entre as duas grandes guerras mundiais, de 1918 a 1939. 
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 Nesse currículo surgiram os estudos do Regulamento de Instrução Física, Noções de Higiene e Noções de 

Anatomia e Fisiologia Humana, além do destaque dado à Educação Física. Ver FERREIRA NETO, Amarílio. A 

pedagogia no exército e na escola: a educação física brasileira (1880-1950). Aracruz: FACHA, 1999. 



 48 

Com a especialização do Estado-Maior, pela primeira vez as 

atividades do Exército passaram a ser conduzidas segundo 

regras previamente planejadas e estabelecidas por um órgão de 

cúpula. Isso significou maior centralização e coesão das ordens 

superiores, além de fornecer clareza sobre o papel da Força. 

Esse controle interno aumentou a unidade e a coesão, ao reduzir 

a probabilidade de quebra da hierarquia pelos escalões 

inferiores. Isso refletiu no poder político da organização 

(AMARAL, 2007: 10). 

 

Para garantir a continuidade do trabalho de fixação de uma doutrina militar (e doutrina 

de guerra) dessa Missão Francesa no Brasil, foram necessários meios para assegurar a defesa 

permanente do território nacional, criar as melhores condições possíveis para a instrução e o 

treinamento da tropa e gerar os instrumentos de mobilização e concentração dos efetivos 

conforme as condições impostas – e isso passou por reordenamentos, em caráter ideológico e 

prático, saindo do meio militar para o meio civil. 

 Diante dos fatos internacionais que resultaram na eclosão da Segunda Guerra Mundial 

e de mudanças de ordem político-social e reordenação do poder ideológico no Estado Novo, o 

Brasil passou da “coloração” nazifascista para a influência norte-americana, o que acarretou 

modificações na sua estrutura/fundamentação institucional e no seu plano pedagógico-militar. 

 Ferreira Neto (1999) explica que, no campo pedagógico, a Missão Militar Americana, 

contratada no ano de 1934
53

, inicialmente atuou no Centro de Instrução de Artilharia da 

Costa, ministrando aulas de Pedagogia e Instrução Militar; todavia, diante das modificações 

diplomáticas, passou a influenciar incisivamente no Exército nacional, tanto que promoveu a 

elaboração do Regulamento de 1940. 

 Revertendo-se as orientações militares para o âmbito civil, encontramos a renovação 

dos processos pedagógicos, mostrando uma apropriação das teorias escolanovistas
54

: o ensino 

devendo ser ativo e objetivo; os sujeitos caracterizados como homens preparados para a ação; 

a eficiência do ensino não dependendo da quantidade de conteúdo dos programas, mas de sua 

qualidade e da metodologia adotada; e os programas de ensino levando em conta os princípios 

da interdependência e complementaridade. 
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 Nesse mesmo ano, o então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, passou a institucionalizar a 
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FERREIRA NETO, Amarílio. A pedagogia no exército e na escola: a educação física brasileira (1880-1950). 
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 Outra reforma regulamentar, em 1942, acabou por marcar, em definitivo, a influência 

norte-americana no posicionamento teórico e na metodologia de ensino militar. Desse modo, 

a objetividade do ensino e a praticidade dos métodos e processos pedagógicos foram as 

marcas do ensino no Exército a partir de então. Com isso, levou-se “o ensino do „fazer para 

aprender‟ à utilização incessante [...] da „experimentação‟, do „exercício aplicativo‟” 

(FERREIRA NETO, 1999: 35). 

Em termos concretos, as bases pedagógicas que orientaram tal perspectiva partiram do 

entendimento de uma prática racional capaz de formar o homem no seu mais alto grau de 

aperfeiçoamento físico, adequado à sua natureza moral e que fosse competente para utilizar 

tais qualidades com eficiência na vida cotidiana. 

Enfim, temos que pensar o seguinte: quando consideramos apenas a ação militar como 

fundamento do trabalho do “homem de farda”, a condição física se torna um fator decisivo. 

Portanto, o que se fez com a EsEFEx e a Revista de Educação Física foi tentar extrapolar 

mecanicamente os objetivos da instituição militar para o âmbito de toda a sociedade, e em 

particular direcionamento, para o âmbito escolar.  

 

 

2.3. A pedagogia militar e a construção da “pedagogia do corpo” brasileira 

 

Mudanças foram sentidas no interior do Exército e nas concepções que por ele foram 

postas em circularidade na sociedade civil. Muito mais que no período de governo liberal, foi 

durante o Estado Novo que a instituição militar se fez mais presente. Sob o comando do 

General Góes Monteiro, ganhou forças no Exército o projeto de exercício do Estado nacional 

forte. Amaral (2007) relata que não poderia existir um Exército disciplinado dentro de uma 

Nação indisciplinada55. 

A disciplina, então, passou a ser a palavra para conduzir a sociedade brasileira, em 

corpo e espirito, regulando e coordenando-lhe. 

 

O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se 

apropriar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida 

adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. [...]. A 

disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de um 

poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objeto e 
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 De acordo com a leitura em Amaral (2007), a “Doutrina Góes Monteiro” foi o resultado da percepção de que a 

desorganização do país e as complicações do seu sistema político acabaram como as responsáveis pela 

introdução da anarquia dentro do regimento militar. 
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como instrumento de seu exercício [...] (FOUCAULT, 2000: 

143). 

  

Para essa Força Armada, o modelo da organização militar seria o melhor caminho para 

organizar a Nação. Somente sob esse sistema é que seriam criadas as condições para que se 

fizesse a política “do” e não “no” Exército. Significa dizer que o Exército passou por um 

processo pelo qual deixou de ser uma mera organização social para se transformar em uma 

instituição. E a sociedade brasileira, regida sob o modelo militar, empreendeu um crescente 

fortalecimento político-institucional dessa instituição, ao mesmo tempo em que alcançava 

aprofundar as relações com os setores da vida, como a educação. 

Educar o ser humano seria educar para a vida real, “pois a ênfase deve ser posta no 

exercício dos hábitos que obedecem às necessidades de formação do homem em seus valores 

globais”, vista pela educação do físico e na qual se firmaria a base do processo educacional da 

criança, “uma vez que a vida superior proporcionada pela educação do físico é a mais 

compatível com as exigências da educação em geral” (FERREIRA NETO, 1999: 65-66). 

Desde meados do século XIX havia um movimento nas escolas militares brasileiras 

em sistematizar as práticas corporais, provavelmente pela sua utilidade na manutenção da boa 

forma do combatente e pela crença que era de utilidade na disciplinarização da tropa. Assim, a 

pedagogia militar foi caracterizada pela ação prática e voltada, conforme a sua filosofia, para 

a preparação da tropa para o combate. 

Convém ressaltar, no entanto, que a pedagogia aplicada “pelo” e “ao” Exército busca a 

sua base no funcionalismo, ou seja, uma educação que tenha por objetivo determinar regras 

para a aplicação, tendo em vista o aperfeiçoamento dos indivíduos. Algo que passasse o nível 

puramente biológico e psicológico do indivíduo e fosse capaz de alcançar o como ele deveria 

ser, ética e filosoficamente.  

O que nos parece razoável admitir é que, com o crescente processo de urbanização e 

industrialização, existiu uma tendência à evidência de práticas corporais. No caso brasileiro, o 

Estado, os políticos, os militares e a intelectualidade nacional, ao perceberem o poder de tais 

práticas em reunir a população, tutelaram-na via institucionalização e patrocínio, sempre na 

busca do controle e pelo utilitarismo das mesmas.  

Esse utilitarismo acabou condicionando os objetivos (religiosos, médicos, militares ou 

econômicos) a serem obtidos. Encontramos na literatura da área que, do início do período 

republicano (1889) até o fim do Estado Novo (1945), atuava uma “pedagogia do corpo”, que 
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procurava controlar as energias corporais e carreá-las para o mundo do trabalho, uma vez que 

o processo de industrialização nascente e a ideologia da segurança nacional o exigiam. 

 Surgia nesse momento o que Foucault (2000) denominou biopolítica56 ou sociedade 

disciplinar. Em outras palavras, o corpo sendo controlado da forma mais detalhada possível, a 

vida adentrando num estratégico processo de regulação e tendo a sua gestão calculada pelo 

Estado. Portanto, a ideia de “gerir a vida era estar atento a cada comportamento, cultivar a 

saúde física e mental, promover, ao máximo, a expansão das forças e das habilidades do ser 

humano” (LEMOS, 2007: 79). Uma microfísica do poder. 

 Grande foi o interesse do Estado para com essa gestão da vida, utilizando-se, para isso, 

do projeto de higienização. Numa política claramente preventiva, o foco na proteção da 

infância tinha por objetivo maior a formação do futuro homem dócil, produtivo e submisso à 

lógica estatal e capitalista. 

 

O corpo, tornando-se alvo dos novos mecanismos do poder, 

oferece-se a novas formas de saber. Corpo do exercício mais 

que da física especulativa; corpo manipulado pela autoridade 

mais que atravessado pelos espíritos animais; corpo do 

treinamento útil e não da mecânica racional, mas no qual por 

essa mesma razão se anunciará um certo número de exigências 

de natureza e de limitações funcionais (FOUCAULT, 2000: 

132). 

 

As práticas físicas passaram a ser entendidas como ferramentas usadas para construir 

um corpo ideal, saudável, seja para o mundo do trabalho industrial ou para a defesa nacional 

com seus laços de civismo
57

 e patriotismo, necessários aos intentos da sociedade capitalista. 

Num período em que a concepção “biologizante” de educação imperava, a necessidade 

de se educar o corpo era algo extremamente necessário. Além dos interesses divergentes entre 

educadores e setores militares, a construção de uma “pedagogia do corpo” atenderia aos ideais 

de saúde pública e o corpo passaria a ser visualizado como “[...] instrumento de dominação, 

de inculcação de valores de formação de um corpo que servisse aos intentos do ideário 

estatal” (CAPARROZ, 1997: 121). 
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 Além da biopolítica que atua sobre a sociedade em geral, a leitura de Foucault (2000) informa sobre a 
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 Hora (s.d.) explica que o civismo aparece em estreita ligação com a ideia de aperfeiçoamento físico, moral e 

intelectual da raça. 
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Curar os “defeitos” do povo brasileiro, em suas moléstias e anormalidades, passou a 

ser uma das finalidades para a “pedagogia do corpo” na escola, cabendo não apenas uma 

educação física, como também moral e social
58

. 

A articulação da doutrina do Exército com as razões para uma pedagogia militar e 

“pedagogia do corpo” na sociedade civil brasileira nos faz remeter aos ditos do Regulamento 

nº. 7 da Educação Física, ou Método Francês, como ficou conhecido na versão adotada pelo 

Exército no Brasil.  

 

Diferentemente das pedagogias contemporâneas no contexto 

brasileiro, nas quais o “método” definido é condicionado pelos 

objetivos e conteúdos, nesse momento, o “método” definido já 

contem objetivos, conteúdos, forma de transmissão e avaliação 

do conhecimento (FERREIRA NETO, 1999: 60). 

 

As bases pedagógicas dessa perspectiva partiam da ideia de que a “pedagogia do 

corpo” deveria compreender os exercícios físicos, cuja prática racional e metódica propiciaria 

ao homem obter o mais alto grau de aperfeiçoamento físico. Para tanto, concorreriam as 

qualidades físicas, intelectivas e morais, e sob a disciplina dos movimentos, o sujeito acabaria 

contraindo hábitos adaptáveis às aplicações úteis da vida. 

Vale ressaltar que essa pedagogia explicitada pelos militares não pretendia agir sobre o 

corpo unicamente enquanto aparato fisiológico. O que cumpria, sim, era explorar, desenvolver 

e modificar não apenas as qualidades físicas como também aquelas de cunho intelectual e 

moral, especialmente incidindo sobre a criança, operando segundo a pedagogia moderna
59

.  

 
Só o corpo convenientemente educado favorece o 

desenvolvimento do espírito; atua também como “um 

instrumento dócil e perfeito”, mesmo porque “um corpo forte 

obedece, enquanto um corpo fraco comanda”. Assim é que o 

corpo fisicamente educado faculta o desenvolvimento das “mais 

elevadas faculdades morais”. O corpo não é mero produtor de 

moralidade, mas é também seu transmissor (SCHNEIDER; 

FERREIRA NETO, 2006: 77). 
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 Outros aspectos em que o corpo brasileiro pode ser percebido de modo diferenciado até então estava na 

organização das “paradas da raça” e nas diversas manifestações cívicas retratadas em muitos artigos da Revista, 

mostrando-se como manifestações políticas organizadas pelo Estado e uma espécie de ufanismo, um orgulho 

patriótico exacerbado. 
59

 Na concepção de Ferreira Neto (1999), essa “pedagogia do corpo” encenada pela instrução física da tropa não 

significa dizer que também ocorreu, do mesmo jeito, no meio civil. E algumas evidências disso são mostradas 

nas leituras feitas na Revista de Educação Física, quando esse periódico impresso deixa claro, no recorte 

temporal estudado, que a dinâmica escolar requeria um encaminhamento pedagógico diferenciado daquele 

estipulado pela caserna. 
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 Muito mais que uma educação do físico, buscava-se, por meio da prática, a formação 

de hábitos, em particular para aqueles considerados o futuro da Nação. 

No artigo Princípios Pedagógicos, escrito pelo Primeiro-Tenente Valdemar de Lima e 

Silva, publicado na Revista em março de 1936, é possível vislumbrar a ideia de ensino 

articulado à prática (vida), remetendo-nos à questão da apropriação da teoria formulada pelo 

pensador John Dewey e a discussão sobre a formação de hábitos pela educação. Salienta: 

 

A pedagogia abrande praticamente a vida. Não se limita a 

satisfazer a nossa imperiosa necessidade de conhecer fatos e 

explicitá-los; ela toca a ação humana, modificando-a [...] A 

origem do saber é uma necessidade prática; é uma contribuição, 

um auxílio para aumentar e aperfeiçoar a atividade na vida. 

Pedagogia não é ciência simplesmente teórica. Pedagogia é o 

estudo da educação, com fim que se tirem regras que sirvam 

para aplicação prática [...].
60

 

 

Com isso, a pedagogia passou a ser entendida diante da prática, no sentido de que à 

educação caberia formar hábitos para que o indivíduo se adequasse à sociedade, ou “a ideia de 

que a teoria educacional deveria estar relacionada com a constituição no indivíduo de atitudes 

lhe serviriam na prática (social)” (BERMOND, 2007: 122). 

Esse tipo de educação social seria atuante desde a infância, de forma que favorecesse à 

criança a sua adaptação, de forma gradual, à vida em sociedade. E um bom espaço para essa 

aprendizagem seria por meio das práticas corporais, cujas crianças teriam experiências que 

acabariam por envolver, simultaneamente, os sentimentos de pertencimento a um grupo, o 

respeito mútuo e o trabalho coletivo. 

A infância tornou-se uma essência que apresentaria modos específicos de se expressar, 

e um deles seria pelo jogar/brincar. A apropriação de suas discussões por parte dos militares 

fez com que essa ação se tornasse uma fonte de produção de “saberes-poderes”
 61

. 

Cumpria ao corpo ser o alvo de uma nova pedagogia que, a partir da adoção das regras 

de higiene, pudesse melhorar as condições biotipológicas de um povo e, seguindo os preceitos 

do Exército, internalizasse o amor à Pátria e a moralização dos hábitos sociais. Todos esses 

itens apresentados em diversos artigos da Revista de Educação Física e direcionados à 

educação, do jardim-de-infância ao nível superior. 

                                                 
60

 SILVA, Valdemar de Lima. Princípios pedagógicos. Revista de Educação Física, Rio de Janeiro, ano V, p. 

11, mar. 1936. 
61

 A partir das discussões de Foucault (2000), estabelecemos que esses “saberes-poderes” são oriundos de uma 

tecnologia de poder, uma estratégia, um fazer cujo objetivo de normalizar, disciplinar e controlar os corpos 

refletia os interesses de produtividade e subjugo político. 
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2.4. A Revista de Educação Física e a produção da educação física infantil 

 

Tomando por base o objetivo maior da homogeneização da população brasileira pela 

construção de uma Nação desenvolvida, utilizando-se, para isso, até de uma política de 

burocratização intensiva da intelectualidade, o Estado buscou aglutinar os seus discursos 

acerca do poder, de modo que propostas, por exemplo, como a exercitação física, os cuidados 

com o corpo, o melhoramento dos hábitos e a moralização tornaram-se os fins de uma nova 

educação, algo moderno, que primava por ser, antes de tudo, moral, intelectual e física. 

A partir das necessidades emergentes na nova sociedade urbano-industrial e burguesa, 

de uma educação diferente da que ocorria e do processo de remodelação e expansão do 

ideário militar para além da caserna, começou-se a investir na propagação de publicações 

especializada. Algo que pudesse produzir uma juventude física e moralmente disciplinada, 

seguindo os preceitos de um novo Brasil. 

Como era algo planejado, voltado para uma nova formação do homem brasileiro, não 

se tratava de mera coincidência o aparecimento de revistas especializadas em saúde, higiene e 

educação física no final dos anos 1930. “O corpo está na ordem do dia e sobre ele se voltam 

as atenções de médicos, educadores, engenheiros, professores e instituições como o Exército, 

a Igreja, a escola, os hospitais” (LENHARO, 1986: 75).  

Mencionamos que a Revista de Educação Física foi criada em 1932 pela Escola de 

Educação Física do Exército, respondendo ao projeto de sistematização e divulgação da 

“causa da educação física”, onde a necessidade de modernização no interior do Exército 

brasileiro se fez tão presente quanto à sua expansão para o plano da sociedade civil. 

 

A Revista de Educação Física tem [...] existência pontilhada de 

sacrifícios, somente vencidos por um cálido e puro sentimento 

patriótico, qual o que anima a todos os elementos votados à 

causa do aperfeiçoamento racial, como fundamento de todo 

progresso e de todas as conquistas reservadas, no futuro, à 

glorificação da nossa gente.
 62

 

  

Prescindindo de um eficiente veículo de comunicação, tornou-se um dos primeiros 

periódicos especializados da área no Brasil, e a sua promoção no meio civil foi decorrente de 

uma longa história, que teve o seu germe na formação profissional estabelecida pelos jovens 

cadetes da Escola Militar de Realengo (Rio de Janeiro) no ano de 1919, liderados pelo oficial 
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 ABREU, J. R. Toledo de. Um ano de atividade. Revista de Educação Física, Rio de Janeiro, ano II, n. 12, p. 

01, nov. 1933. 
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Newton Cavalcanti, mas com a efetiva reestruturação do antigo Centro Militar de Educação 

Física
63

 e participação direta do General Nestor Passos. 

No período compreendido por esta análise, de 1932 (n. 01) a 1942 (n. 55) foram 

publicados 1.071 artigos dos mais variados assuntos: desde a divulgação da ideologia militar e 

das manifestações políticas nacionais, até informações sobre o funcionamento da Escola 

Superior de Educação Física do Exército. Mas o forte dela estava nas discussões gerais sobre 

a cultura esportiva e a promoção da educação física nas escolas civis.  

 

QUADRO 1 – Quantitativo geral de artigos publicados entre 1932 e 1942
64

 

 

Período Quantitativo geral de artigos publicados 

1932-1939 938 

1940-1942 133 

TOTAL 1071 

Fonte: Revista de Educação Física. 

 

No QUADRO 1 é possível visualizarmos o quantitativo geral de artigos publicados e 

percebermos que, mesmo com um curto recorte temporal, o volume de publicações na Revista 

durante os primeiros anos da década de 1940, se comparado com o início de circulação do 

impresso – como veremos a seguir –, caiu de maneira drástica. E um aspecto para a análise 

do(s) motivo(s) para isso foi a ocorrência da Segunda Guerra Mundial e a participação direta 

do Brasil nesse conflito. 

Com relação à sua periodicidade, podemos dizer que ela foi inconstante quanto à 

regularidade. Isso significa dizer que tinha um período de circulação variável entre o mensal, 

o bimestral ou o semestral. 

No QUADRO 2 perceberemos que à medida que ocorriam transformações no contexto 

histórico-social no Brasil e no mundo, a publicação de edições da Revista era mais ou menos 

realizada: nos primeiros anos, o entusiasmo pela “causa” da educação física se mostrou 

bastante presente, diferente da situação de confrontos interno e externo que marcou o período 

pós-1937 – início do Estado Novo e afirmação do poder totalitário na Europa.   
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 O Centro foi criado em 1922, no Rio de Janeiro, com o objetivo maior de ministrar cursos preparatórios para a 

formação de instrutores em Educação Física e desde o início havia uma distribuição de vagas entre militares e 

civis. Sua atuação efetiva só ocorreu no ano de 1929 com a realização de um curso provisório de formação em 

convênio com a prefeitura do Distrito Federal. 
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 Consulta ao site http://www.revistadeeducacaofisica.com.br/ e adaptação de Bermond (2007). 

http://www.revistadeeducacaofisica.com.br/
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QUADRO 2 – Periodicidade (números) da circulação de artigos da Revista entre 

1932 e 1942
65

 

 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. NE NA 

1932     N.01 N.02 N.03      03 37 

1933 N.04 N.05 N.06 N.07 N.08 N.09 N.10   N.11 N.12 N.13 10 206 

1934 N.14   N.15   N.16   N.17  N.18 05 90 

1935  N.19 N.20 N.21 N.22 N.23 N.24 N.25 N.26 N.27 N.28 N.29 11 225 

1936   N.30  N.31   N.32  N.33   04 89 

1937        N.34  N.35 N.36 N.37 04 78 

1938     N.38 N.39 N.40 N.41 N.42 N.43 N.44  07 156 

1939      N.45    N.46  N.47 03 57 

1940             00 00 

1941         N.48  N.49 N.50 03 42 

1942  N.51  N.52  N.53 N.54   N.55   05 101 

TOTAL             55 1071 

Fonte: Revista de Educação Física. 

 

Outros indícios gerais mostram-se relevantes a respeito da Revista como referência 

para estudos:  

 

QUADRO 3 – Indicadores de referência
66

 

 

Chancela Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx). 

Formato (diagramação) Formato próximo ao A4 e colunagem variável. 

Número de páginas Variável (em torno de 40 páginas). 

Expediente (gestão) Oficiais do Exército. 

Colaboradores Militares e civis, brasileiros e estrangeiros. 

Abrangência de circulação Nacional. 

Tiragem Variável (entre 2 mil e 5 mil exemplares). 

Iconografia Uso frequente de imagens. 

Espaço publicitário Divulgação irrestrita de produtos e serviços. 

Fonte: Revista de Educação Física. 

 

                                                 
65

 Idem. Observa-se nesse quadro as presenças das siglas NE (número de exemplares) e NA (número de artigos 

publicanos) por cada ano de ocorrência. 
66

 Adaptado de Santos, Locatelli & Maia (2003). 
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Além das informações técnicas sobre a publicação apresentadas no QUADRO 3, vale 

salientar quais os assuntos/conteúdos nela abordados:  

 

QUADRO 4 – Conteúdos/assuntos gerais recorrentes na Revista (1932-1942)
67

 

 

Atividade física Atletismo Basquetebol 

Biometria Boxe Campeonatos/jogos militares 

Clubes e associações Colônia de férias Competição 

Corrida Crianças e jovens Educação física em geral 

Equitação e polo EsEFEx Esgrima 

Esportes diversos Estádios Eventos científicos 

Exército Futebol Ginástica geral 

Ginástica artística e rítmica Judô Lutas em geral 

Medicina desportiva Mulheres e atividade física Natação 

Nutrição Olimpíadas Pentatlo 

Personalidades Polo aquático Psicologia desportiva 

Remo  Tênis Terceira idade 

Tiro Treinamento Unidades do Exército 

Voleibol Editoriais Assuntos em geral 

Fonte: Revista de Educação Física. 

 

A partir desse apanhado geral no QUADRO 4, notamos que a Revista, enquanto órgão 

técnico oficial da Escola de Educação Física do Exército, procurava discutir e difundir os 

mais variados itens relacionados ao mundo militar e às mais diversas formas de manifestação 

da cultura corporal e do seu aparato técnico, como o treinamento, a biometria, as colônias de 

férias e a medicina desportiva. 

Adentrando na especificidade da educação física escolar, o periódico buscava abranger 

o máximo possível do mundo educacional, de tal modo que não apenas se discutiam os 

fundamentos pedagógicos ou os elementos técnico-metodológicos dentro do ambiente escolar, 

como também era presente o levantamento de pontos ligados às formas de interação entre o 

conhecimento e o seu aprendizado extraescolar. 

Assim, a produção de um mapeamento quanto a esse item considera, por exemplo, a 

extensão dos escritos dos articulistas para os níveis e/ou modalidades de ensino, do ensino 
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 Adaptado de informações extraídas no site http://www.revistadeeducacaofisica.com.br/. 
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pré-primário ao ensino superior, e a diversidade de aparatos complementares ao ideal de 

“educação integral”, como veremos no QUADRO 5. 

 

QUADRO 5 – Tratamento da educação física escolar na Revista (1932-1942)
68

 

 

Fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos 

e biológicos da educação e da educação física 

Fundamentos pedagógicos e psicológicos da 

educação e da educação física 

Educação física no ensino pré-primário 

(educação infantil) 

Educação física no ensino primário 

(1ª a 4ª série) 

Educação física secundária 

(5ª a 8ª série) 

Educação física no ensino industrial e comercial 

(ensino médio) 

Educação física no ensino superior Educação física no ensino emendativo 

(educação física adaptada) 

Formação do professor Escotismo, playgrounds, parques infantis e 

colônias de férias 

Fonte: Revista de Educação Física. 

 

Várias temáticas poderiam ser encontradas dentro dos eixos educacionais gerais. Isso 

significa dizer que havia artigos “para” e “sobre” a educação física escolar, tais como: 

educação física e esportes na escola; educação física infantil e jogos; legislação referente à 

educação física escolar; lições de educação física; conferências e congressos sobre educação e 

educação física; entre outros. 

Aproveitando as palavras de Catani (2002), a imprensa educacional, aqui representada 

pela Revista de Educação Física do Exército, representa um corpus documental de dimensão 

ímpar para o trato com a história da educação física brasileira, uma vez que se constitui em 

testemunho vivo dos métodos e das concepções pedagógicas de uma época e da ideologia 

moral, politica e social de um grupo profissional: no caso, os militares. 

Por sinal, um amplo testemunho, uma vez que essa publicação não ficou restrita aos 

meios militares. Seus preceitos educacionais, politicamente delineados, mostrados para serem 

aplicados dentro e fora da escola, estavam direcionados ao oficialato e corpos de tropa
69

, a 

professores e especialistas da área (militares ou não), e também a leitores leigos. 

Muitos foram os investimentos que, nas décadas de 1930 e 1940, tiveram por objetivo 

o controle do campo educacional, no qual incluía a educação física. Na ótica de Schneider e 

Ferreira Neto (2006), ao Estado coube, de forma intensa, propagar o discurso sobre a 

possibilidade de melhoria das condições biotipológicas por meio da educação do corpo. E o 
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 Consulta ao site http://www.revistadeeducacaofisica.com.br/ e adaptação de Bermond (2007). 
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 Essencialmente, o oficialato é composto pelas graduações maiores na incorporação (tenentes, capitães e 

superiores) e o corpo de tropa, a base da instituição militar, por soldados e sargentos. Contudo, a situação geral 

no Exército não era amena, tanto que os soldados eram considerados pelos oficiais como “oriundos do rebotalho, 

da escória da sociedade” (CASTRO, 1997: 02). 

http://www.revistadeeducacaofisica.com.br/
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trato com uma “pedagogia do corpo” foi tão enfatizado que pesquisadores da área da História 

da Educação afirmam que, na década de 1930, o assunto passou a ser obrigatório nos cursos 

de formação de professores, uma vez que se compreendia a formação do caráter e da vontade 

como consequência direta da disciplinarização do corpo. 

Nesse quesito, a consulta a Foucault (2000) é necessária, uma vez que, com ele, o 

corpo foi visto como uma espécie de superfície em que eram inscritos os acontecimentos 

socioculturais, um espaço de experiências entre os conflitos e a repressão. Com isso, a ideia 

de repensar a sociedade para em seguida transformá-la estava em consonância com o trato 

corporal – e não mais ficaria restrito aos aspectos cognitivos, emocionais e morais –, de modo 

a atingir a integridade do ser humano. 

 Importante instrumento para a construção do conhecimento sobre a educação física 

durante a Era Vargas, na Revista estavam retratadas formas de se ver uma parte do cotidiano 

educacional, os discursos ideológicos que se fizeram circular pelos militares do Exército e a 

imagem que estava em voga: a infância representada como ponto de partida e chegada da 

formação e da pedagogia, uma fonte de preocupações teóricas. 

Na Revista, durante o período estabelecido para esse trabalho, muitas foram as 

matérias (artigos, editoriais e seções diversas) que encaminhavam prescrições sobre como 

criar um novo tipo para o brasileiro, dando conselhos à tropa, aos professores/instrutores e às 

famílias; proposição de rotinas de exercícios, aulas a serem executadas no âmbito da educação 

física escolar e modelos de ginástica corretiva; e a exposição de aparelhos diversos, alimentos, 

remédios e tônicos regeneradores, assim como tratamentos para alcançar as formas perfeitas.  

Contudo, não só de palavras era constituída a publicação. As imagens eram veiculadas 

no periódico no intuito de exemplificar um tipo ideal de corpo, criar um padrão de simetria 

corporal e o ideário de quais formas condiziam ou representariam um modelo de saúde e 

beleza moderna, de modo que atendesse aos ideais militares à época. 

Também o contexto internacional perpassava nas páginas da Revista. No período entre 

o início do Estado Novo até a entrada do Brasil ao lado dos países aliados na Segunda Guerra 

Mundial, o caráter bélico e autoritário da educação e da educação física promovida pelos 

militares tornou-se muito acentuado. Tanto que, sob a confirmação de Castro (1997), houve 

uma ampla disseminação de ideologias fascistas e racistas vinculadas à eugenia
70

 e à prática 

da educação física.  
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 Para González e  Fensterseifer (2005), a eugenia, de acordo com os higienistas brasileiros do início do século 

XX, representava a “higiene da raça” e tinha como objetivo estudar a influência da herança genética nas 

qualidades físicas e mentais dos indivíduos. Seu principal defensor no Brasil foi o médico Renato Kehl.  
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 A partir da prescrição de determinadas concepções de valores e normas de conduta, 

além de práticas pedagógicas condizentes para a educação física a ser tratada nos jardins-de-

infância, via-se “[...] a política das organizações, as preocupações sociais, os antagonismos e 

as filiações ideológicas, as práticas educativas e escolares” (CATANI, 2002: 173). 

O volume de matérias da Revista chama atenção para alguns aspectos da “pedagogia 

do corpo”, especialmente sobre as questões cotidianas acerca da higiene e saúde, e também a 

veiculação de “normas” educativas, a ênfase nas práticas esportivas e a relação entre o corpo e 

a ideologia militar, sempre primando o equilíbrio entre corpo e espírito
71

. 

Perseguia-se insistentemente não apenas a configuração de um tipo físico único para o 

brasileiro; ambicionava-se, também, a definição de um perfil racial que demonstrasse a força 

da Nação brasileira. Mas essa produção de corpos fortes e dóceis, muito bem identificada com 

a organização militar, só seria conseguida com uma política repressiva e preventiva para a 

salvaguarda do “patrimônio hereditário”. 

Um patrimônio que, nos discursos proferidos na Revista e consoante as palavras de 

Berto e Schneider (2006), começaria na infância. Cumpria à criança ser o futuro produtivo da 

Nação e, como tal, deveria ser devidamente preparada desde a mais tenra idade, a partir do 

processo de escolarização, sob um olhar que incluía as diretrizes higienistas e a metodologia 

baseada na renovação pedagógica, passando por práticas corporais comuns à fase, como a 

ginástica adaptada, os jogos e as brincadeiras recreativas, até os conselhos aos pais sobre a 

alimentação e os perfis de crianças com quem os seus filhos poderiam ou não se relacionar. 
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 Para Lenharo (1986), buscava-se uma “militarização espiritual”, em que seriam assegurados os atributos de 

uma “regeneração” conjunta entre o lado psíquico e o corpo: sinergia, solidariedade, obediência, código de 

conduta, ideal de vitória, senso de superioridade, perseverança, confiança e outros. 



 61 

 

3. AS BASES TEÓRICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL 

 

 

“É do cultivo dado à infância, da sua direção nos primeiros 

anos, que advirá a formação do caráter e da mentalidade da 

geração que nos há de suceder.” (Antonio Caetano de Campos) 

 

 

3.1. Saúde e higienismo na escola infantil 

 

Antes de tudo, é necessário afirmarmos que o higienismo, como uma forma de pensar 

a sociedade e, por conseguinte, a escola, foi um desdobramento da Medicina Social muito em 

voga no mundo e no Brasil entre as últimas décadas do século XIX e a primeira metade do 

século XX.  

O movimento higienista – também chamado de “movimento sanitarista” – chegou ao 

Brasil mediante reapropriações e reinterpretações que, nas palavras de Góis Junior e Lovisolo 

(2006), se baseavam na ideia positivista de “adequação”, com a recomendação de formas que 

colaborariam com a formação da legítima “raça” brasileira. Preconizou normas e hábitos que 

ajudariam com o aprimoramento da saúde coletiva e individual, tendo em vista a ideia central 

de valorizar o corpo do indivíduo e a população como um bem capital para a Nação.  

Para Góis Júnior (2005), esse movimento era altamente heterogêneo sob o ponto de 

vista teórico, uma vez que buscava sua sustentação nos fundamentos biológicos com a noção 

de “raça”, e ideológicos, com base nas correntes do liberalismo e do anti-liberalismo. 

O seu desenvolvimento, desde o século XIX, foi marcado pela incorporação da 

diversidade social por parte do saber médico, com o gradativo aumento e adensamento do 

processo de urbanização, a heterogeneidade racial, a diversidade econômica e a morosidade 

das autoridades na resolução de problemas relativos à salubridade pública. 

Em consonância com a biopolítica foucaultiana, a superioridade do discurso médico, 

então, passaria do âmbito de intervenção geral na sociedade para a produção e execução de 

políticas de saúde, o que acabaria por entrar nas escolas com objetivos bem claros. 

 

Já na primeira metade do século XX, a concepção de higiene 

escolar se dirige para o objetivo de elevar a Nação brasileira à 

altura das nações civilizadas através da escola higiênica. Desse 

modo, a higiene escolar não é mais uma preocupação vaga com 
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a atenção ao bem-estar e à formação das novas gerações e com 

o futuro do país, e sim a força motriz de todo progresso da 

Nação (ZUCOLOTO, 2007: 143). 

 

A ciência – e não mais as práticas familiares e sociais de cunho tradicional –, a partir 

do projeto de mudança de hábitos
72

, passaria a determinar um modelo profilático, a melhor 

forma para cada um cuidar de seu corpo. 

O movimento, no final das contas, tinha uma ideia central: a valorização da população 

como um bem, como um capital humano, talvez como o recurso principal da Nação. 

O que se pretendia, de início, era a formação do que Gondra (2003) denominou Homo 

hygienicus, ou seja, havia uma visão no controle das ameaças, inicialmente no sentido 

biológico, com o uso de recursos da higiene pública e que, com o tempo, pudesse levar a 

população à melhoria dos padrões de vida e ao bem-estar geral. Mas encontrava-se na defesa 

da saúde pública e de uma educação voltada para a higiene e o ensino de novos hábitos, um 

sentido ideológico e político-econômico na construção da defesa nacional. 

 

A obediência do indivíduo aos ditames da higiene configura-se 

como a fórmula que se apresenta ao espírito daqueles que 

observam e investigam os problemas gerados pelo rápido 

crescimento das cidades e pelas condutas desregradas da 

população. Estancar a torrente mórbida, a grande ameaça que 

pairava sobre a sociedade, era o desafio diante do qual se 

colocavam os médicos-higienistas. Desafio esse cujo 

enfrentamento exigia um programa de disciplinamento da 

população, o qual deveria fundamentar-se na articulação entre 

higiene e moral. (ROCHA, 2003: 42). 

 

Vemos que os problemas derivados principalmente do processo de urbanização e de 

remodelação da economia nacional inquietavam as elites dirigentes do país, visualizando 

possibilidades de todo tipo de doença e desordem social. Esse fato, “[...], deixa a impressão 

que é a cidade a causa das doenças e, nesse sentido, a presença do médico passa a ser uma 

exigência urbana” (BOARINI & YAMAMOTO, 2004: 06), sendo tal discurso legitimado nos 

mais diversos espaços sociais, como a família, a escola e o quartel, e nos diferentes meios de 

propagação, como foi o caso da Revista de Educação Física. 

 Durante esse período estava em vigor a “Higiene Oficial”, um dos ramos da Medicina 

Social e que pretendia estudar as relações entre a saúde e os fenômenos político-sociais então 

                                                 
72 Contudo, é sabido que uma boa parte dos discursos sobre os deveres da mãe foi resultado da influência 

higienista. Como expõem GOUVÊA & PAIXÃO (2004), numa política sanitária, as mães foram chamadas a 

ajudar à Nação observando os desvios de personalidade de seus filhos. 
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existentes, mostrando, de maneira clara, que era responsabilidade do Estado proteger a saúde 

do indivíduo, impondo-lhe, dentro das necessidades, condições para divertimento e atividades 

sociais que viessem corroborar a saúde. 

 Aliás, o Estado usou a medicina higiênica como estratégia de ordenação urbana. Logo, 

Hora (s.d.) identifica que a situação verificada é a medicina incorporando o meio urbano 

como objeto do saber médico e se apresentando como detentora de um estatuto científico 

indispensável ao exercício do poder do Estado. 

Os problemas da higienização pública acabaram sendo o alvo para se criar o que 

Foucault (2000) chamou de tecnologia de poder, de modo a controlar o corpo dos indivíduos. 

Um controle que tinha por objetivo central torná-los progressivamente produtivos, inofensivos 

e adequados ao convívio do modelo econômico capitalista.  

Em um contexto no qual o corpo precisaria ser higienizado, a ação da Medicina se 

sobrepunha a qualquer outra forma de intervenção, suscitando o interesse dos indivíduos para 

a saúde, utilizando-se do patrulhamento e de represálias, por exemplo, aos estabelecimentos 

urbanos, com o apoio do Estado.  

Desse modo, ao Estado brasileiro, especialmente durante o Estado Novo, em sua visão 

utilitária sobre a questão corporal, cabia o direito de intervir na liberdade pessoal no intuito de 

atingir os interesses coletivos. E baseado na normatização do ato educativo em prol da “boa 

saúde”, ele agiria, dentre outras formas, com a implantação de leis e a importância dada à 

educação física e à figura do médico. 

 A importância do médico no meio social era tamanha que um o artigo Educação física 

infantil diz o seguinte: “A subordinação aos conselhos dêste, o acatamento integral de suas 

observações e exigencias constitue o ponto de partida do sucesso do educador”73
. 

 A literatura é capaz de nos afirmar que essa importância se deu porque a razão médica, 

portadora da racionalidade científica e de um modo de conhecer e interferir politicamente no 

corpo social, se afirmou na coletividade a medida em que a superioridade do conhecimento 

científico foi considerada natural. 

 Na expansão da Medicina Social, a escola foi tomada como foco no trabalho médico. 

E por meio de uma intervenção incisiva na educação, atuando nos espaços público e privado 

da vida infantil – ou seja, respectivamente, a escola e a família –, seriam formadas as novas 

gerações de um povo saudável e íntegro em relação à Pátria. 

                                                 
73

 MARTINS, Ivanhoé Gonçalves. Educação física infantil. Revista de Educação Física, Rio de Janeiro, ano II, 

n. 7, p.36, abr. 1933. 
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 Assim, emergia uma espécie daquilo que Hora (s.d.) chamou de “cruzada educadora” em 

que a escola foi o local para preparar cidadãos aptos para a vida e para o exercício da democracia. 

Na concepção da época, o espaço escolar deveria ser sanitarizado e, através dele, o 

corpo seguiria o mesmo rumo. A prática pedagógica acabaria como uma das instâncias de 

reprodução do saber médico e a infância menor, na sua entrada para a vida escolar, seria 

apontada como o momento ideal para a criação de hábitos que possibilitariam a plena 

higienização do indivíduo.  

Essa ideia tornava cada vez mais evidentes as discussões acerca do higienismo social, 

ratificando as considerações feitas ainda no III Congresso Brasileiro de Higiene, denominado 

Formação de hábitos sadios nas creanças: estudo psychologico, pedagógico e hygienico, 

realizado no ano de 1926, no Rio de Janeiro, cuja preocupação estava centrada na infância, na 

educação e na higiene do indivíduo, dentre outras temáticas relacionadas. 

 Era o propósito médico eliminar atitudes viciosas e inculcar hábitos salutares por um 

sistema de hábitos higiênicos desde a mais tenra idade. A partir de uma certa dominação 

inconsciente da existência das crianças, Rocha (2003) afirma que essas medidas buscavam 

modelar a “natureza infantil”, resguardando a infância de debilidades e moléstias.  

 

Não é demais lembrar que, concebida como cenário 

privilegiado de um conjunto de práticas voltadas para o 

disciplinamento da infância, a escola vem sendo chamada a 

oferecer sua poderosa colaboração para o sucesso de campanhas 

que visam ao combate de endemias e epidemias, como também 

para a difusão de meios de prevenção e preservação da saúde. 

Campanhas essas pautadas em representações sobre a saúde, a 

doença, a infância e, ao mesmo tempo, em uma inabalável 

crença no poder modelador da educação e da escola 

(ZUCOLOTO, 2007: 142). 

 

Através de atividades diversas que incluíam primordialmente os princípios de uma 

educação voltada para as partes física, moral e cívica das crianças, a escola infantil tornou-se 

um dos eixos da política pública brasileira, mostrando, por um lado, a preocupação sanitária 

como um imperativo de ordem social
74

, porém, sem esquecer, por outro lado, do seu caráter 

educacional. 

 

                                                 
74

 Nas óticas de Kishimoto (1988) e Oliveira (2007), o movimento higienista brasileiro desconsiderou a situação 

escolar das crianças pertencentes às camadas mais baixas da população, não levando em conta o grande número 

de crianças que não frequentavam a escola, visto que já tinham a tarefa de contribuir com o orçamento familiar. 

Tal movimento considerava, sim, a elite, e discursava que a situação epidêmica geral era devido a falta de 

cuidados pessoais ou mesmo a ignorância na classe trabalhadora, praticamente negando a realidade na diferença 

de recursos necessários à preservação da saúde. 
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Essas teses veiculam um discurso normatizador, prescrevem um 

modelo ideal de escola de acordo com a ciência da higiene. Para 

que esse modelo se efetive, a higiene escolar precisa estar 

presente em todas as dimensões da escola: a estrutura física [...], 

as relações escolares e o próprio método de ensino. Nas 

minúcias das prescrições, encontra-se um desejo de controle 

absoluto. Ou seja, um projeto inovador de disciplinamento do 

corpo social por meio da prevenção de desvios físicos, 

intelectuais e morais [...] (ZUCOLOTO, 2007: 142). 

 

Concebendo os problemas sociais como algo de ordem educativa, houve a defesa da 

necessidade de se buscar, desde a fase do jardim-de-infância, a formação do povo brasileiro e, 

consequentemente, a habituação do mesmo com as questões sanitárias do país. 

 
Podemos dizer que a escola republicana é a escola-vetor da 

medicalização, onde os alunos se configuravam como objetos 

de experimentação, nos quais médicos, engenheiros, juristas 

educadores exerceram os seus ensaios de modernidade. A 

produção da concepção do cidadão e da cidadania esteve 

subjugada a padrões científicos de normalidade ou não-

normalidade física e mental (VEIGA, 2007: 73). 

 

 O que percebemos é a necessidade de uma mudança na mentalidade escolar, com uma 

renovação nos métodos de ensino, nos materiais e nos processos de formação docente para as 

escolas infantis brasileiras, fazendo com que se evitasse a presença dos maus hábitos e 

inculcando aqueles que fossem bons na sociedade, conformando, numa visão cartesiana, os 

corpos e as mentes dos alunos.  

 Na visão de Veiga (2004), então, os princípios de integração social, de caráter liberal, 

foram constituídos com base na ênfase do direito biológico de cada individuo à sua “educação 

integral”, resguardadas algumas formas de subordinação diante das diferenças. 

Vários conceitos de saúde e higiene apareciam associados à introdução de novas 

formas disciplinares e à construção de uma nova mentalidade escolar. Para Mate (2002), o 

corpo do educando transformava-se num lugar de múltiplos significados, sendo ele 

constantemente vigiado para não adquirir as más condutas, as atitudes inconvenientes e os 

gestos inadequados.  

Itens relacionados à exercitação física, aos cuidados com o corpo, ao melhoramento de 

hábitos e à moralização eram considerados fins de uma educação “moderna”, que primava por 

ser, antes de tudo, uma educação integral para os indivíduos, envolvendo, com isso, todos os 

campos do ser humano. 
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Interessante percebermos que durante a década de 1930, havia um embate entre duas 

orientações quanto à questão de uma “pedagogia do corpo” para o aprimoramento racial. Nos 

estudos de Gois Júnior e Lovisolo (2006), evidenciam-se a corrente galtoniana, identificada 

com as teorias racistas e bastante usual nos editoriais e em alguns artigos de periódicos 

especializados à época
75

, e outra de cunho lamarckista, intervencionista e que era defendida 

por Fernando de Azevedo. 

Uma intervenção que estava pautada na questão da democratização da educação e da 

saúde coletiva: “através da reforma social o povo iria superar sua debilidade, adquirindo 

condições de trabalho, hábitos higiênicos” (GOIS JUNIOR & LOVISOLO, 2006: 327). 

Aliás, Fernando de Azevedo se tornou um dos grandes autores de referência nacional 

por parte dos articulistas da Revista, especialmente pela defesa da educação física na escola, 

em qualquer nível de escolarização, fazendo, com isso, concretizar o projeto de inculcação de 

novos hábitos e que, por sua vez, abriria a possibilidade de construção da imagem de um novo 

homem brasileiro: forte, saudável, apto ao trabalho e disposto a desenvolver a Nação. 

Em março de 1933, o Capitão Laurentino Lopes Bonorino evidenciava tal importância 

do educador para o cenário nacional quando publicou um artigo intitulado Fernando de 

Azevedo e a Educação Física. No decorrer do seu texto acabou fazendo uma homenagem 

àquele que, para o Exército, sintetizava os ideais da Escola Nova, bem como era um forte 

agente no desenvolvimento da educação física no país. 

Como o seu projeto era o de democratização da educação e da saúde nacional, logo viu 

que o melhor instrumento para conseguir seu objetivo era valorizar a prática da educação 

física ampliada ao âmbito escolar geral. 

Para Fernando de Azevedo (1920), a educação física deveria tomar para si a aplicação 

da máxima romana mens sana in corpore sano
76

, contemplando o seu caráter científico nos 

programas escolares, não se restringindo ao empirismo que até então era visto nas escolas 

civis, e assumir a responsabilidade de regenerar a raça, restaurando os valores sociais, o que 

acarretaria um aperfeiçoamento da “natureza humana”. 
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 Uma dessas publicações era a própria Revista de Educação Física, onde os defensores da teoria galtoniana 

expunham a tese de que a seleção natural de Darwin deveria ser auxiliada através da intervenção do homem – 

comprovação dada em seu editorial, defendendo a eugenia e o estabelecimento de leis como a regulamentação do 

casamento. Contudo, mesmo com essa forte tendência, também era aberto espaço para a teoria lamarckista, 

simbolizando um debate democrático entre elas. Ver GOIS JUNIOR, Edivaldo; LOVISOLO, Hugo. A educação 

física e concepções higienistas sobre raça: uma reinterpretação histórica da educação física brasileira dos anos 

de 1930. In: Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, Lisboa, 2006, 3(V), pp. 322-328. 
76

 A tradução para o português equivale a “uma mente sã num corpo são”, famosa citação latina derivada da 

Sátira X do poeta romano Juvenal, aludindo ao ideal de glória em que o físico, o cognitivo e o moral estariam 

unidos. 
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Havia a crença em uma educação física que fosse transformadora, no sentido de fazer 

com que as crianças – em especial aquelas abandonadas nas cidades – ou os indivíduos que 

possivelmente estavam fadados às mazelas da marginalização social, se transformassem em 

futuros trabalhadores que fizessem “girar” a engrenagem social. 

 

A Educação Física começou a ser enaltecida, como disciplina 

escolar, num período em que os principais estudiosos da área e 

também de outras áreas acreditavam fortemente em sua 

capacidade de recuperar toda uma nação, pois, segundo esses 

estudiosos, havia muitas deficiências a se corrigir no povo 

brasileiro para que ele se elevasse diante dos outros povos 

(BERTO & SCHNEIDER, 2006: 07). 

 

Os programas escolares de educação física eram elaborados conforme o princípio da 

“educação integral”; ou seja, seria algo modernizado, capaz de assegurar o desenvolvimento 

harmônico da personalidade do educando, sendo verificados seus atributos físicos e psíquicos 

em todo o conjunto humano. Seria conduzida pelo caminho da saúde, mas a sua orientação 

seguiria para a formação física, moral e intelectual desde a infância, preparando o espírito da 

criança para construir uma Nação forte, bem como para amar e servir a Pátria, tal qual um 

perfeito cidadão. 

 

[...] educar constituía-se de uma ação com um triplo 

desdobramento: direção do físico, aperfeiçoamento da moral e 

cultivo da razão e da inteligência. Educar deveria, pois, 

significar a possibilidade de constituição de um indivíduo forte, 

robusto, puro e sábio (GONDRA, 2000: 535). 

 

Entrando em consonância com as metas traçadas pela ideologia da gestão pública no 

momento, e ratificada pelos discursos presentes em artigos da Revista, principalmente aqueles 

que tratavam sobre conferências e outros assuntos médicos, a concepção de uma educação 

física infantil encontrou meios para incutir nos pequenos corpos o ideal higienista. Ela não 

ficaria restrita aos métodos ginásticos, às práticas esportivas e às formas de controle 

antropométrico que se encontravam já no ensino primário, mas seria representada pela prática 

enfática, por exemplo, de jogos e brincadeiras em conformidade com as teorias pedagógicas e 

científicas à época. 

Entendendo o jardim-de-infância como uma necessidade e força social, e sabendo que 

o corpo infantil passa aí uma boa parcela de seu tempo justamente numa fase em que seu 

organismo sofre profundas modificações, a classe burguesa (ou o Poder Público) compreendia 
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que a higienização poderia ser dada e alimentada nesse espaço, como extensão da “educação” 

dada no ambiente familiar. Isto significa dizer que, nos anos iniciais da criança, eram fixadas 

as primeiras noções de higiene, de modo que contribuísse para a aquisição de hábitos sadios 

que a acompanhariam para a vida afora. 

A ideia era que somente com uma vida mais higiênica e saudável se poderia alcançar a 

plena produtividade, pois, tratando-se da saúde de uma forma geral, o ser humano teria mais 

alegria e entusiasmo nas atividades a serem desenvolvidas. Nas palavras de Berto e Schneider 

(2006), até a espiritualidade do ser humano dependeria desse requisito, e essa deveria começar 

a ser conhecida desde a infância, sendo a escola um meio ideal para isso. 

Acreditava-se que os programas de educação física desde a escola infantil em muito 

contribuíam para a saúde dos escolares: 

 

A finalidade da educação física passou a ser a busca por um 

corpo saudável e, desse modo, a saúde, preconizada nas escolas, 

no período em que circulou o impresso, expandia-se para além 

dos cuidados com o corpo, situando-se, também, nos âmbitos 

mental e emocional dos sujeitos, o que, [...], não poderia ainda 

ser compreendido por todos, mas já era um avanço que os 

médicos e psiquiatras a compreendessem de uma forma global, 

[...] (BERTO & SCHNEIDER, 2006: 08).  

 

Dentro dos objetivos educacionais, a educação física escolar acabaria sendo um forte 

contribuinte para a manutenção da saúde individual e coletiva, bem como seria um dos 

instrumentos capazes de resgatar os valores sociais, aproveitando os aspectos somáticos do ser 

humano para tal intento. Esse resgate dos valores seria impresso desde a educação da infância 

com a formação de uma geração que fosse, simultaneamente, higienizada – imprimindo nos 

corpos infantis a saúde para a produção e a valorização nacional – e eugenizada – visando o 

aumento do “patrimônio hereditário” capaz de aperfeiçoar a natureza humana. 

Sendo a escola um meio que se tornou essencial para a formação moral e intelectual do 

povo, era também o lugar para se imprimir, desde pequenos, os saberes que preparassem a 

criança, agora escolarizada, para se tornar um adulto perfeito, membro de uma Nação perfeita. 

Uma criança moldável segundo as normas da vigilância higiênica e que, na visão de Azevedo 

(1920), teria por finalidade a formação do homem dedicado à riqueza e à prosperidade social. 

Discursos que acabavam evidenciando a educação física como um instrumento de 

importância incomensurável para a sociedade, tratada com o viés da prática a partir de sua 

racionalidade científica e de uma condução pedagógica específica e adaptada à faixa etária 

e/ou fase da escolarização. 
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Na visão de Gondra (2000), o educar constituiria uma ação cujos desdobramentos 

seriam a direção do físico, o aperfeiçoamento da moral e o cultivo da razão e da inteligência. 

O ato de educar, dessa maneira, deveria ter um caráter preventivo e racionalizador, bem como 

significar a possiblidade de constituir um individuo forte, robusto, puro e sábio. 

Dessa forma, nas relações entre a escola infantil e a educação física, acabamos por 

inferir que a pedagogia do corpo se confundia com a pedagogia da boa higiene. 

E um dos princípios da “boa higiene” com a presença da educação física no meio pré-

escolar estava na concepção de que, pelo desenvolvimento de atividades corporais orientadas 

e de forma sistematizada desde a tenra infância, era possível desencadear um processo de 

aprimoramento racial do povo brasileiro. 

 

Os jogos, que deviam fazer parte da educação popular, devem 

ser ensinados às crianças. Abandonados a si mesmos, os 

meninos da rua [...]se deixam facilmente arrastar por vícios de 

toda natureza. Ensinar-lhes os jogos organizados, regulares, que 

exigem espirito, império sobre si mesmo e lealdade, [...] é não 

somente abrir-lhes um mundo inteiro de sensações 

encantadoras, mas ainda fazê-los dar um grande passo no 

caminho da cultura física e moral (AZEVEDO, 1920: 206). 

 

Aproveitando uma expressão dada por Rocha (2003), com essa “era da higiene” o 

comprometimento com o coletivo se tornou algo fundamental. Os discursos apresentados na 

Revista de Educação Física ultrapassavam o nível de um possível “militarismo infantil” – 

considerando que a maioria dos articulistas defendiam os interesses do Exército brasileiro e o 

país vivia um momento político-social bastante particular com a transição democrática do 

primeiro governo de Vargas para a ditadura do Estado Novo – e acabavam por girar em torno 

do binômio saúde-educação, favorecendo, desde a fase da pequena infância, a produção do 

futuro homem e no seu conjunto, do novo povo brasileiro. 

 

 

3.2. A Escola Nova e a escola infantil 

 

Em cada época, a consciência social dos problemas educacionais revela-se na escola 

por sua organização, pelas suas formas de trabalho e, também, pelas transformações que nela 

ocorrem, de modo a ajustar a instituição escolar a novas situações e novos fins sentidos como 

desejáveis. No decurso inicial do século XX, era sentida a necessidade de uma renovação 

pedagógica segundo as novas bases advindas de lugares como a Europa e os Estados Unidos. 
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Pressupunha-se, a partir de então, que “à medida que os conhecimentos biológicos e 

psicológicos se aperfeiçoavam, percebia-se que todos os aspectos da formação humana não 

eram independentes de influências da organização da vida social” (LOURENÇO FILHO, 

2002: 59), e isso refletiria na reconstrução da educação e numa nova forma de organizar a 

sociedade de acordo com o processo de modernização em curso. 

Nesse plano, cumpriria à educação o papel de “[...] modelar os jovens espíritos pelos 

ideais determinados por uma concepção racional da sociedade” (GOUVÊA & PAIXÃO, 

2004: 32), de acordo com o processo de modernização social e os critérios científicos que 

caracterizavam o tempo. Era uma aposta no poder disciplinarizador do progresso realizado 

sob o processo de racionalização das relações sociais e pedagógicas. 

Assim como foi estipulada uma racionalidade médica, na escola, os meandros de uma 

educação sanitária foram evidenciados no projeto pedagógico da Escola Nova
77

, onde a saúde 

e a educação estavam inseridos no programa de reconstrução nacional – já anunciado durante 

o governo provisório de Getúlio Vargas –, cujo destaque estava na educação física escolar, 

inicialmente voltada para o desenvolvimento físico individual, mas que logo se configurou, 

também, como um importante instrumento de saneamento moral. 

Essa educação física, assim como qualquer outro aspecto educacional na Escola Nova, 

para Di Giorgi (1992), se fundamentava em quatro princípios: o respeito ao desenvolvimento 

e à personalidade do educando; a importância funcional da ação (atividade) na educação; a 

organização escolar micro-comunitária e aprendizagem social; e o tratamento diferenciado 

dos indivíduos conforme as suas particularidades naturais. 

A nova “doutrina pedagógica” entendia que a aprendizagem do educando seria de 

acordo com o seu desenvolvimento. Algo que emergiria de “dentro para fora”. E se apoiando 

nessa ideia, relata Ghiraldelli Jr. (2009) que a Escola Nova transferia para a criança e o 

desenvolvimento da personalidade, o eixo da escola e o problema central da educação. 

Com isso, a educação ia além dos conhecimentos exteriores àquele ser que aprende. 

Seria necessário conhecer o aprendiz tendo uma visão clara dos seus recursos e, em seguida, 

através de situações adaptadas ou indicadas à consecução dos propósitos, educá-lo de forma 

integral, configurada essa a partir da igualdade entre a formação física, intelectual e moral. 

Assim, na visão de Veiga (2007), por exemplo, a escola enquanto instituição “do” e 

“para” o povo, passou a ser percebida como um espaço privilegiado de instrução e educação 

dos futuros cidadãos e membros da sociedade. 
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Esse ideário apontava para a formação de um povo educado e saudável, força da Pátria na 

nova ordem social estipulada. E para que isso ocorresse, bem como queriam o governo federal e 

alguns setores sociais, como os intelectuais e os militares, a educação não poderia mais continuar 

com o seu formato tradicional, por muitos, considerada retrógrada; deveria, sim, ser regida por 

uma escola de caráter renovado, que estivesse a caminho de uma sociedade republicana e que 

precisava se modernizar.  

O movimento escolanovista, então, se contrapunha às formas como a escola tradicional 

concebia a didática/metodologia de ensino, o educando e a sociedade, sempre visualizados 

como produtos estáticos e padronizados. 

 

Do ponto de vista social, a grande distinção que se pode fazer 

entre a educação do passado e a educação do presente é que 

aquela atuava no sentido da repetição de um tipo social 

uniforme, ou de poucos tipos. A educação atual, sem esquecer 

que há uma base de homogeneização, indispensável à coesão 

social e a própria normalidade psíquica dos indivíduos, busca 

desenvolver as capacidades individuais, diferencia-las e pô-las 

ao serviço do bem-estar da pessoa e da coletividade (DI 

GIORGI, 1992: 14). 

 

A educação deveria ser o reflexo de uma sociedade que passava por várias mudanças: 

os métodos utilizados residiriam na questão da formação de indivíduos ativos, preparados 

para enfrentar as mudanças que aparecerão durante o transcorrer das suas vidas, e a visão de 

educando seria modificada, uma vez que não seria um “ser passivo”, mas aquele capaz de 

reciclar os seus conhecimentos a partir da noção do “aprender a aprender”
78

.  

Aliás, no corpo militar, a regra do “aprender a aprender” (ou do “fazer para aprender”) 

já era bastante usual. Nas palavras de Ferreira Neto (1999), os Regulamentos de Ensino no 

Exército, até o ano de 1945, foram grifados por duas formulações: a objetividade do ensino e 

a praticidade de métodos e processos, com a constante utilização de “experimentações” e 

“exercícios aplicativos”, corporificando uma moderna “doutrina didática”
79

. 
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No plano humano o agir e o reagir ganham mais larga 

amplitude, chegando, não só a escolha, a preferência, a seleção, 

possíveis no plano puramente animal, como ainda a reflexão ao 

reconhecimento e a reflexão da experiência. Experiência não é, 

portanto, alguma coisa que se oponha a natureza, - pela qual se 

experimente, se prove a natureza. Experiência é uma inter-ação, 

pela qual dois elementos que nela entram – situação e agente – 

são modificados.
 80

 

 

Percebemos na apropriação do conceito de “experiência” de John Dewey que, para o 

Exército, seria algo fundamental tanto para a aprendizagem do indivíduo quanto para a sua 

formação enquanto ser humano. 

Pelas leituras daqueles que se debruçaram em estudar a Escola Nova, podemos dizer 

que a base desse movimento residia na infância e a sua defesa estava em não prejudicar o 

desenvolvimento infantil por causa do trabalho escolar ou de possíveis más condições 

transcorridas de práticas pedagógicas tradicionais. 

Dessa maneira, faria parte da remodelação da educação o “puericentrismo”, ou seja, o 

reconhecimento do papel essencial e de caráter ativo da criança em todo o processo educativo. 

Correlacionado a isso temos a valorização da aprendizagem infantil pelo “fazer”, motivada 

pela socialização e interação real da criança com o ambiente, sem a supremacia da vontade e 

dos “fins educativos” do adulto. 

Utilizando-se de um conjunto de saberes e técnicas pedagógicas que permitia conhecer 

as particularidades individuais e controlar objetivamente os fatores envolvidos no processo de 

ensinar e aprender, ao escolanovismo tornava-se possível respeitar cada educando em suas 

peculiaridades e efetivar, de modo racional e seguro, a inserção da criança na ordem social, 

sem acirrar a incompatibilidade existente entre os ditames sociais e a individualidade. 

Nesse sentido, aflorava uma nova dinâmica nas relações escolares. Agora, o educando 

passaria a ser o centro dos processos de aquisição do conhecimento escolar: a aprendizagem 

seria superior ao ensino. 

 

Dentro dessa nova compreensão e verificada a importância das 

primeiras idades no processo evolutivo, uma consequência 

surgia, de fundamental alcance na renovação pedagógica: a 

consciência da necessidade de ser estabelecida maior 

coordenação entre o trabalho das instituições escolares e a ação 

da família, ou do lar (LOURENÇO FILHO, 2002: 101). 
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Para além da teoria e de todas as iniciativas no plano didático, esse movimento, na 

história da educação brasileira, trouxe consequências de grande relevância na organização e 

administração escolar, como pode ser sentido, por exemplo, na atenção dada ao crescimento e 

desenvolvimento das instituições de educação pré-primária: as creches, as escolas maternais e, 

especialmente, os jardins-de-infância.  

Os jardins-de-infância, do modo concebido por Froebel e ratificado pelos signatários 

da Escola Nova, passariam a exercer não apenas uma ação social bastante clara em favor do 

desenvolvimento infantil, como também um vínculo entre os cuidados “racionais” prestados à 

educação infantil e a sua continuidade no seio da família, tarefa exercida principalmente pela 

figura da mãe. 

 

Cabe pois, à mulher educar e formar as qualidades cívicas do 

homem. Invoco [...] o vaso espiritual mais respeitável e 

perfumoso que ha, o coração materno. [..]. A fortaleza das 

nações está na coragem dos seus filhos, e estes, se forem 

educados na escola incomparável do dever, nunca deixarão a 

honra nacional soçobrar. Todas as forças devem convergir para 

o beneficio nacional, mas há uma grande energia, que por si só 

é formidável, apesar de sua modéstia: quero referir-me às mães 

carinhosas, que em cada beijo, em cada carícia, poderão 

inocular nos filhos a noção do dever militar, [...].
81

  

 

Diante das mudanças de ordem estrutural que se afirmavam solidamente no Brasil nos 

anos 1930 e 1940, concordavam os chamados “pioneiros”
82

 com a opinião de que o objetivo 

final da nova educação era, fundamentalmente, o de ultrapassar a cultura escolar da educação 

tradicional, de modo que se pretendia, pelo discurso manifestado, “[...] uma ordenação 

democrática da sociedade brasileira segundo uma hierarquia social constituída com base nas 

capacidades individuais, independentemente da origem de classe” (ARAÚJO, 2004: 140).  

Os discursos da educação tradicional, de feição intelectualista e apoiada nos grandes 

mestres da pedagogia, consideravam que a escolarização só poderia ser iniciada a partir dos 

sete anos de idade ou depois que criança entrasse no mundo do conhecimento escolarizado, na 

rousseauniana “idade da razão”.  

Contudo, os novos conhecimentos – e a biologia foi muito importante nesse caso com 

o reconhecimento do “direito biológico” de cada indivíduo à educação – mostraram que a 

ação educativa deveria começar desde o nascimento, porque tem início o processo adaptativo 
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em que se procura influenciar o ser. Em consequência dessa contribuição do campo biológico, 

a literatura da área nos informa que as práticas educativas passaram a admitir um estreito 

relacionamento com aquelas provenientes da higiene, da puericultura e da Medicina Social. 

 

Aliás, através da puericultura, ou dos cuidados biológicos nas 

primeiras idades, uma atuação mais complexa passou a ser 

exercitada e a refluir na compreensão do próprio crescimento e 

equilíbrio orgânico. No tratamento a ser dado às crianças 

pequeninas, no lar e na escola, dever-se-ia imprimir uma 

direção ao comportamento e à organização da experiência 

infantil como um todo, inclusive quanto a expressões de 

adaptação social (LOURENÇO FILHO, 2002: 108). 

 

Absorvendo os preceitos originários da ordem médica, o discurso da nova educação 

deu continuidade ao processo de normalização das mentes e dos corpos dos educandos. Para o 

pensamento da época, as medidas profiláticas estabelecidas pela política sanitária não seriam 

mais tão eficientes para a modernização da sociedade se caso não fossem acompanhadas de 

medidas educacionais racionais e firmes. 

Nas instituições de educação pré-primária, agora, a presumida simplicidade da 

“educação dos sentidos”
83

 deveria ceder lugar ao que Lourenço Filho (2002) afirmou ser uma 

“formação de condicionamento emocional” adequada à aquisição de hábitos sadios, sejam 

eles de ordem orgânica, psicológica ou social. Algo que envolveria não apenas, por meio de 

atividades lúdicas, o cultivo do físico, a construção da virtude e da tolerância e o estímulo à 

curiosidade e ao espírito crítico, mas a geração de bons homens que fossem capazes de 

construir, mais tarde, uma boa sociedade.    

Tais hábitos, no entanto, não seriam uma incorporação de atos realizados de fora para 

dentro. Logo, como defendiam os escolanovistas, o educando não seria aquele ser “moldável” 

por impressões externas, mas um sujeito ativo na aprendizagem e sob um contínuo processo 

de desenvolvimento. 

Neste “século da criança” (DI GIORGI, 1992: 21), as formas de pensar, sentir e agir 

próprias da infância foram exploradas ao máximo. Atribuiu-se importância central à atividade 

infantil, às suas necessidades e, principalmente, aos seus interesses. A sua expressão teria 
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valor positivo em si mesma: os escolanovistas não mais viriam a criança como um objeto da 

educação, mas como o sujeito da educação
84

. 

Evidência disso estava na concepção da natureza infantil como “inocência original” 

(KRAMER, 1992: 22). Diferentemente como pensava a pedagogia tradicional – e de certo 

modo os militares expressavam, em alguns artigos, essa mesma concepção tradicional sobre a 

infância –, em que a natureza infantil era originalmente corrompida e cumpria à educação, de 

uma forma geral, sob a intervenção direta do adulto e a transmissão de modelos, discipliná-la 

e fixar-lhe regras sociais, a pedagogia da Escola Nova requeria da educação um papel de 

proteção daquilo que fosse natural na criança, preservando-a de uma sociedade corrompida. E 

isso se refletia na adoção de modelos pedagógicos baseados na liberdade da criança e na 

expressão de sua espontaneidade. 

Pressupunha-se, portanto, uma mudança do ser humano a partir das condições que lhe 

eram dadas para o desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades. A escola, segundo 

os ideais militar e liberal vigentes à época, seria o local propício e favorável para a formação 

do novo homem. 

Entendendo que a instituição escolar portava o “signo da civilização contemporânea” 

(VEIGA, 2007: 272) e o progresso da Nação, um determinado grupo de intelectuais – cujos 

principais representantes foram Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho – 

expressou tal lógica com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, no ano de 1932. 

O Manifesto, apesar de apresentar tendências diversas, como as do filósofo norte-

americano John Dewey
85

 e do sociólogo francês Émile Durkheim, compunha uma estrutura 

pedagógica que ia da filosofia da educação a formulações pedagógico-didáticas e itens da 

política educacional. 

Para alguns autores, como Ghiraldelli Jr. (2009), considerando que nem os problemas 

nacionais de ordem social, política ou econômica poderiam ser superiores aos problemas 

educacionais, esse Manifesto expressou a falta de uma filosofia e de uma visão científica da 

educação e dos seus problemas que até então vigorava no cenário brasileiro. 

 

Assim, o “movimento de renovação educacional” teria vindo 

para escapar do “empirismo dominante” e retirar a escola e os 
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programas de ensino dos “quadros de segregação social” 

vigentes, adequando a escola à nova sociedade urbano-

industrial emergente. A nova filosofia da educação deveria 

adaptar a escola à modernidade e, para tal, deveria aplicar sobre 

os problemas educacionais toda ordem de métodos científicos 

(GHIRALDELLI JR., 2009: 24). 

 

 À escola, agora, cumpria agir sobre o individuo e, expansivamente, sobre a sociedade, 

de tal modo que pudesse empreender uma “reforma social” nos quadros educacionais
86

, bem 

como modificar o estado psicológico e moral do povo brasileiro. 

 

Nosso povo principia a construir o Brasil de amanhã e, para sua 

própria felicidade, começa a compreender que é pelo corpo que 

se chega ao espírito, que é pelo físico que se alcança o cérebro e 

que é pelo músculo que se consegue a perfeição.
 87

 

  

Pretendia-se a incorporação da população infantil aos ideais vigentes no momento. O 

jardim-de-infância (como as outras etapas da escolarização) serviria de base à disseminação 

de valores e normas sociais em sintonia com os apelos da nova sociedade, constituída a partir 

de preceitos do trabalho produtivo e eficiente, interiorização das normas de comportamentos 

otimizados em termos de tempos e movimentos e valorização da compreensão “científica” do 

ser humano. 

Com base no desenvolvimento científico da época, a nova doutrina pedagógica via a 

complexidade do fenômeno educativo contrariando o empirismo tradicional e “transferindo 

para a criança e para o respeito de sua personalidade o eixo da escola e o centro de gravidade 

do problema da educação” (SAVIANI, 2008: 246). 

Em favor da adaptação da ação educativa perante as necessidades infantis, a escola 

passaria por transformações, deixando de ser um aparelho formal, alheio ao meio social, para 

ser um organismo vivo, algo como uma “comunidade em miniatura”. 

Esse pensamento estava de acordo com a ideia de modernidade preconizada durante os 

anos do primeiro governo de Getúlio Vargas, não apenas na ordem pedagógica, mas também 

na ordem socioeconômica. Segundo Ghiraldelli Jr. (2009), opunha-se à velha estrutura do 

sistema educacional, uma vez que defendia uma “democracia do saber”, um vínculo entre a 
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escola e o meio social – favorecendo, dessa maneira, a aprendizagem a partir dos interesses do 

individuo – e uma escola organizada sob o espírito de disciplina, solidariedade e cooperação. 

 

O Manifesto estabeleceu claramente dois tipos de escolas: [...] a 

primeira escola seria a da educação como um privilégio 

fornecido pela “condição econômica e social do individuo”, 

enquanto a segunda assumiria uma educação a partir de um 

“caráter biológico”, na medida em que reconheceria para todo e 

qualquer individuo o direito de ser educado até onde suas 

“aptidões naturais” permitissem, “independente de razões de 

ordem econômica e social” (GHIRALDELLI JR., 2009: 25). 

 

Era algo imprescindível a esse movimento a base nos princípios biológicos, regendo 

não somente a educação como a sociedade em si. E esse fundamento faria eclodir discussões 

acerca dos “valores da humanidade” radicados no trabalho a ser desempenhado no futuro. 

De acordo com Ghiraldelli Jr. (2009), partindo da observação da família e do Estado 

como as instituições às quais caberia a tarefa educativa, o Manifesto explicava que a primeira 

havia deixado de ser um “centro de produção” e se tornado um “centro de consumo”. Assim, 

ela, como grupo, teria se distanciado do trabalho a ser desempenho, delegando ao Estado a 

função de promover a educação pública, capaz de colaborar na formação das especialidades, 

mas também de garantir aos indivíduos o “direito biológico” à educação integral. 

 Reflexo desse direito biológico à educação integral foi a defesa da implantação, por 

parte do Estado, de uma “escola única”, entendida como o locus de uma educação acessível a 

todos os indivíduos, em todos os seus graus, proporcionando-lhes condições de máximo 

desenvolvimento e conforme as suas aptidões vitais. 

 Também faziam parte da defesa do Manifesto quanto ao direito biológico da educação 

do indivíduo e como fundamentos sócio-filosóficos a obrigatoriedade do ensino, a laicidade, a 

gratuidade e a coeducação dos sexos. 

 Na explicação nos oferecida pelos estudiosos do tema, a laicidade seria a arma para 

expulsar o “dogmatismo sectário” do ambiente escolar, evitando a utilização da escola como 

veículo de propaganda de seitas e doutrinas religiosas. A gratuidade, a defesa pelos princípios 

democráticos de colocar a educação ao alcance de todos e sob a responsabilidade do Estado – 

com a cooperação das demais instâncias sociais. A obrigatoriedade visaria proteger crianças e 

adolescentes menores de dezoito anos de idade contra a violência e a exploração humana pelo 
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trabalho na forma adulta. E a coeducação teria por pressuposto o desenvolvimento igual para 

ambos os sexos
88

. 

Na Revista fica clara a apropriação desses requisitos apresentados na proposta dos 

defensores da Escola Nova no Brasil, com o desenvolvimento de uma educação que, de forma 

articulada, acabaria por promover os aspectos físico, cognitivo, moral e cívico dos educandos, 

além de lhes incutir hábitos higiênicos, tendo em vista a saúde global e a sua resistência e 

vitalidades físicas.  

Para os defensores dessa nova pedagogia, como Fernando de Azevedo, assim como 

para o articulistas da Revista que se propunham a escrever sobre uma educação física infantil, 

seria essa uma completa alegria de viver. 

Aliás, Fernando de Azevedo era um autor sempre recorrido pelos articulistas por conta 

dos seus pensamentos sobre a educação e a educação física. Uma prova disso se encontra 

quando o Capitão Laurentino Lopes Bonorino publica Fernando de Azevedo e a Educação 

Física. Nesse texto se encontra uma homenagem da Revista àquele que, para o Exército, “[...] 

sintetiza os ideais de Escola Nova no ambiente da Pátria”
89

, bem como um exímio conhecedor 

do “problema da educação física”, atuando em prol de seu desenvolvimento. 

 

Certamente, a educação física que é educação pela atividade 

neuromuscular, estimulada e disciplinada segundo planos 

racionais de movimentos e exercícios, tem seus objetivos 

específicos como sejam a saúde, o desenvolvimento físico, a 

robustez, a agilidade, a graça e a beleza tanto das formas como 

dos movimentos (euritmia). Mas, em primeiro lugar, alem 

desses fins que lhe são próprios, ela visa fins gerais, - mentais, 

morais e sociais, como sejam a formação da personalidade e do 

caráter, disciplina, sentido de cooperação, [...] (AZEVEDO, 

1920: 18). 

 

Via-se uma renovação no âmbito educacional: de acordo com as leituras de Bermond 

(2007), a sua concepção de educação apresentava uma multiplicidade de saberes nos quais 

interagiam os campos da Psicologia, Biometria, Biotipologia, Medicina e Ginástica, cujos 

articulistas faziam circular na Revista as ideias de uma educação de modo integral, em que 

fossem assegurados, de maneira plena e harmônica, os aspectos físico, intelectual e moral do 

                                                 
88

 Na visão de Nogueira (2001), a Escola Nova aprimorou a qualidade do ensino dirigido às elites brasileiras, 

tornando-se, assim, discriminatória e agravando o problema da marginalidade social por não atender às camadas 

populares.  
89

 BONORINO, Laurentino Lopes. Fernando de Azevedo e a educação física. Revista de Educação Física, Rio 

de Janeiro, ano II, n. 06, s.p., mar. 1933.  



 79 

indivíduo. Seria a projeção de uma completa “educação física” e não a simples “educação do 

físico”, com vistas ao desenvolvimento neuromuscular. 

Nesse sistema educacional integral haveria o desenvolvimento racional da educação 

física, algo que, além de assegurar à criança um “[...] desenvolvimento normal, sem prejuízo 

da saúde física e psíquica”, fosse entendida pela sua importância, pois “[...] é nos exercícios 

físicos e nos jogos que se firma, espiritual e fisicamente, a personalidade da criança, o que é 

de grande importância sob aspecto educativo”
 90

. 

 Sob a perspectiva escolanovista e cumprindo uma visão funcionalista por parte dos 

articulistas, os exercícios físicos e os jogos teriam a sua importância no jardim-de-infância 

evidenciada, uma vez que, por meio deles, numa manifestação de liberdade do ser, poder-se-

iam descobrir inclinações e capacidades da criança que, mais tarde, promoveriam um 

adequado ensino dos preceitos morais e as vocações futuras. 

Porém, se trataria de uma liberdade corporal, ligada à motricidade humana, e vigiada, 

com a apresentação de local e horários definidos para as práticas corporais. 

Desse modo, em confronto com a escola tradicional, além das práticas pedagógicas e 

dos objetivos educacionais voltados à “biologização” e “psicologização” dos processos, os 

militares envolvidos nos artigos da Revista acabaram evidenciando os ensejos escolanovistas 

na visão sobre a infância, pois, agora, ela não era vista como uma fase do desenvolvimento e, 

sim, uma “iniciação”, um estado de fim em si mesma. 

Seguindo uma racionalidade médica e educacional, pressupondo uma educação física 

infantil, aos articulistas coube relatar a “[...] institucionalização do respeito à criança, à sua 

atividade pessoal, aos seus interesses e necessidades, tais como se manifestam nos estágios do 

seu „desenvolvimento natural‟” (NAGLE, 1974: 49) nas páginas da Revista. 

Logo, por meio dessa publicação, não apenas seriam visualizadas a contextualização 

social e educacional da época aqui trabalhada, mas também os fundamentos que estavam por 

trás dos discursos e das práticas a serem realizadas no âmbito da educação física infantil. 
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4. DISCURSOS E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL 

 

 

“Para realizar a missão que lhes está reservada, os instrutores 

precisam amar a ciência e a sua profissão, multiplicar 

indefinidamente as observações e os conhecimentos, 

aperfeiçoar o seu oficio a fim de adquirirem o título de 

verdadeiros educadores. Só assim, e inspirados pelo amor à 

ciência e por um nobre idealismo, poderão realizar algo 

imperecível em prol da Pátria e da humanidade.” (Nicanor 

Miranda) 

 

 

4.1. Primeiras considerações sobre a educação física brasileira 

 

Como lugar visível e registro cultural, o corpo (e suas várias expressões) é visto como 

objeto de constante intervenção do poder, seja por parte do Estado e de seus aparatos, seja 

pelas diretrizes daqueles que compõem a elite de uma sociedade. 

Nesse sentido, cotidianamente, as manifestações corporais são reguladas de tal modo 

que permaneçam sob o controle intenso de certas convenções sociais, sendo aceitas “[...] 

somente práticas que promovem o ajuste social e/ou que servem como elemento de catarse 

para eliminação daquilo que é dispensável socialmente” (OLIVEIRA, 2007: 60). 

As múltiplas intervenções dirigidas ao corpo, forjadas por inúmeras técnicas que 

foram aprimoradas com o tempo, consolidaram práticas sociais e constituíram uma espécie de 

“pedagogia do corpo” no meio escolar, algo que Foucault (2000) explicita como a elaboração 

de uma “retórica corporal”. 

Uma dessas intervenções ao corpo se deu na forma sistematizada de educar o físico, 

sendo a escola um dos principais espaços para a propagação de ideias correntes na sociedade. 

Cabia à educação física, “[...] preparar as crianças para a época nova, construindo o tipo ideal 

de brasileiro que deveria ser saudável e membro do bem-estar coletivo, conservando, assim, 

as características do homem moderno” (DANAILOF, 2005: 31). 

Seguindo esse pensamento, a educação física passou a ser enaltecida como disciplina 

escolar num período em que os intelectuais e a sociedade como um todo cria fortemente em 

sua capacidade de recuperar toda uma Nação. Para isso, os instrumentais oferecidos pelas 

instituições médica e militar foram muito profícuos, de modo a alcançar uma ampla dimensão 

no comportamento dos sujeitos, dentro e fora do ambiente escolar. 
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Ela veio atender a demanda de organização dos corpos numa sociedade que passava a 

valorizar a educação do corpo como algo fundamental para a economia capitalista de então. 

Nesse sentido, no corpo, era inscrita uma forma renovada de intervenção política, onde 

 

[...] as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas 

o investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a 

trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este 

investimento político do corpo está ligado, segundo relações 

complexas e recíprocas, à sua utilização econômica 

(Foucault, 2000: 28).  

 

O corpo, então, foi apropriado pela forte doutrina militar, tendo por objetivo primário 

a defesa da Pátria – e sendo uma doutrina, ela é regulamentada e não permite interpretações 

diversas. Como se percebia no meio educacional, a educação física, no momento em questão, 

passou a ser orientada pelo Regulamento nº. 7 da Educação Física, ou, como ficou conhecido 

na versão adotada pelo Exército brasileiro, o Método Francês. 

Porém, como Castro (1997) afirma, mesmo com a adoção oficial desse método por 

iniciativa dos militares, da consolidação do pensamento e instrução militar francesa (1921) até 

o fim do Estado Novo (1945), já se enfatizava a necessidade de futuramente substituí-lo por 

um “método nacional” de educação física. Algo que, assim como os franceses, apresentaria 

um vínculo direto entre o “método” de educação física e o temperamento nacional. 

Seguia-se, pois, sob a influência da Missão Militar Francesa, a ideia de que o “método 

ideal” de educação física para o povo brasileiro, além de promover uma reeducação de ordem 

higiênico-social, seria aquele que, para o Estado Maior do Exército (1934), apresentaria meios 

bastante variados de mameira a oferecer aos organismos mais diversos os exercícios que lhes 

deveriam ser aplicados. 

Pressupunha-se, na ótica dos articulistas militares da Revista, que os exercícios físicos 

teriam por objetivo último formar o homem de ação e seria papel da educação preparar, desde 

a infância, aquele que vai à luta, “um ser superior a impressões desagradáveis e aos atritos 

dolorosos” (AZEVEDO, 1920: 44). 

 Objetivando alcançar metas biológicas e educacionais, o Método Francês buscava, 

além do desenvolvimento completo do organismo, progredir as qualidades que pudessem 

contribuir para o pleno aperfeiçoamento humano. Qualidades não apenas físicas, como a 

flexibilidade, a força e a velocidade, mas também intelectuais e morais (audácia, tenacidade, 

espírito de disciplina e de solidariedade), através de sessões compostas por ginástica, jogos, 
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esportes coletivos, esportes individuais e, ainda, exercícios elementares de natação e esportes 

aquáticos. Tudo adaptado à idade e às condições fisiológicas dos indivíduos. 

 Encontramos em Soares (2001) que a referência à base biológica da educação física se 

tornava cada vez mais clara, mas era preconizada a padronização do corpo e da vontade 

humana numa forma tal que resultaria no favorecimento das relações socioculturais por meio 

da avaliação e do julgamento dos corpos. 

Partindo do pensamento foucaultiano sobre o poder, por meio dos mecanismos de 

saúde e civilidade que foram produzidos pela inscrição na superfície dos corpos, uma série de 

intervenções políticas passou a ser exercidas, de modo a formar o indivíduo em preparada 

condição para atender às exigências de uma sociedade em constante transformação. 

 Com isso, os aspectos da conformação e da padronização física e moral dos indivíduos 

se materializava nas páginas do periódico. Isso porque era preciso construir uma Nação forte, 

cujos membros deveriam ser, por Berto e Schneider (2004), saudáveis e robustos, intelectual e 

moralmente desenvolvidos, livres de toda doença ou delinquência e, principalmente, amando, 

acima de muitas outras coisas, a Pátria. 

Entre o higienismo, o escolanovismo e o militarismo, a “pedagogia do corpo” entraria 

como uma das mais importantes intervenções políticas, não só por conta do Estado, mas pelos 

discursos de intelectuais e pela defesa de diversos setores da sociedade brasileira. 

Durante esse período, na Revista de Educação Física, circulava a máxima romana do 

“Mens sana in corpore sano” que, para Fernando de Azevedo, em sua obra Da Educação 

Física, sintetizava o mais “brilhante” ideal educativo, o “perfeito” modo de regenerar a raça 

brasileira, promovendo a salubridade do ser e capaz de restaurar os valores sociais e a noção 

de civilidade
91

. 

Com a interferência da instituição militar nos modos de vida, numa prática em que “a 

disciplina fabrica [...] corpos submissos e exercitados”
92

 (FOUCAULT, 2000: 127), o tema do 

civismo foi reintroduzido na legislação educacional brasileira, no ano de 1934, de tal forma 

que aproximou os conceitos de Pátria e raça. Nas palavras de Hora (s.d.), a sua concretização 

veio a partir de um decreto que estendia a todos os estabelecimentos escolares dependentes do 
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Ministério da Educação e Saúde Pública a obrigatoriedade do ensino da educação física nos 

diversos níveis de ensino. 

Em consulta a Castro (1997), verificamos que a proposta de estender a educação física a 

toda a população já estava presente no anteprojeto de lei de 1929 elaborado por uma Comissão 

de Educação Física, sob a presidência do então Ministro da Guerra General Nestor Sezefredo 

Passos. Com isso, a educação física, que já se encontrava consolidada no interior do Exército 

durante a década de 1930, teria a sua influência estendida sobre todo o “corpo da Nação”, 

começando com o controle da instituição escolar
93

, devendo ser praticada, obrigatoriamente, 

em todos os estabelecimentos de ensino (federais, municipais e particulares), para ambos os 

sexos e a partir dos seis anos de idade – apesar de, na Revista, como ilustram vários dos seus 

artigos, ficar clara a recomendação de práticas corporais desde o jardim-de-infância.  

E mais: além da inserção no âmbito da legalidade, também foi criado um Conselho 

Superior de Educação Física, cuja finalidade seria “[...] centralizar os trabalhos elaborados 

pelos órgãos técnicos, estudar os documentos provindos do estrangeiro, coordenar todos os 

elementos próprios à criação do Método Nacional de Educação Física” (CASTRO, 1997: 06), 

de modo a concentrar toda e qualquer discussão a respeito do assunto. 

Com o advento do Estado Novo, o domínio militar sobre a área da educação física 

atingiu o seu ápice. Pela Constituição promulgada em 10/11/1937, tornou-se obrigatória, pela 

primeira vez na história constitucional do país, a prática dos exercícios físicos em todos os 

estabelecimentos de ensino (artigos 131 e 132), como modo de atingir os objetivos expressos 

pelo corpo militar. 

Por essa lei federal, era expressa a exigência da promoção, por parte das instituições 

escolares, tanto do adestramento físico quanto da disciplina moral, de maneira a preparar o 

educando a cumprir os seus deveres para com a economia interna e a defesa nacional. 

Assim, a educação física veio atender às necessidades produtivas e o Estado passou a 

controlar constantemente a coletividade, e perante as normas e os padrões vigentes, acabou 

por desenvolver um imaginário no qual o corpo deveria estar sempre são, belo e preparado 

para as exigências de uma sociedade em constante transformação.  
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4.2. Considerações gerais sobre a educação física infantil 

 

Inspirados nos valores da Grécia Antiga, os estudiosos do fim do século XIX e início 

do XX reconheceram e reavaliaram as questões relativas à educação formal e às diversas 

manifestações do movimento humano, indicando que a condução das atividades de maneira 

lúdica seria mais prazerosa para as crianças e que, por meio delas, seria possível incutir os 

princípios dos movimentos higienista e escolanovista, bem como do militarismo, para aquelas 

que participavam das escolas infantis. 

Logo, o corpo se tornou o objeto de intervenção direta, controlado em seus gestos e 

avaliado de acordo com suas capacidades físicas. Alvo primeiro da intervenção disciplinar, 

através dele os estudiosos e articulistas demonstravam buscar outros aspectos do sujeito que 

não o puramente físico: a alma pura, o espírito nobre, a moral elevada, o trabalho honesto. 

Na tentativa de organizar o que Arantes et al. (2001) chamou de “corpo brasileiro”, 

entendemos que os discursos proferidos sobre a higiene corporal e a saúde social foram 

tratados como algo necessário, e cujos preceitos serviriam a finalidades imaginadas e bastante 

diferenciadas entre as classes sociais. 

O direito à infância e à educação procurou, em muitas das vezes, estar a serviço das 

necessidades das novas gerações. Todavia, esse atendimento esteve essencialmente ligado aos 

interesses específicos de um determinado grupo social: a burguesia. 

Numa revisão de Kishimoto (1988), Oliveira (2007) e Kuhlmann Jr. (2007), vimos 

que, enquanto as crianças filhas de mães trabalhadoras acabaram sendo criadas em creches ou 

asilos infantis, cujo trabalho restringia-se à assistência e à formação de hábitos de saúde, 

aquelas pertencentes às elites foram criadas, nos centros urbanos, nos jardins-de-infância 

calcados nos currículos de Froebel, com uma metodologia de ensino que fosse capaz de 

assegurar a afetividade e tratada por profissionais competentes, de modo a conduzir aquilo de 

interessante para os pequenos educandos, com uma programação de atividades (rotinas) que 

envolviam desde os exercícios de linguagem até a ginástica e o uso do brincar na forma de 

jogos e brincadeiras. 

Como nos expõe o Capitão Ignácio de Freitas Rolim em seu artigo Educação física 

infantil, na Revista de abril de 1933, o jogo constitui algo fundamental na vida da criança:  

 

O jogo é antes de mais nada a verdadeira expressão da alma 

infantil. Realizado num ambiente alegre, constitue um excelente 

meio para que a creança persista cada vez mais na prática salu 

do movimento. Levado quase que por uma necessidade de 
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ordem afetiva, pela impulsao de suas tendências, a creança 

encontra no jogo e no brinquedo a sua verdadeira 

ambientação.
94

 

 

E dessa maneira, sob o respaldo científico propiciado pela Psicologia, acabou o oficial 

militar a defender que o jogo preenche, no espírito infantil, a função que, no adulto, se deve 

habitualmente ao trabalho. Algumas noções como dever e necessidade social, que não existem 

naturalmente na personalidade infantil, estariam presentes no jogo. Seria algo que, ao brincar, 

a criança extrairia as energias que a conservação social ofereceria, no futuro, ao adulto. 

 

Praticada há séculos por crianças, principalmente sob as formas 

de jogo e ginástica, favoreciam não somente a formação do 

aspecto motor infantil, mas também, [...], parecem que 

contribuíam para o então objetivo da época analisada: a 

construção de um homem íntegro (ARANTES et al., 2001: 79). 

 

Para o alcance dos objetivos propostos, educar a criança na alegria era uma condição 

essencial. E o uso dos jogos seria algo importante na infância. Desde muito cedo cumpria aos 

instrumentos pedagógicos formar o homem, não nas mesmas condições dos adultos, mas pela 

força do hábito e no equilíbrio do caráter que eles poderiam oferecer.  

Quando observamos os artigos veiculados na Revista de Educação Física durante as 

décadas de 1930 e 1940, evidenciamos claramente os discursos da higiene e aspectos de uma 

educação pautada na cientificidade dirigidos para os profissionais que atuavam na área, sem, 

no entanto, excluir a possibilidade de pessoas leigas (pais e professores sem formação na área, 

por exemplo) terem acesso a ela. 

Aliás, como expõe o Regulamento nº. 7 da Educação Física, compunha a educação 

física infantil (ou elementar) aquela praticada pelas crianças com idade fisiológica entre os 

quatro e treze anos, subdivididas em grupos homogêneos: quatro a seis; seis a nove; nove a 

onze; e onze a treze anos de idade. 

A título de restrição de faixa etária àquela apresentada pelos atendidos nos jardins-de-

infância, o objetivo principal, até os seis anos, momento em que ocorre a necessidade de 

movimento, seria desenvolver as qualidades físicas da criança de acordo com as condições 

fisiológicas do seu crescimento e a sua função respiratória, de modo que contribuísse para 

assegurar a saúde individual.  

O cumprimento desses objetivos ocorreria pela via da ludicidade, evitando, com isso, 

o desenvolvimento muscular, as manobras de força, os esforços violentos e as contrações 
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muito localizadas, dado que o que se desejava era higienizar, ou seja, qualificar as grandes 

funções dos sistemas respiratório, circulatório e articular
95

. 

Buscando-se introduzir o saber psicológico sobre a infância, os articulistas da Revista 

mostraram-se afáveis à produção de artigos em forma de lições de educação física baseadas 

no Método Francês. Além disso, recomendava-se para a fase do pré-escolar atividades como: 

brincadeiras de rodas associadas à grande variedade de canções folclóricas infantis; exercícios 

mímicos referentes às “famílias” da ginástica francesa; pequenos jogos; jogos respiratórios; 

recreação em aparelhos simples, entre outros. 

 

O fim a atingir com a prática racional e metódica da Ed. Física 

na infancia, é desenvolver normalmente as faculdades físicas 

segundo as condições fisiológicas do crescimento e 

particularmente a função respiratória. Contribúe assim 

eficásmente para assegurar a saúde. Impõe-se portanto, 

tratarmos desde muito cêdo de robustecer êsses 

organismosinhos, torná-los fórtes, preparando-os para enfrentar 

remotamente as duras exigências da luta pela vida.
96

 

 

Entendendo a escola como uma força social e sabendo que, por ela, o corpo passa uma 

grande parcela de sua vida justamente numa fase em que profundas modificações são vistas, 

tanto a classe dominante quanto o Poder Público compreendiam que a regeneração poderia ser 

alimentada neste espaço como extensão daquela “educação” dada no ambiente familiar.  

Isso implicava esclarecer que os anos iniciais da criança seriam capazes de fixar as 

primeiras noções de higiene pessoal e social, contribuindo para que ela adquirisse hábitos 

sadios que a acompanhariam para a vida afora. Hábitos que envolviam o primado da 

“cientificização” pedagógica no educar da infância brasileira, preparando o corpo infantil 

conforme os modelos de saúde escolar e o espírito de criança para ser um futuro cidadão 

produtivo, capaz de amar e servir a sua Pátria – de certo modo convergindo com a veiculação 

da concepção militarista que circulava na Revista e, quiçá, na sociedade. 

 
Dentro de tais principios o método adotado crê formar um 

futuro homem ou futura mulher, uteis á Pátria, a sociedade, á 

família e a si mesmo. Sendo a base das aquisições do porvir 

merece ser objetivada em todas as escolas, em todos os 

departamentos de ensino que procuram verdadeiramente formar 
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individualidades sadias, de caráter nobre e puro, orgulhosas de 

si e de sua finalidade.
 97  

 

A educação física conseguiu ser moldada pelos militares dentro da visão médico-

higienista e de uma prática pedagógica renovada, e imbuída dos pensamentos ideológicos 

simultaneamente liberais e positivistas, repassou à sociedade uma expressão altamente 

biológica do homem e da própria sociedade. Assim, a educação física, em cooperação com o 

Poder Público, inculcava que a ascensão social de classes seria algo natural, fruto do esforço 

individual, e que a saúde era de responsabilidade do indivíduo e não do meio social.  

Com o conhecimento sobre o funcionamento e as primeiras aquisições do cérebro 

infantil, e através do uso da imitação na educação física infantil, cabia ao educador físico – ou 

a quem fosse responsável pela condução das práticas corporais no jardim-de-infância – 

“orientando suas forças para os objetivos a que se destina a Educação Física moderna, que 

não trata de formar atletas, mas de assegurar o desenvolvimento harmônico da personalidade 

associado a atributos físicos” (FERREIRA NETO, 1999: 69), fazer com que se desenvolvesse 

o corpo e a mente da criança, bem como nela corresse os símbolos ideológicos perpassados 

pelo contexto ideológico e histórico-social vivido.  

Nessa construção do novo homem brasileiro a partir da infância, aspectos biológicos e 

homogeneizadores ficaram evidentes nos artigos teóricos e nas propostas de práticas corporais 

elaboradas para uma educação física infantil e apresentadas na Revista. 

Havia uma necessidade de assegurar, de modo integrado, alguns aspectos da medicina 

escolar aliados aos interesses militaristas e escolanovistas que circulavam, por exemplo, nas 

práticas a atenderem a natureza e o crescimento/desenvolvimento físico e mental da criança, e 

a serem desempenhados no âmbito da educação infantil, como as ginásticas historiadas e, 

principalmente, os jogos e as brincadeiras. 

Na educação física, cujo corpo é visto como objeto de intervenção direta, o indivíduo se 

vê exposto, controlado em seus gestos e avaliado de acordo com as suas capacidades físicas. O 

corpo é o alvo primeiro da intervenção disciplinar e através dele buscam-se outros aspectos do 

sujeito: a alma pura, o espírito nobre, a moral elevada, o trabalho honesto. 
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4.3. A importância do médico escolar 

 

Um importante elemento para a compreensão dos primeiros passos na construção da 

educação física infantil no Brasil está na histórica atuação profissional do médico escolar. 

O saber desse profissional veio de encontro aos interesses do Estado republicano, 

respondendo positivamente aos anseios militares e dentro da doutrina do progresso que tomou 

conta do país, alicerçada nos pressupostos do Positivismo. 

A razão médica atendia ao apelo da modernização, alinhando-se com as práticas da 

“civilização moderna” advindas da Europa. A sua racionalidade ia se constituindo como 

hegemônica perante a sociedade, sendo inserida nos mais diversos espaços – um deles a 

escola. Cumpriria ao médico ser um “analista de instituições”, detentor de um saber capaz de 

orientar a população brasileira e conduzi-la à modernidade.  

Na correlação entre as medidas antropométricas e a normatização dos corpos infantis 

em prol da modernidade, por exemplo, na Revista de maio de 1933, no artigo intitulado O 

primeiro ano da criança na escola e seu crescimento físico, o inspetor regional de educação 

física do estado de São Paulo, Idílio Alcântara Abade, utilizou as ideias de Claparède (1873-

1940) para especificar que o crescimento físico da criança operava sempre no sentido de 

uniformizar o todo orgânico. Porém, o que interessa na discussão desse articulista é “[...] 

sabermos as relações existentes entre as crises do crescimento e o trabalho mental”, uma vez 

que “[...] existe entre o crescimento físico e o desenvolvimento intelectual das crianças uma 

alternância: quando a marcha do crescimento físico aumenta, a do crescimento intelectual 

diminui e vice-versa”
 98

. 

Importava a ele expor o conhecimento sobre os cuidados a serem multiplicados no 

meio escolar, uma vez que, com o tempo, a criança mudaria de regime, iniciaria seus estudos 

e teria menos liberdade, podendo, com isso, prejudicar sua saúde corporal e psíquica.  Assim, 

seria necessário que a escola, nas suas práticas e exigências diárias, não sobrecarregasse a 

criança e que o trabalho mental fosse adaptado ao seu estado fisiológico.  

Até então vigorava a concepção de que a criança possuía a mesma capacidade mental 

do adulto e que o controle de seu comportamento ocorreria do exterior para o interior; algo 

que, pelos novos estudos, mostrou-se o contrário, já que se percebia as especificidades da 

criança e “[...] as transformações de sua conduta por meio de um movimento a ser realizado 

de dentro para fora” (VEIGA, 2007: 213). 
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Nesse contexto definiram-se procedimentos específicos de intervenção na infância, 

bem como prescrições para abordar a criança em sua condição de dependência funcional (os 

cuidados à saúde, alimentação, higiene e formação moral direcionados aos pequenos) e social 

(programas de assistência do Estado, campanhas de profilaxia médico-sanitária, escolarização 

obrigatória).  

Como bem observa Veiga (2007), pela primeira vez, os procedimentos e instrumentos 

da ordem médica promoveram a avaliação de forma racional sobre o desenvolvimento infantil 

e as possibilidades de aplicação pedagógica para os diferentes grupos inseridos na escola. 

 

[...] caberia somente ao médico escolar a observação clínica e 

fisiológica da situação de seus “examinados”, a fim de 

desenvolver indicativos para auxiliar o instrutor, fato este que 

mostra a subordinação do professor de Educação Física para 

com o médico escolar (NEITZEL & FERREIRA NETO, 2006: 

05). 

 

Questões relativas ao corpo, ao movimento ou aos exercícios físicos formaram uma 

preocupação que ocupava lugar privilegiado na agenda médica, fazendo com que, ao se tratar 

da educação escolar, a educação física infantil também fosse incluída nas recomendações 

estabelecidas para a produção de um conjunto escolar higienizado. 

Temos que entender que o Brasil se encontrava em um processo de “medicalização 

social” (HORA, s.d.: 01), ou seja, os indivíduos foram levados a se submeter à normalização 

médica de uma forma tal que qualquer aspecto de suas vidas se tornou passível de ser regulado 

pelo discurso médico. Tal processo foi decorrente da apropriação da vida global do homem por 

parte da Medicina Social, onde circulava um conjunto de representações e a educação se tornou 

algo bastante importante para o momento. 

A ordem médica propunha uma nova cultura escolar: a da higienização e consequente 

regeneração do Brasil por meio da escola. Higienizar, portanto, significava mais que curar 

doenças; era cuidar da saúde da Nação. 

Isso é tão verdade que Gondra (2000) informa que médicos em seu processo final de 

formação, em exercício profissional (dentro de sua sociedade cientifica) e que escreviam para 

professores, indicavam que os sujeitos da racionalidade médica transformaram o corpo do 

escolar e as práticas escolares em objetos de seus estudos. 

Algo que, para Rocha (2003), definia o discurso da ordem e da disciplina de um grupo 

que não se contentava em simplesmente constatar e explicar as ocorrências desfavoráveis à 

saúde, mas se propunha a regenerar a sociedade brasileira. 
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Se indivíduos se submetem a uma normalização médica, isto 

significa que a razão médica os tomou como objeto, além dos 

limites dos espaços clínicos, medicalizando o social. Mas, 

quando a medicina medicaliza o social, é fato que ela ganha 

uma função política, de criação e transmissão de normas (uma 

função de direção intelectual e moral), legitimando e 

prestigiando os seus agentes (HORA, s.d.: 02). 

 

Na expansão da Medicina Social, a escola não foi esquecida, pois, para a formação das 

novas gerações, “seria necessário uma intervenção não apenas no espaço público da escola, 

mas, também, no espaço privado da casa” (GONDRA, 2000: 525). Resulta dizer que, durante 

a educação infantil, não somente as crianças foram o alvo das intervenções, mas, em última 

instância, os pais daqueles que estavam no jardim-de-infância constituíam-se nos destinatários 

das prescrições médicas ampliadas. 

Voltando à função supervisora do médico na escola, cumpria a ele ser uma espécie de 

“assessor” no controle do corpo infantil, uma vez que preenchia e acompanhava uma ficha de 

análise biológica, preocupando-se apenas com as medidas, objetivando “[...] uma posterior 

base de estudo antropológico e biométrico da criança do Brasil” (NEITZEL & FERREIRA 

NETO, 2006: 05), dificilmente ampliada para além dos dados obtidos. 

 Percebemos que muitos artigos tratavam sobre a montagem de laboratórios e a rotina a 

ser seguida neles, atendendo à lógica da racionalidade médica em prol da saúde. E inúmeras 

vezes, os articulistas da Revista, ao tratarem sobre a metodologia a ser adotada na educação 

física infantil, abordavam a relação entre a importância do médico escolar como um ser de 

“plenos poderes” na escola e a montagem e execução das atividades por parte daqueles a 

quem cabia ensinar: os docentes
99

. 

 

O médico exercerá uma vigilância constante, vigilância 

higiênica, inicialmente e depois da educação física, tornando-se 

o colaborador do educador, mesmo no decorrer das lições. A 

escolha dos exercícios está na estrita dependência das contra-

indicações médicas. Esta cooperação se realiza pelo exame 

médico, no qual o facultativo faz o grupamento homogêneo, 

[...]; designa ainda os que devem ser dispensados de todo o 

trabalho físico ou somente de certos exercícios; dá também ao 

instrutor as razões e indica, caso necessário, os exercícios de 
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ordem médica próprios para melhorar o estado físico dos 

alunos.
 100

 

 

Estava clara a falta de autonomia assumida pelo docente em suas atividades, ficando 

aquém da autoridade e da prescrição higienista de atividades físicas pelo médico escolar. Esse 

vínculo entre um e outro pode ser entendido quando se diz que, o docente  teria a cooperação 

do médico que será o “orientador” do seu trabalho e “controlador” dos resultados obtidos. 

Na concepção médica à época, apesar das críticas feitas quanto às causas de possíveis 

oscilações entre o crescimento físico e o desenvolvimento psíquico, a educação física era 

indicada para as crianças, uma vez que serviria para “[...] evidenciar tendências e capacidades 

que mais tarde se manifestariam com toda força, como o espírito de liderança, a coragem, a 

sensibilidade e até mesmo a submissão” (NEITZEL & FERREIRA NETO, 2006: 06). 

Sob a leitura da obra de Claparède, alguns articulistas mostraram a necessidade de 

adaptar o ensino à criança. A ideia de atender às necessidades físicas e mentais da criança foi 

apropriada, por exemplo, pelo inspetor Idílio Abade em seu artigo Necessidade da Educação 

Física para firmar espiritual e fisicamente a personalidade da criança, com publicação na 

Revista em abril de 1942, para enfatizar a orientação de que, antes de iniciar o ensino 

primário, a criança deveria passar por um período de adaptação em uma escola ao ar livre ou 

em um jardim-de-infância, para se acostumar com uma outra rotina, num período em que, ao 

mesmo tempo, ela passa por crises do crescimento físico, e, ainda, para ressaltar a importância 

da educação física nos grupos pré-escolares e escolares em um sistema que privava a criança 

dos espaços e tempos dos jogos e dos brinquedos, quais sejam: as aulas de educação física e 

os recreios. 

Isso nos faz pensar, mais uma vez, no caráter científico dado à educação física com a 

alcunha da “racionalidade”, relacionado com a ideia de que, numa “educação física racional”, 

a educação estaria adaptada às condições físicas e mentais da criança. 

Conduzida sob a forma de jogos e brincadeiras, essa educação física infantil estaria a 

fim de preparar a criança íntegra, afastando-a de diversos malefícios causados por anemia, 

pela má educação ou por quaisquer outros males aparentes.  

Buscava-se, ao final de contas, alguns benefícios (físicos, morais e cognitivos) para o 

indivíduo em formação. Porém, seguindo-se o ideal maior da homogeneização, pretendia-se, a 

partir da exercitação física dos corpos infantis atingir o social, uma vez que, caso ocorresse a 
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falta de exercícios, essa não prejudicaria somente a saúde individual, mas também seria 

estendida à família e à sociedade. 

 O ato de educar, enquanto estratégia de poder, portanto, significaria a possiblidade de 

constituir um futuro indivíduo forte, robusto, puro e sábio. 

Seria por meio da atenção dada pelos médicos higienistas, alertando sobre os males 

causados por vários vícios, pelas enfermidades, pela inatividade física e pela falta de 

saneamento, que haveria “[...] a estruturação de uma Nação forte e moderna, isto é, deveria 

haver um trabalho de profilaxia nacional, dando ênfase às leis higienistas [...]” (NEITZEL & 

FERREIRA NETO, 2006: 08), com a formação dos pequenos desde a fase do jardim-de-

infância, sem se afastar da ideia de consolidação de um Estado interventor e do progresso – 

econômico – da sociedade brasileira, para a qual seria necessária uma força de trabalho cada 

vez mais educada. 

Assim, percebemos que foi por meio dessa forma que a versão médica impregnava a 

sociedade e operava o seu controle social pela normalização, atendendo a interesses sociais e 

políticos do momento em questão. O discurso médico na Revista se impunha de tal modo à 

percepção dos corpos individual e coletivo que acabava “mascarando” possíveis realidades, 

dificultando, desse modo, outras interpretações sobre a estruturação da educação física infantil 

no Brasil.  

 

 

4.4. A questão da formação pedagógica 

 

Há bastante tempo que se pensava no Brasil a respeito dos exercícios físicos, não 

satisfazendo apenas as necessidades físicas do indivíduo, como também seriam eles capazes 

de desenvolver a sua inteligência e a moral. 

Nesse aspecto, a educação corporal precisaria ser discutida em território nacional, bem 

como a necessidade de se formar um corpo de cunho profissional capaz de adequar os 

interesses político-sociais do momento em que se vivia ao âmbito didático-pedagógico infantil 

e adaptar os conhecimentos às necessidades ligados à faixa etária e ao nível de escolarização.  

Para isso, se fazia necessário que aquele que ensina conhecesse não apenas métodos de 

ensino, como também, aproveitando a renovação didático-pedagógica trazida com a Escola 

Nova, ele tivesse responsabilidades no desempenho de suas funções docentes e entendesse os 

seus educandos nos pormenores.  
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Ao professor de educação física compete, pois, dirigir, orientar 

os exercícios de modo que influam enérgica e eficazmente 

sobre cada organismo, ordená-los em série gradual, harmonizá-

los com o período de evolução orgânica, incutindo o prazer ou, 

ao menos, evitando o tédio, e constatar, enfim, pelos processos 

vários de mensurações corporais, os resultados de seu ensino, 

fazer, em uma palavra, o registro dos benefícios, que provieram 

dos exercícios, e dos inconvenientes, que determinaram 

(AZEVEDO, 1920: 91). 

 

Na concepção moderna a respeito da educação física, o docente deveria atender não 

somente a um sistema de ensino adequado, mas também ao conhecimento do organismo de 

seus educandos. Uma nova formação pedagógica em que, para o caso do jardim-de-infância, 

pudesse refletir a educação do físico, do intelectual e da moral infantil, partindo dos 

sentimentos, dos sentidos e dos interesses específicos da faixa etária.  

Expostos em artigos do primeiro ano da Revista, os primeiros esforços para a criação 

de uma instituição que formasse um corpo de professores/instrutores de educação física se deu 

com a fundação de uma sala de esgrima, com sede no Batalhão de Caçadores (Quartel da Luz, 

São Paulo), por iniciativa do Coronel Pedro Dias de Campos. Anos mais tarde, em 1906, essa 

sala seria transformada em um curso de formação em ginástica e esgrima. A partir desse 

curso, foi criada, em 1909, a Escola de Educação Física da Força Pública, proposta do 

Coronel Paul Balagny, então comandante da Missão Francesa que viera contratada pelo 

governo de São Paulo para instruir naquela instituição. 

Foi também na primeira década do século XX, no ano de 1905, que se assistiu, em 

caráter nacional, a primeira iniciativa civil no que se refere ao desenvolvimento da formação 

do profissional da área: o projeto do deputado amazonense Jorge de Morais previa a criação 

de duas escolas, uma civil e uma militar, sem mencionar, todavia, o nível dessa formação.  

 O projeto do deputado, embora aprovado, não se concretizou, e foram os militares que 

desenvolveram esforços mais efetivos no sentido de sistematizar a formação profissional na 

educação física brasileira. 

No ano de 1922 ocorreu uma nova iniciativa de grande importância à área: a criação 

do Centro Militar de Educação Física (CMEF), no Rio de Janeiro. Cabia ao Centro, entre 

outros objetivos, ministrar cursos preparatórios para a formação de instrutores em educação 

física, oficiais e sargentos – porém, desde a sua abertura se pensava em abrir vagas também 

para civis. 

Contudo, o Centro Militar só começou a atuar efetivamente em 1929, com a realização 

de um curso provisório de formação em convênio com a prefeitura do Distrito Federal. Um 
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dos responsáveis por essa realização foi Fernando Azevedo, na ocasião, responsável pela 

Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito Federal. 

Esse curso, dirigido pelo Tenente Inácio Freitas Rolim e pelo Tenente-Médico Virgílio 

Alves Bastos, foi ministrado basicamente por e para militares, com importante participação 

direta do franco-oficial Pierre de Seguir, homem ligado ao Exército francês. 

Ao final do curso foram formados profissionais de várias naturezas e denominações: 

os tenentes receberam o título de “instrutor”; os sargentos, o título de “monitor”; e os civis, o 

de “professor especializado”
101

, e reconhecidos todos como educadores, não apenas pelo 

conhecimento acerca dos conteúdos a serem ensinados, mas, também, das metodologias para 

um melhor ensino. 

Ao profissional competia, segundo as condições ambientais e pessoais, criar variações 

próprias dos processos de ensino; todavia, na Revista, essa preocupação não se mostra 

afastada das diretrizes regulamentares do Exército que correspondem àquilo que Ferreira Neto 

(1999) chamou de “inalteráveis exigências da unidade de doutrina”. 

Castro (1997) nos mostra que essa hegemonia militar na educação física continuou – e 

mais forte – durante o Estado Novo. Inquestionável, a partir da Revista, perceber a formação 

militar em todos os âmbitos educacionais: do ensino pré-primário até a formação em nível 

superior, seja através da ação direta na Escola de Educação Física do Exército, seja em cursos 

especiais ministrados em diversos estados e sob a incumbência militar. 

Componentes como o civismo, a moral e até a eugenia foram bastantes presentes nos 

discursos dos articulistas e nas práticas de formação dos professores, traduzidos nas propostas 

curriculares da Escola Nova. 

A visão era de que o professor seria o portador dos conhecimentos sobre a saúde, 

trabalharia a partir do uso racional da educação física e a sua figura se assemelharia com a de 

um soldado, preenchida por chavões do nacionalismo, do civismo e do patriotismo. 

Seguindo a racionalidade médica e a razão militar, se impunha uma ordem do corpo. 

Essa ordem representava o estabelecimento das formas centrais de controle do Estado e da 

sociedade civil, concretizadas a partir da fiscalização dos corpos infantis e de práticas 

normativas preventivas, tendo a instituição escolar um patamar especial nesse processo. 
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Diante de um contexto político-social que tinha por projeto inserir a Nação brasileira 

na modernidade e pelo processo que se deu justamente por uma renovação do pensamento 

militar acerca do ser humano e da educação, o ideário militar acabava diluído nas concepções 

e recomendações presentes na Revista. 

Ferreira Neto (1999) nos expõe que, a essa época, o Exército via o ser humano como 

um corpo constituído de um conjunto de reações hereditárias, além de capacidades que lhe 

determinavam o comportamento no meio em que vivia, e a educação, possuidora de uma 

condição sine qua non, seria capaz de produzir transformações úteis no caráter e no acúmulo 

de conhecimentos. Logo, esse pensamento estendido às aplicações da moderna Psicologia e 

da renovada Pedagogia seriam introduzidas no espaço dos jardins-de-infância,  promovendo o 

início da modificação e/ou do aperfeiçoamento esperado para a garantia do Brasil entre as 

Nações civilizadas.  

Aplicar uma pedagogia militar no jardim-de-infância seria a garantia de se alcançar o 

objetivo pretendido. Afinal, a criança seria o futuro do país e nada mais seguro do que cuidar 

de sua educação de modo integral. 

Além disso, nos seus estudos sobre a formação pedagógica daqueles que atuariam com 

a educação física, Ferreira Neto (2006) identificou três perguntas que eram necessárias para 

ratificar essa abordagem: “com que”, “por que” e “como” se aprende? 

 “Com que” o indivíduo aprende? Segundo a visão militar, com os recursos do próprio 

intelecto (sensação, percepção e memória), os quais lhe permitem assimilar os conhecimentos, 

bem como a habilidade em sua aplicação. E num pensamento biológico do ser, seria a partir 

dos sentidos que a criança captaria as impressões do mundo exterior para um posterior 

processo de assimilação, análise e combinação no cérebro, onde se coordenariam os impulsos 

necessários para produzir as reações ou respostas possíveis. 

No caso da educação no jardim-de-infância, essa abordagem seria concretizada a partir 

da educação sensorial. Inspirando-se no espírito renovador apropriado das leituras de Dewey, 

os articulistas acreditavam ser um grande avanço para a educação o fato de saber que “os 

órgãos dos sentidos são simplesmente caminhos de estímulos para reações motoras” 

(DEWEY, 1978: 100), e que a partir da relação simultânea entre os estímulos sensoriais e as 

reações motoras emergiria o conhecimento. 

Segundo o Primeiro-Tenente Ivanhoé Gonçalves Martins, em alusão à pedagogia de 

Rousseau no seu artigo Educação Física Infantil, publicado na Revista em abril de 1933, o 

objetivo da educação física era “[...] explorar, desenvolvendo, corrigindo e apurando, todas as 
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faculdades físicas (e quiçá morais) que a creança traz em si”, e cumpria a ela, no período do 

jardim-de-infância, ser um ponto importante da educação da criança, uma vez que 

 

desenvolver os sentidos, é aperfeiçoar suas faculdades de 

intercâmbio com o meio exterior, aperfeiçoando-lhes a 

delicadêsa, a acuidade, a segurança, é dar ao trabalhador de 

amanhã armas que lhe serão úteis na vida como a melhor 

bagagem intelectual que os livros que forneçam.
102

 

 

 Em outras palavras, os sentidos humanos (tato, visão, audição e olfato) não apenas 

seriam importantes pela recepção e conservação das informações, mas especialmente pelas 

suas conexões com as várias formas de comportamento. Essas conexões resultariam numa 

importância maior, já que refletiria, consequentemente, a aquisição de novos conhecimentos. 

Um meio bastante eficaz para o processo ensino-aprendizagem na educação infantil, e  

compartilhado pelos militares, estava no trabalho com cada um dos órgãos sensitivos sob a 

forma de ginásticas e jogos sensoriais. 

 

[...] a educação dos sentidos deve ser encarada seriamente; nos 

jardins de infância deve ser a base de tudo que se deseja 

ensinar. Atribui-se, hoje, aos jogos sensoriais tanta importância 

na educação infantil quanto a educação realizada nos campos de 

jogos. Uma e outra se completam, unem-se.
103

 

 

A ideia implícita é a de que os sentidos seriam a porta de entrada para o conhecimento 

e que deveriam ser priorizados na infância, pois seria por meio dessa primeira educação, 

numa formação corporal, que se faria a educação posterior, de caráter intelectual
104

. 

 “Por que” meios um indivíduo aprende? A resposta dada pelos articulistas estava na 

verificação prática dos fatos. Ou seja, a prática teria uma importância maior que a teoria. 

 O valor remetido à experiência é algo incomensurável. Considerava-se fundamental 

para a aprendizagem o contato prático das crianças com o conteúdo proposto. Em outras 

palavras, seria a experiência do “aprender fazendo” ou do “fazer para aprender”.  

 Claparède (1959), um dos teóricos mais utilizados pelos articulistas, já expusera que a 

experiência é uma forma de se colocar à prova os meios articulados teoricamente e pode, além 
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disso, conduzir a soluções dos problemas num contato real com a prática. Por conseguinte, a 

experiência seria uma boa forma de gerar conhecimentos, e o modo de incuti-los na educação 

física infantil seria fazer um elo com a natureza e as necessidades infantis, concretizando essa 

proposta a partir de exercícios ginásticos variados e sessões de jogos. 

“Como” se aprende? O saber validado pelo Exército seria aquele do “saber fazer”, do 

aprender através da prática. Tal como ocorria dentro da caserna, em que o instrutor passaria as 

informações de modo expositivo numa forma rápida para que a tropa soubesse o “como” e o 

“em que” tem que utilizar o conhecimento apreendido, na escola infantil o pressuposto seria 

fazer com que a criança agisse. E a aprendizagem “maior” viria com a prática dos jogos e 

brincadeiras, seguindo-se a concepção do controle corporal por parte daquele que ensinaria 

aos pequenos a partir da “metodologia” da demonstração. 

 

Para brincar e imitar, diz Claparède, é que serve a infância. 

Duas grandes atividades capitais dominam, de perto, todo o 

grande período da infância do homem e se estendem até a idade 

adulta: o jogo e a imitação. Á custa dêstes dois instrumentos, é 

que principalmente se faz o desenvolvimento corporal e mental 

da criança.
105

 

 

Metodologicamente, o uso da imitação era bem aceito na etapa escolar pré-primária. 

Recurso esse que, interagindo com o jogo, propiciaria o pleno desenvolvimento da criança. 

Aliás, Bermond (2007) cita que, sob a ótica de Claparède, caberia ao educador, nessa 

fase, mostrar aos alunos os “porquês” e os “como”, e a imitação seria um dos meios de se 

adquirir certas funções necessárias ao seu desenvolvimento
106

.  

Essa preocupação de se formar um ambiente propício à aprendizagem infantil era 

corriqueiramente encontrada nos artigos referentes à educação física infantil. Os intelectuais e 

militares discutiam a atenção que os docentes deveriam ter com a preparação de um local, do 

material e da metodologia a serem utilizados nas práticas corporais. No final das contas, isso 

consistiria na montagem do interesse infantil com fins definidos. 

 Conforme o Estado Maior do Exército (1934), além das três questões metodológicas a 

serem priorizadas no processo de formação pedagógica, também eram fundamentais seguirem 

a “continuidade” e a “alternância” das atividades propostas, assim como a sua “graduação” 

em intensidade e dificuldade, de modo a garantir, crescentemente, a mobilização plena do 
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corpo. Outro princípio importante era a “atração da lição”, efetivada ao ocorrer a introdução 

de jogos na lição e o docente, por recursos próprios, tiver mantido a alegria nas suas aulas. 

 

[...] um instrutor entusiasta e apaixonado pelo assunto que 

transmite, é, em geral, bem sucedido. O instrutor é o espelho 

dos seus alunos. Uma classe sem vivacidade denota a 

insuficiência do instrutor que a dirige.
 107

 

 

 Aliás, na educação renovada, seria dada grande importância ao trabalho do professor. 

Respaldados nas leituras de Claparède (1958), os articulistas viam na figura do mestre um 

“estimulador de interesses” e sua maior virtude deveria ser o entusiasmo. Cumprindo os 

ditames escolanovistas, era compartilhada na Revista a ideia de que o papel docente não 

estava restrito apenas à formação da inteligência dos seus educandos, como também cumpria-

lhe o despertar das necessidades intelectuais e morais. 

Porém, por mais alegria que houvesse durante a aula, seguia-se um controle do corpo a 

partir da disciplinarização do mesmo, como consta em escrito do Regulamento nº. 7, que os 

“[...] exercícios previstos são comandados sem hesitação, si se desenrolam normalmente e si 

são executados com a intensidade e a energia desejaveis por uma escola atenta” (ESTADO 

MAIOR DO EXÉRCITO, 1934: 16). 

Uma disciplinarização que, segundo a proposta pedagógica do Exército, teria no uso 

de jogos e brincadeiras a colaboração com o “princípio do interesse” funcionalista, de modo a 

atender as principais necessidades infantis. 

Os representantes do Exército também propunham uma adaptação do exercício ao 

valor físico, tal como nos processos educacionais, visualizados a partir da formação de grupos 

homogêneos. A adaptação dos processos educacionais foi uma característica relevante da 

educação funcionalista, uma vez que considerava a modificação dos interesses dos indivíduos 

no decorrer de sua vida. Assim, essa vertente da Escola Nova deixava transparecer a 

necessidade de se conhecer a criança e, a partir de então, procurar ajudá-la.  

 No caso da educação física infantil, a adaptação das atividades pedagógicas tinha por 

fim a ser alcançado o desenvolvimento global da criança, especificamente direcionada às 

grandes funções orgânicas (circulatória, respiratória e articular) e à coordenação nervosa; 
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acrescido a isso, visava corrigir atitudes consideradas “defeituosas” e incutir no corpo infantil 

os interesses políticos e ideológicos correntes na época
108

. 

Aliás, no processo de formação pedagógica direcionada àqueles que atuariam na fase 

pré-escolar, cumpria o conhecimento sobre a ginástica escolar de modo adaptado e, muito 

mais que ela, a importância dada à construção humana a partir dos jogos e das brincadeiras. 

Por meio das ações de jogar/brincar, o pequeno aprendiz conheceria as propriedades 

das coisas, seriam exercitados os seus sentidos e ele se ambientaria nas ordens disciplinadoras 

da sociedade. 

Logo, cumprindo os ditames de uma educação funcionalista organizada em função da 

criança, o docente seria formado para colocar o seu educando na situação adequada para que o 

seu interesse fosse despertado e permitisse adquirir o pleno conhecimento.  

 

 

 

4.5. A ginástica infantil  

 

Diante da racionalidade pedagógica aplicada à educação física, a ginástica infantil 

obedecia alguns princípios correntes à época, como o desenvolvimento integral e harmônico 

do corpo, a especialização e a graduação e praticidade dos exercícios.  

Na educação física infantil, as ações motoras foram vistas como formas da criança ter 

experiências, e que, por sua vez, acabariam por fornecer as sensações necessárias para formar 

as ideias no espírito. Trabalhar o corpo por meio de exercícios físicos (ginástica), então, seria 

um caminho para conseguir com que ele fosse fortalecido e tivesse as faculdades do espírito 

desenvolvidas. 

No artigo Educação Física e educação intelectual, publicado na Revista em abril de 

1933, de autoria do Primeiro-Tenente médico Pacífico Castello Branco, inspirado na leitura 

de Rousseau, a relação existente entre o desenvolvimento físico e o cognitivo era utilizada 

para justificar o quanto a prática de exercícios físicos – no caso, a ginástica – seria importante 

para o desenvolvimento intelectual da criança.  

 

Não se julgava a ginástica infantil como uma maneira de 

alcançar somente a robustez da criança, ou seja, lhe 
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proporcionar uma saúde perfeita e impedir que ela fosse viciosa 

em suas ações e posturas, mas acreditava-se que a ginástica 

infantil seria um fator de desenvolvimento cerebral, psíquico e 

moral, pois desenvolveria os centros cerebrais, resultando em 

uma manifestação de inteligência [...] (NEITZEL & 

FERREIRA NETO, 2006: 01-02). 

 

Com o interesse motor manifestado pela criança, após o período de contração corporal 

e o início da execução dos movimentos mais amplos, a ginástica foi adaptada dos modelos 

postos pelo Método Francês e passou a ser considerada um excelente recurso para a educação 

física infantil. Para Neitzel e Ferreira Neto (2006), na fase do jardim-de-infância, com o 

aprofundamento da coordenação motora e seguindo a crença que a base física auxiliaria na 

formação da personalidade do indivíduo, a ginástica infantil teria o seu desempenho 

comparado a uma brincadeira, partindo da preocupação meramente motora para a organização 

moral da criança, visto que nesse período começavam a ocorrer as primeiras manifestações de 

inteligência e aflorar as virtudes pessoais. 

A prática da ginástica na escola infantil, no entanto, não estaria restrita ao modelo 

idealizado pelos higienistas
109

. Como evidenciado na Revista, essa prática corporal também 

estaria de acordo com a racionalidade pedagógica proposta nos ideais da Escola Nova. Uma 

modernidade educacional que indicava um ambiente propício para a convivência do corpo 

com os exercícios, de modo a favorecer o desenvolvimento da personalidade infantil. 

 

A prática da ginástica pode ser justificada pelos benefícios que 

ela traz aos ossos e músculos, que ao exercer movimentos 

corretos, dariam uma boa conformação ao esqueleto, bem como 

uma postura correta. E ao sistema nervoso que, estimulado 

sensorialmente, apresentaria uma boa orientação espacial e um 

aprimoramento dos movimentos. Com isso, todos os possíveis 

defeitos que ela herdaria, desapareceriam completamente, 

favorecendo assim, o desenvolvimento de suas faculdades 

(NEITZEL & FERREIRA NETO, 2006: 04).  

 

Com a prática da ginástica no jardim-de-infância, a criança estaria preparada e poderia 

avançar para a educação primária, tendo em vista que, pelos modelos pensados e transmitidos 

na Revista, ela já teria uma construção básica da inteligência, vida social e formação moral.  

A eficiência da ginástica infantil residia no caráter recreativo que deveria ser dado à 

lição, não a instruções normativas pelo Método Francês quanto aos exercícios de movimento, 
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mas sim, seguindo o sistema froebeliano, acompanhando o uso de “jogos seguidos de canto e 

dispostos de maneira que os movimentos das crianças obedeçam a uma espécie de ritmo” 

(AZEVEDO, 1920: 64), primando, com isso, não a sua função biológica (neuromuscular), 

mas a função social e catártica inerente nas ações realizadas. 

Assim, pela situação agradável das atividades, a ação da criança seria repercutida não 

apenas na esfera sensório-motora, como também sentir-se-ia essa presença na construção 

corporal global, em inclinações cognitivas e na personalidade infantil
110

. 

 

 

4.6. Jogos e brincadeiras no jardim-de-infância 

 

Muito mais que a presença médica e o seu caráter regulador no ambiente escolar ou a 

prática de uma ginástica historiada como instrumento homogeneizador dos corpos infantis, 

percebemos que, nos artigos do periódico, a condução das atividades na educação infantil 

quando desempenhadas numa maneira lúdica traria mais prazer para as crianças e que, por 

meio delas, seria possível incuti-lhes os ideais provenientes do movimento higienista, da 

“educação moderna” e da ordem militar. 

Na teoria do desenvolvimento infantil, os atos de jogar/brincar acabam ocupando um 

espaço essencial na vida da criança, e, na visão froebeliana, a partir dos recursos da alegria e 

da liberdade proporcionados pela ação, se formaria o homem determinado de amanhã. 

 

Nessa fase da vida, o trabalho corporal, sob o ponto de vista 

psicológico, deve apoiar-se na atividade natural, instinto 

construtivo, imaginário, atenção, iniciativa, gosto de imitar, 

curiosidade, espírito de investigação, interesse, alegria, instintos 

sociais e de cooperação.
111

 

 

Para Kishimoto & Pinazza (2007), Froebel foi aquele que antecipou concepções sobre 

o ato de brincar, como a seriedade, o envolvimento, a auto-atividade, o caráter livre, o estado 

de alegria e bem-estar, visando algo formativo do ser. 

Complementando esse pensamento, os articulistas da Revista, viam a necessidade de 

se “promover um ambiente em que a direção social seja aprendida de forma significativa, 
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onde a criança tenha atividades relacionadas com sua vida, [...] em que estão presentes os 

interesses sociais e, conseqüentemente, onde se opera a educação social” (BERMOND, 2007: 

117), bem como a formação de hábitos necessários à vida social. E isso poderia ser alcançado 

através das experiências a partir dos jogos e das brincadeiras. 

O jogo, como afirma Claparède (1958), é considerado um “pré-exercício”: tem uma 

utilidade funcional em relação à formação do adulto de amanhã, preparando-o para situações 

futuras mais complexas, e desempenha um papel no desenvolvimento do indivíduo, tendo as 

suas necessidades motoras e mentais satisfeitas.  

Todavia, nos jardins-de-infância, de um modo geral, o brincar foi transformado em um 

dispositivo didático-instrumental. Lemos (2007) nos informa que as cantigas de roda, os 

brinquedos de montar e os jogos de regras foram transformados em instrumentos de promoção 

do desenvolvimento integral das crianças pequenas, inseridas cada vez mais precocemente 

nos códigos de uma sociedade disciplinar. 

 
Trata-se de uma intensificação dos processos de gestão 

calculada dos atos mais cotidianos e capilares das crianças. O 

brincar teria sido esquadrinhado pelos olhares vigilantes e 

avaliadores, entrando em um regime de visibilidade contínua. 

[...]. O brincar foi ordenado no tempo e no espaço, organizado e 

dirigido com fins bem delimitados, objetivando e subjetivando 

pequenos corpos nas semióticas capitalistas (LEMOS, 2007: 

84-85). 

 

Nesse sistema de vigilância do brincar resultaria a formação dos hábitos, entendidos 

como mediadores entre o interesse individual e aquele voltado ao social, e cuja educação 

formal buscaria provocar historicamente a mudança de costumes. 

Desse pensamento segue outro, relacionando a educação física à educação social: os 

articulistas entendiam que a experiência a partir dos jogos seria uma possibilidade da criança 

adquirir hábitos, valores, atitudes e comportamentos necessários ao futuro indivíduo-cidadão, 

para que ele contribua para o desenvolvimento e equilíbrio da sociedade. 

 

O contato intimo com os colegas, nesses momentos de expansão 

[jogos] levam-nas a considerar outros interesses que não os 

seus, sentindo, dessa forma, necessidade de dominar os 

instintos, adquirindo noção de sacrifício dos fins individuais a 

outros de maior relevância.
112
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Na concepção da articulista, a noção de hábito aparece como uma forma de adaptação 

ao social ou de renúncia dos interesses pessoais em favor da sociedade, cumprindo os jogos 

infantis o papel de principal elemento das práticas corporais nos ciclos da educação elementar 

pré-primária. Isso porque a infância se tornou uma natureza, uma essência com modos 

específicos de se expressar e o brincar acabou ocupando parte substancial no desenvolvimento 

infantil.  

Porém, vale salientar que também houve o entendimento da apropriação do brincar 

como fonte de produção dos “saberes-poderes”. O lúdico foi transformado em um dispositivo 

de governo das crianças, uma estratégia utilizada por dirigentes governistas e intelectualidade 

da época cujo objetivo residia em normalizar, disciplinar e controlar os corpos infantis para 

que, no futuro, se tornassem seres produtivos e politicamente dóceis. 

Através dos jogos e das brincadeiras seria possível educar a infância nos aspectos 

moral, social, psicológico (intelectual) e físico; portanto, a partir deles – agindo em conjunto – 

seriam requeridas a habilidade física, o uso das faculdades mentais e a oportunidade do início 

de uma vida social. 

Na nova realidade educacional, inclusive, a escola seria a instituição que promoveria, 

ao mesmo tempo, situações de liberdade e de controle. 

 

[...] a creança precisa do movimento livre. A escola ativa, da 

vontade consciente é a realidade moderna. Damos-lhe essa 

liberdade pelo dinamismo dos jogos, isto é, pelo brinquedo. O 

jogo é antes de mais nada a verdadeira expressão da alma 

infantil. Realisado num ambiente alegre, constitue um excelente 

meio para que a creança persista cada vez mais na pratica 

salutar do movimento. Levado quasi que por uma necessidade 

de ordem afetiva, pela impulsão de suas tendencias, a creança 

encontra no jogo e no brinquedo a sua verdadeira 

ambientação.
113

 

 

 Os jogos e as brincadeiras infantis assumiriam um caráter de práticas necessárias e 

significativas ao desenvolvimento humano. Como uma ocupação séria para a criança, o lúdico 

passou a significar a exteriorização e a expressão da totalidade do ser. Por conseguinte, 

suprimir a criança do acesso a esses elementos, sejam eles adaptados ou não, de modo livre ou 

supervisionado, era desconsiderar suas necessidades motoras, afetivas e intelectuais. 
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A introdução da brincadeira no contexto infantil inicia-se, 

timidamente, com a criação dos jardins-de-infância, fruto da 

expansão da proposta froebeliana que influencia a educação 

infantil de todos os paises. A difusão não é uniforme, pois 

depende de valores selecionados, apropriações de elementos da 

teoria e forma como seu discípulos a traduzem. A apropriação 

resume o modo pelo qual cada realidade interpreta um dado 

teórico que reflete a orientação cultural de cada país 

(KISHIMOTO, 1998: 124). 

 

O ato de brincar, para os que escreviam para a Revista, teria por meta desenvolver a 

força física e as qualidades afetivo-sociais da criança e, para Arantes et al. (2001), também 

concorreria para o aperfeiçoamento dos “instrumentos da alma humana”, ou seja, os sentidos 

e os sentimentos, dando-lhes uma direção. 

 

Na gama dos jogos, de acôrdo com o crescimento, vão surgindo 

as qualidades formadoras da personalidade do adulto e que 

cumpre não desvirtuar, nem destruir, porém tê-las sempre 

presentes, para ulterior aproveitamento. Assim nos será possível 

apreciar, por pouco que meditemos, a multidão de formas de 

imaginação, de temperamento, de organização sensorial e 

sensitiva das crianças.
114

 

 

Com inspirações diversas, os articulistas acreditavam que os jogos e as brincadeiras no 

jardim-de-infância, além de exercitarem o corpo infantil e desenvolverem os sentidos nos 

jogos sensoriais, também exercitavam o espírito (no caso, despertando a moral, a inteligência, 

a atenção e a memória, condições indispensáveis à personalidade da criança), e eram capazes 

de incutir as condições ideológicas que permeavam o momento. 

 Nessa “pedagogia moderna”, onde o ensino passaria a ser apropriado a quem se educa, 

a educação dos sentidos tornou-se um ponto importante da educação da criança. Acreditavam 

que os jogos e as brincadeiras desenvolviam a inteligência, acalmavam as “más tendências” e 

favoreciam a produção das “boas inclinações” humanas naqueles que frequentavam os 

jardins-de-infância. Em análise, essas expressões utilizadas por Arantes et al. (2001) são 

compatíveis com os ideais que o Estado brasileiro buscava para o seu plantel humano, numa 

homogeneização produtiva. 

 

Os jogos obrigam-nas a entrar atividade, tomar iniciativa e 

manifestar assim as suas tendências. O contacto íntimo com os 

colegas, nêsses momentos de expansão, levam-nas a considerar 
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outros interêsses que não os seus, sentindo, dessa fórma, 

necessidade de dominar os instintos, adquirindo noção de 

sacrifício e subordinação dos fins individuais a outros de maior 

relevância.
115 

 

Seguindo essa lógica, a instituição infantil trabalharia com a percepção da origem do 

saber como uma atividade prática, bem como cumpriria um papel de “[...] moralização da 

cultura infantil, na perspectiva de educar para o controle da vida social, preocupado que 

estava com os conflitos espelhados em suas brincadeiras” (KUHLMANN JR., 2000: 475-6). 

Algo que passaria pelo uso dos jogos, como afirma Marinho (19--), substituindo as 

atividades sérias dos adultos, sem se esquecer de duas recomendações apropriadas de Dewey: 

o interesse (a “atração da lição” estabelecida pelos militares e “dosado” o seu esforço pela 

ação docente) e a associação do jogar com a vida cotidiana. 

Seria a partir da percepção das experiências, compactuando com o ideário pedagógico 

do “aprender fazendo”, que a criança acabaria conhecendo o mundo. Logo, mais que uma 

simples educação sensorial, o investimento na percepção infantil por meio de um ensino 

“ativo” resultaria, de acordo com os preceitos da Escola Nova e de sua educação integral, na 

plena aprendizagem. 

A “ordem” pedagógica residiria no “só se aprende o que se pratica”. Assim, aprender 

seria muito mais que um processo de ordem cognitiva; significaria adquirir um novo modo de 

agir, e essa ação seria posta àqueles que comporiam o futuro da Nação já em seus primeiros 

momentos de escolarização. 

Caberia ao docente, com o domínio do “aprender fazendo”, orientar e estimular nas 

crianças as práticas corporais, fazendo-as obter, pela observação e experiência, conhecimentos 

compatíveis com a sua idade, de modo a garantir uma certa espontaneidade da ação ativa. 

Verificamos que, na Revista, algumas representações sobre as funções dos jogos 

infantis no jardim-de-infância giravam em torno da educação física atraente, proporcionando 

meios para que os interesses da criança fluíssem concomitantemente com a atividade e, ainda, 

promovendo a educação social da criança por meio de experiências coletivas
116

.  

 Também estava presente em alguns artigos da publicação a tese de que o indivíduo 

nunca aprende uma única coisa. Na execução dos jogos e das brincadeiras, por exemplo, as 
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crianças aprenderiam muito mais que movimentações; teriam contato com ideias, atitudes, 

hábitos que estavam de acordo com sentimentos da ordem militar, como o altruísmo. 

Necessidades e interesses eram complementares quando se envolvia o ato de brincar 

no jardim-de-infância. “É a necessidade que faz com que uma atividade „ocorra‟ e [...] a 

tradução psicológica dessa necessidade é o interesse” (BERMOND & FERREIRA NETO, 

2005: 13). Nesse sentido, toda e qualquer atividade desenvolvida pela criança, em espaço 

escolar ou não, acaba em busca de uma necessidade a ser satisfeita, entre a objetividade e o 

lado emocional. 

Jogar e brincar na educação física infantil requeria um caráter educativo e o olhar 

supervisionado do docente, visando a aquisição de conteúdos ligados à motricidade, à alegria 

e à inculcação de valores; concebia-se tais ações como uma forma eficaz de gerar a unidade 

ideológica e social desejada, sem perder o respeito às características e à essência da infância. 

 

O jogo se torna um local crucial para a observação e 

normalização e é introduzido como dispositivo pedagógico. [...] 

É a observação, o monitoramento e, acima de tudo, a 

normalização da seqüência e dos efeitos do desenvolvimento 

que se tornam o dispositivo pedagógico central 

(WALKERDINE, 1999, p. 181). 

 

Esse controle é explicado pela crescente preocupação de pais e especialistas com os 

modos de brincar das crianças, sendo as apropriações encaradas como fonte de produção de 

“saber-poder”
117

, inseridas no processo disciplinar da imposição de regras e da consideração 

dos padrões "normais" de conduta estabelecidos pela sociedade moderna. 

 A ideia corrente nos artigos sobre a educação física infantil apresentada na Revista era 

de que a criança aprende a se educar brincando. Desde Froebel que a proposta de jogos e 

brincadeiras no jardim-de-infância era algo imprescindível na educação, já que seria a partir 

deles que se mostraria o valor da ação criativa da criança, suas emoções e a integração do 

pensamento na ação motora
118

.  
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Contudo, no brincar haveria uma espécie de “liberdade imperfeita” (BERMOND, 

2007: 85) por conta do seu caráter de não-espontaneidade, a tal ponto que se recomendava a 

interferência de um adulto, uma vez que cumpria ao docente corrigir as más tendências, pois o 

objetivo último das atividades era a formação do futuro cidadão. 

Uma interferência vigilante, panóptica
119

, cujo olhar estava fundamentado no caráter 

examinador e onde toda ação das crianças que escapasse aos modelos prescritos como ideais 

seria percebida como potenciais perigos, devendo elas serem submetidas aos dispositivos de 

controle necessários. Desse modo, “o jogo se torna um local crucial para a observação e 

normalização e é introduzido como dispositivo pedagógico” (LEMOS, 2007: 84). 

Salientamos que o controle no brincar foi tamanho que acabou inserido numa espécie 

de “temporalidade produtiva”. Em outras palavras, a criança não poderia brincar a qualquer 

momento: teria um horário definido para isso, pois, do contrário, tanto o excesso como a falta 

poderia afetar negativamente o desenvolvimento infantil. 

Se inicialmente eram comuns as atividades lúdicas livres entre meninos e meninas, na 

visão de Arantes et al. (2001) isso gradativamente foi sendo modificado, respeitando-se os 

“períodos” (idade cronológica) das crianças e, concomitantemente a isso, criando-se hábitos, 

complexificando-se as regras e ampliando-se as relações sociais.  

Na educação pré-primária, os jogos e as brincadeiras foram o conteúdo predominante 

no espaço didático; no entanto, conforme a idade dos educandos aumentasse, por indicação do 

Regulamento nº. 7 da Educação Física, esses recursos deixariam de ser a atividade educativa 

principal, e acabariam por adquirir uma função acessória.  

Na ótica de Bermond e Ferreira Neto (2005), a questão da adaptação era algo essencial 

na educação do corpo infantil, uma vez que as relações entre interesse e esforço, conforme as 

teses de Dewey, mostravam uma diminuição do interesse com exercícios pouco dificultosos, 

como os jogos de faz-de-conta e as brincadeiras mais simples, de acordo com o aumento da 

idade da criança. 

Nessa adequação, não apenas os ideais da higienização social e da pedagogia ativa 

seriam cumpridos, mas a própria socialização infantil estaria presente. Para confirmar isso, 

Kishimoto (1998) nos traz o exemplo do Jardim-de-Infância da Praça da República, em São 

Paulo, considerado um modelo a ser seguido pelas demais instituições de educação infantil no 

país. Nele, os jogos praticados pelas crianças pertencentes à elite burguesa, sem alterar a 

característica da individualidade, acabariam por criar, gradativamente, os hábitos necessários 
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à vida futura, cumprindo a “regeneração social” a partir de inspirações pedagógicas advindas 

da teoria froebeliana. 

Na Revista, é possível apurar que os jogos e as brincadeiras destinavam-se não só “[...] 

ao desenvolvimento de aspectos de ordem física, ao aumento progressivo da coordenação 

motora, da criatividade, às descargas da agressividade e à socialização” (ARANTES et al., 

2001: 06), como também buscava-se evidenciar os costumes infantis que foram transmitidos 

por tradição e repetição através dos séculos e servirem como meios de influência na educação 

moral e social durante a infância. 

 

Trabalhando desta fórma, póde-se contribuir em grande parte 

para despertar desde cedo nas crianças, o verdadeiro interêsse e 

compreensão da Ed. Física: crêa-se assim, o hábito pelo 

trabalho físico diário. Se mais tarde êste pequeno corpo quer 

seguir sem tropeços nos difíceis transes da vida, é necessário 

dar-lhes desde já as báses para uma constituição sã e capás de 

enfrentar quaisquer vicissitudes. Então se formará uma geração 

fórte, fecunda, que produzirá homens física e moralmente 

capáses de conduzir sua Pátria pela larga estrada do 

progresso
120

.  

 

Logo, jogar/brincar no jardim-de-infância tornou-se uma ação prática concretizada no 

jardim-de-infância e a sua defesa veio por meio de especialistas representantes de teorias 

educacionais renovadas, mas que, ao mesmo tempo, impunham nos seus discursos o efeito de 

um dispositivo disciplinar essencial à formação futura do pequeno individuo. 

Na compreensão daqueles que escreviam para a Revista de Educação Física nos anos 

de 1930 e 1940, então, podemos afirmar que o conjunto dos discursos e das práticas corporais 

voltadas à infância seriam fundamentais na formação física, intelectual, afetiva e moral do 

pequeno indivíduo, além de melhorar a sua habilidade de praticar determinadas atividades. 

Acostumando-se logo cedo a ser mais calmo, firme e rápido, com o tempo, a então criança 

plenamente sadia se transformaria num adulto que, juntamente com outros adultos na mesma 

condição, oportunizaria o pleno desenvolvimento da Nação brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, na 

medida em que limita suas ações, canalizando suas energias 

para objetivos específicos.” (Michel Foucault)  

 

 

Retomando o objetivo maior deste trabalho, que era o de compreender as concepções 

dos militares a respeito da infância e das práticas corporais desenvolvidas no jardim-de-

infância, e que foram estabelecidas na Revista de Educação Física do Exército, foi realizado 

um estudo teórico baseado no mapeamento de artigos desse periódico que tratassem, direta ou 

indiretamente, sobre as condições de uma plena educação física infantil no Brasil durante um 

importante período da história nacional: a Era Vargas. 

Destacamos inicialmente que o mapeamento, e posterior análise, da produção feita 

pelos militares – e por civis que compartilhavam com o ideal militar à época – a respeito da 

educação, da infância e da educação física infantil nos permitem que façamos considerações, 

bem como apontam caminhos para novos estudos na área da História e Historiografia da 

Educação Física. 

Num período em que o modelo econômico capitalista predominante fazia interferir nas 

formulações acerca da vida social, a modernização era rezada como o bem para o progresso e 

o caminho para a construção dessa nova Nação brasileira estaria na formação de um novo 

corpo – entendido esse como sede dos símbolos e meio de promoção das ideologias correntes. 

Contudo, o corpo passava por um processo de militarização; a sociedade se via, numa 

expressão de Foucault (2000), sob a disciplinarização do viver, em que o corpo individual era 

percebido enquanto instrumento de transformação do corpo social. 

Constituía-se, assim, o eixo de preocupações do Exército e da intelectualidade civil a 

respeito das condições sociais e pedagógicas para se erigir um novo país: a valorização do ser 

humano enquanto corpo a ser economicamente produtivo e politicamente marcado por sinais 

de intervenção e sujeição.   

Algo que se apoiaria na imagem de organicidade: as partes componentes da sociedade 

foram pensadas de tal modo que o relacionamento entre os distintos “órgãos” seria realizado 

de modo integral e sem contradições – e em muito isso se assemelha à adoção de uma visão 

funcionalista da educação moderna. 
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Podemos dizer que esse pensamento foi um modo do setor militar neutralizar possíveis 

focos de conflitos, estendendo para toda a população a partir do fortalecimento da “pedagogia 

do corpo”. Vermos que a ideia era a de que “cada cidadão é convidado a dar sua vida, verter 

seu sangue para a salvação do corpo maior da Pátria, se necessário” (LENHARO, 1986: 18). 

Corria-se, portanto, a valorização do corpo convenientemente educado, obediente, 

dócil, e só por meio dele que ocorreria o desenvolvimento do espírito. Dessa maneira, o corpo 

fisicamente educado promoveria a elevação dos bons hábitos, costumes e comportamentos; ou 

seja, poria o Estado brasileiro dentro da situação “regenerada” de sua população e acabaria, 

por conseguinte, se modernizar. 

Nesse momento, esse corpo infantil projetado para ser forte e robusto acabaria por ser 

revelador da herança racial de um país que entrava na modernidade.  

Um instrumento bastante eficiente para a circularidade social dessas ideias apropriadas 

da filosofia militar, da ordem médico-higienista e da renovação pedagógica – três itens que se 

encontravam em comum acordo à época – era a Revista de Educação Física, uma publicação 

oficial que compõe importante elemento histórico da imprensa educacional brasileira. 

Por meio da Revista, por exemplo, podemos compreender a produção de uma cultura 

escolar baseada na necessidade de cultivar os corpos, mentes e espíritos na direção de um 

novo tempo e de um novo espaço, assim como a produção de novos seres humanos, mais 

fortes, preparados, dispostos e adestrados – mesmo que isso não tivesse ocorrido de fato em 

todos os estabelecimentos de ensino nacional, uma vez que a situação real muitas vezes 

responde diferentemente do plano teórico, pelo menos no discurso tornou-se uma referência 

para os intelectuais do período. 

Aliás, a Revista constitui um corpus documental de vastas dimensões, pois se constitui 

em “testemunho vivo” dos métodos e das concepções pedagógicas apresentas em uma época, 

bem como reflete a ideologia moral, politica e social de determinado grupo profissional – no 

nosso caso, o Exército. 

E mais: os diferentes espaços de produção e circulação dos discursos escritos pelos 

articulistas e socialmente operantes, mesmo tendo uma abertura de público, dirigiam-se a um 

determinado leitor, o “leitor ideal”, capaz de construir enunciados e fazer operar determinadas 

concepções referentes ao momento histórico em questão. 

Os dados apresentados sobre a sua materialidade mostram que se tornou um dos mais 

representativos periódicos nacionais da área de educação física, circulando desde o ano de 

1932 até a presente data (2011), em formato impresso e/ou virtual – e que mantem indícios 

para estudos posteriores, de modo que os pesquisadores possam utilizarem-na como fonte. 
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Importância do periódico à parte, cumpre-nos especificar um dos pontos possíveis para 

o estudo da Revista: as concepções sobre a infância e as práticas corporais estabelecidas pelos 

articulistas para as crianças no jardim-de-infância. 

Um trabalho com teor de aprofundamento sobre um dos aspectos possíveis de serem 

estudados sobre a história da educação infantil, numa ligação entre o fenômeno histórico da 

escolarização das crianças pequenas, as representações sociais da infância e a estrutura social 

vivenciada no período em questão. 

Com as mudanças ocorridas na sociedade, no seio familiar e na pedagogia, a criança 

começou a ser vista de um modo diferente: a ela não seria mais dado o sentido etimológico da 

palavra “infância”, significando a incapacidade de falar e da não-entrada (até os sete anos de 

idade) na “idade da razão”; agora, a infância seria concebida em si, haveria o pertencimento a 

um grupo social e lhe seriam disponibilizados os conhecimentos necessários para a formação 

de sua vida adulta. 

Com a ênfase no sentimento de infância, a história social da criança mudou: nesse 

novo mundo seria necessário um conjunto de medidas que deveriam sair das mentalidades, 

das reflexões filosóficas e pedagógicas, para efetivar meios para o seu desenvolvimento, tais 

como as condições de vida, as instituições públicas, a família, a alimentação, a vida material e 

social, entre outros. 

Formuladas essas questões iniciais, o projeto maior para o Estado brasileiro residiria 

no pressuposto do “atender a criança hoje é preparar um futuro melhor e uma sociedade 

diferente”, ou seja, na necessidade de preparar a “criança de hoje” para ser o “homem de 

amanhã”, e de maneira interligada, fortalecer o próprio Estado. 

Se por um lado, ao se valorizar a criança enquanto “matriz” do homem e redentora da 

Pátria, ela era considerada como um ser único, homogêneo, sem referência à sua classe social, 

por outro, o Estado, liberal e autoritário, que tinha pretensões de se engrandecer no cenário 

internacional, buscava superar conflitos e divergências classistas e formar aqueles que trariam 

o fortalecimento e o desenvolvimento do país – mesmo havendo nesse último ponto uma 

histórica burocratização no atendimento à infância brasileira, com a constante superposição de 

órgãos com as mesmas funções, o que denota certa fragmentação na resolução de problemas 

formativos da criança. 

 Para a concretização disso, o meio escolar se mostrou como elemento fundamental, já 

que a escola, desde os tempos da educação infantil (ou pré-primária), constituía-se como um 

meio de propagação dos saberes da ordem social e de homogeneização dos comportamentos e 

valores desejados. Nas palavras de Kuhlmann Jr. (2007), por exemplo, a educação não seria 
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apenas uma peça do cenário subordinada a uma determinada contextualização política ou 

socioeconômica, mas um elemento constitutivo da história da (re)produção da vida social. 

 Portanto, as representações da infância e de sua educação, dadas a ver e a ler por meio 

da publicação, partiam não apenas da ordem político-econômica, mas, de maneira principal, 

das imagens que a própria sociedade brasileira possuía de si mesma e das instituições de 

educação infantil, como os jardins-de-infância. 

 Imagens que seriam refletidas numa educação “pelo” e para” o corpo, num complexo 

em que o Exército buscaria os seus pilares em princípios doutrinários como a disciplina, a 

ordem e a hierarquia para a composição do projeto pedagógico nacional onde a educação 

física teria um valor inestimável – com evidências da complementaridade com a produção 

intelectual de civis, como Fernando de Azevedo.   

 O que inicialmente foi domínio das “cruzadas” higienistas promovidas pelos médicos, 

com o uso de intervenções de caráter preventivo, passou a ser apropriado pelos militares, 

enquadrando a infância nos ditames da sociedade capitalista e da ciência moderna. 

 A partir do uso da racionalidade e da produtividade dos tempos modernos, cada vez 

mais as contribuições teóricas advindas da Europa e dos Estados Unidos se faziam presentes 

no território nacional, especialmente aquelas de cunho psicológico. Tanto isso é verdade que 

as concepções da Escola Nova marcaram época na educação brasileira, uma vez que as suas 

teorias privilegiavam as particularidades do desenvolvimento infantil, juntamente com a ideia 

de que, propiciando a vivência das “virtudes” e “moralidades”, contribuiria para harmonizar 

os interesses individuais com os coletivos.  

Nessa nova abordagem, as teorias se baseavam especialmente nos saberes da Biologia 

e da Psicologia, e com elas foi possível propor a qualificação dos corpos como leis gerais de 

caracterização da infância, com padrões e modelos de crescimento e desenvolvimento a partir 

de estudos relativos à evolução física e mental da criança. 

Teorias de autores como John Dewey e Edouard Claparède foram apropriadas pelos 

militares e expostas sob a forma de artigos na Revista de Educação Física, o que nos remete 

ao pensamento que os representantes do Exército estavam atentos às discussões educacionais 

da época, misturando, num mesmo espaço de debate, elementos do movimento escolanovista 

com aquilo que era próprio da filosofia militar, sem esquecer das recomendações médicas.  

Aplicando-o aos jardins-de-infância, o escolanovismo foi o movimento que propunha 

uma verdadeira educação infantil, utilizando-se de métodos ativos e adaptados à faixa etária, 

com a mediação pela educação dos sentidos e a condução por profissional formado conforme 
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a ideologia corrente – no geral, seria representado pela professora pré-primária ou, no ideal de 

Froebel, pela “jardineira”. 

A educabilidade da infância exigia o domínio de saberes específicos e os cuidados de 

profissionais devidamente capacitados.  

 Um outro reflexo da apropriação e circularidade desses ideais na Revista veio com a 

integração da educação física à educação de um modo geral. Os militares, com a participação 

de civis, buscaram evidenciar o “problema” da educação física no Brasil, elaborando uma 

proposta pedagógica que passaria a ser aplicada nas escolas civis dos mais variados níveis de 

ensino, do pré-primário ao ensino superior. 

 Para os jardins-de-infância, por exemplo, era proposta, além da vigilância das práticas 

corporais por parte de médicos e docentes e do uso da ginástica adaptada como forma de 

iniciar a criança no Método Francês, a utilização de jogos e brincadeiras como instrumentos 

“da” e “para” a educação física infantil. 

Entretanto, antes de ser pedagógica, a publicação era um meio de expor à sociedade a 

doutrina militar. Nesse sistema, três palavras eram essenciais: disciplina, ordem e hierarquia, 

e acreditamos que talvez esteja aí o motivo para que nem todos os conceitos apresentados nas 

obras dos chamados “autores de referência” da Escola Nova estivessem presentes nos artigos 

referentes às propostas pedagógicas e aulas direcionadas não apenas ao ciclo elementar como 

a outros ciclos. Havia, sim, uma adaptação daquilo que fosse preciso aos objetivos militares. 

 Exemplo disso estava na visão de infância e no atendimento às necessidades dessa fase 

do desenvolvimento humano, seja enquanto ser ou na parte pedagógica. Logo, o respeito à 

criança, a sua preparação para o futuro, o privilégio pela “educação integral”, a questão de 

tornar a aprendizagem interessante e adaptada para a idade e o destaque dado aos jogos e às 

brincadeiras eram pressupostos mostrados na Revista quando se referia ao estabelecimento de 

uma educação física infantil. No entanto, com mais idade, os militares bem articulavam os 

interesses “de fora”, da literatura, com a doutrina institucional, de modo a preparar o sujeito 

para práticas mais rígidas quanto ao corpo. 

 Um dos pontos interessantes nesse momento foi a promoção dos discursos sobre a dita 

“educação integral”: a formação do sujeito de modo completo, em que o seu físico interagiria 

com o cognitivo, o afetivo e o social. Assentada nos princípios da saúde e da moral, foi uma 

das respostas “ensaiadas” por setores da intelectualidade brasileira no processo de redefinição 

dos mecanismos de poder ou na estruturação de dispositivos modernos de disciplinarização 

social que garantissem o progresso da Nação. 
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 Apesar das significativas contribuições para o aprimoramento da prática escolar e a 

valorização da criança no processo ensino-aprendizagem, instaurou-se uma cultura escolar de 

capacidades e habilidades segregacionistas (a educação burguesa não seria efetivamente igual 

àquela oferecida aos filhos das camadas populares) e uma “pedagogia do corpo” autoritária e 

cientificizada (o destaque estava nos discursos de higienização da classe médica e na eugenia) 

desde o jardim-de-infância. 

Além disso, em prol do futuro da Pátria, quase que se estabeleceu a “miniaturização” 

do mundo adulto: nas práticas corporais, via-se o mundo adulto “ideal” e a criança deveria se 

inserir nele e imitá-lo. A consequência direta dessa ação seria a geração de indivíduos dóceis 

e sem tanta autonomia com relação às instituições sociais, condizente com a Era Vargas. 

No geral, a pré-escola, aqui representada pelo jardim-de-infância, acabou impondo 

seus tempos e espaços perante a criança, acarretando novos modos de lidar com esse público. 

Com as transformações ocorridas na sociedade, o jardim-de-infância se fez presente 

com a imposição de seus tempos e espaços perante o cotidiano infantil. E isso foi favorecido 

pela reformulação enfática da imagem da criança: sua definição, seus diferenciais diante do 

mundo adulto, suas características psicológicas, seus hábitos e atitudes, suas necessidades de 

absorção dos valores transmitidos pelos adultos, etc. 

Verificamos, então, pelo periódico que nos serviu como fonte, que a educação infantil 

foi cada vez mais afirmada nos discursos da educação física infantil, especialmente quando se 

tratava da importância na prática dos jogos e das brincadeiras.  

No entanto, o ato de jogar/brincar se tornou um imperativo instrumental da docilização 

dos corpos infantis, de tal modo que os corpos militares (e os civis) que escreviam para a 

Revista, definiam certos modos de viver, pensar e agir padronizados, obedientes e capacitados 

para servir aos ditames do mundo capitalista. 

Logo, a matriz militar do tipo de educação física infantil requerida, baseada no Método 

Francês, tinha por preocupação maior disciplinar os corpos dos pequenos educandos de modo 

semelhante ao efeito que a disciplina militar exercia sobre a tropa. O objetivo era fazer de 

cada corpo individual um futuro corpo de soldado, e com isso fabricar o “corpo da Nação”. 

Das primeiras palavras emitidas ainda no período do Estado liberal e constitucional, as 

mudanças políticas fizeram fortalecer  a ideologia de construção nacional, caminhando lado a 

lado com o discurso do progresso nacional, um projeto político-social que pressupunha o 

trabalho formativo de um novo cidadão.  

O que inicialmente foi aplicado no âmbito do próprio Exército, com a circularidade 

dos discursos dos militares acabou sendo projetado para toda a Nação, fazendo com que o 
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quadro educacional da pequena infância brasileira fosse composto não só pela racionalização 

e higienização pedagógicas, mas que abrangesse a educação integral (principalmente física e 

moral/cívica), visando a criar o novo homem brasileiro. 

Para concluir, nesse jogo de concepções e discursos sobre as práticas corporais a 

serem estabelecidas no jardim-de-infância, então, vale destacar que percebemos a existência 

da ideia de um “poder relacional”, cujas manobras de dominação se fizeram presentes tanto na 

esfera macro-política, com um Estado autoritário e preocupado na formação futura, quanto no 

teor da minuscularidade corporal, expressada na formação educacional da infância. 
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APÊNDICE 1 – Mapeamento dos artigos relacionados à doutrina militar e à Escola de 

Educação Física do Exército (1932-1942) 

 

ARTIGO AUTOR ANO 

Militarismo e educação física João Ribeiro Pinheiro 1932 

O Exército e o 5º. Congresso de Educação João Ribeiro Pinheiro 1932 

Unidade de doutrina Newton Cavalcanti 1932 

Unidade de doutrina   Não assinado 1932 

Um ano de atividade J. R. Toledo de Abreu 1933 

Cruzada cívica e eugenia do C.M.E.F.  J. R. Toledo de Abreu 1933 

Hegemonia e raça J. R. Toledo de Abreu 1933 

A eugenia e a Constituinte Não assinado 1933 

A Escola de Educação Física do Exército   Não assinado 1933 

Dez anos de campanha  Não assinado 1933 

A criação da Escola de Educação Física do Exército Não assinado 1933 

Pelo Brasil e para o Brasil J. R. Toledo de Abreu 1934 

Pró-Pátria J. R. Toledo de Abreu 1934 

Dinâmica corporal Assis Chateaubriand 1934 

Homens para o Brasil Menotti Del Picchia 1935 

A Escola de Educação Física do Exército Rosalina Coelho Lisboa 1935 

A Escola de Educação Física do Exército: sua 

atuação em prol da educação física nacional 

Antônio Molina 1935 

Nos domínios da eugenia: cuidados necessários à 

conservação da saúde e melhoramento da raça 

Joaquim Marques da Cunha 1935 

O sentido politico da máxima de Juvenal Gonzaga Coelho 1936 

Editorial  Abgar Renault 1939 

A Escola de Educação Física do Exército vista por 

um estrangeiro: como se refere a este 

estabelecimento um médico militar norte-americano 

Joseph Baird 

 

1941 

 

Escola de Educação Física do Exército   Otto Prazeres 1941 

A Escola de Educação Física do Exército: uma das 

realizações da inteligência e da tenacidade 

brasileira 

Não assinado 

 

1941 

Adeus, minha escola!  Lima Figueiredo 1942 

A Escola de Educação Física do Exército e a guerra  Sette Ramalho 1942 

Escola Nacional de Educação Física, nossa irmã  Não assinado 1942 

Fonte: Revista de Educação Física. 
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APÊNDICE 2 – Mapeamento dos artigos relacionados à educação física (1932-1942) 

 

ARTIGO AUTOR ANO 

Importância da educação física para um povo: o 

método adotado  

Antônio Mendonça Molina 1932 

A educação física como uma aprendizagem em 

“situação total” 

Ruth Gouvêa 

 

1933 

Mens sana in corpore sano Dulcídio Cardoso 1933 

O médico escolar e a educação física Não assinado 1933 

A pedagogia e a educação física João Ribeiro Cunha 1933 

Aos instrutores de educação física  Inácio de Freitas Rolim 1934 

A educação física no meio civil em face dos 

preceitos legais que a regulam  

Inezil Penna Marinho 1934 

Educação moral e educação física Inácio de Freitas Rolim 1935 

Princípios pedagógicos Valdemar de Lima e Silva 1936 

A educação física no Brasil   Barbosa Lima Sobrinho 1936 

A educação física como fator higiênico  Lauro Barroso Studart 1937 

Das relações do médico e o instrutor em educação 

física  

Lauro Barroso Studart 1938 

1ª palestra realizada durante o curso de inspetores 

de ensino sobre a educação física 

Divisão de Educação Física 1938 

Continuação da 1ª palestra realizada durante o 

curso de inspetores de ensino sobre a educação 

física  

Divisão de Educação Física 1938 

Segunda conferência realizada pela Divisão de 

Educação Física para os inspetores de ensino  

Não assinado 1938 

A educação física e a Constituição de 10 de 

novembro  

– Álvaro Cardoso 1939 

Objetivos psicológicos da educação física  Não assinado 1939 

A educação física e a eugenia  Pacífico Castello Branco 1942 

A educação física e a guerra moderna  Moacyr Sampaio 1942 

A educação física e a guerra  Danilo da Cunha Nunes 1942 

O civismo na educação física  Celso Kelly 1942 

Fonte: Revista de Educação Física. 
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APÊNDICE 3 – Mapeamento dos artigos relacionados à produção da educação física 

infantil (1932-1942) 

 

ARTIGO AUTOR ANO 

Valor educativo dos jogos Haydée Coutinho da Costa 1933 

Jogos Inácio de Freitas Rolim 1933 

Educação física infantil   Ivanhoé Gonçalves Martins 1933 

Educação física infantil em forma de jogo Ivanhoé Gonçalves Martins 1933 

O primeiro ano da criança na escola e o seu 

crescimento físico 

Idílio Alcântara Abade 1933 

Os jogos e os recreios: seu papel na vida e na 

educação 

Lois Williams  1933 

Dramatizações Dora Gouvêa de Azevedo 1933 

Conferência Nacional de Proteção à Infância Não assinado  1933 

Os jogos infantis  Otavio Gonzaga 1935 

A ginástica infantil como fator de desenvolvimento 

cerebral na espécie humana  

Otavio Salema 1935 

A ginástica infantil como fator de desenvolvimento 

cerebral na espécie humana 

Otavio Salema 1936 

Apelo às mães    A. Austregésilo 1938 

Educação física infantil: método prático para a 

realização das lições de educação física  

Felisbina Pinheiro Morais 1938 

Educação física infantil: método prático para a 

realização das lições de educação física  

Felisbina Pinheiro Morais 

 

1939 

Educação física infantil: lição de educação física 

infantil  

Idílio Alcântara Abade 

 

1939 

Necessidade da educação física para firmar 

espiritual e fisicamente a personalidade da criança  

Idílio Alcântara Abade 

 

1942 

Educação física infantil - jogos infantis  Custódio Batista Lobo 1942 

Jogos infantis  Custódio Batista Lobo 1942 

Fonte: Revista de Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


