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Resumo 

Os grupos escolares foram instituições de ensino primário, criadas no início do século XX que 
reuniram as escolas isoladas em um único prédio. Eles trouxeram consigo inovações 
pedagógicas que se relacionavam com os preceitos ideológicos da República baseados numa 
educação intelectual, moral e física. Essa tríade se consubstanciou nas práticas corporais das 
crianças e até mesmo dos professores desses estabelecimentos. O presente artigo busca 
investigar as práticas corporais dos grupos escolares em Sergipe no início do século XX 
tentando correlacioná-las do ponto dos espaços destinados para tais atividades e também 
acerca dos aspectos ideológicos e pedagógicos das mesmas. 
 

Palavras chaves: grupos escolares, ensino primário, práticas corporais.  

 

Abstract 

School groups were institutions of primary education, created in the early twentieth century 
that brought together isolated schools in one building. They brought with pedagogical 
innovations that were related to ideological precepts of the Republic based on intellectual 
education, moral and physical. This triad was consolidated in the bodily practices of children 
and even teachers of these establishments. This paper investigates the body practices of 
school groups in Sergipe in the early twentieth century trying to correlate them from the point 
of the spaces intended for such activities and also about the ideological and pedagogical 
aspects of the same.  
 
Keywords: school groups, primary, bodily practices. 
 

Introdução  

 

“Templos de civilização” é a nomenclatura que a historiadora Rosa Fátima de Souza 

utiliza para denominar os grupos escolares criados no final do século XIX e início do Século 

XX no estado de São Paulo. Segundo ela, essa nova modalidade de escola graduada de ensino 

 



primário se constituía em modelo cultural que buscava instituir uma nova realidade 

educacional eivada nos valores republicanos, haja vista que a herança deixada pelo Império 

havia se consubstanciado em algumas escolas isoladas e no favorecimento de uma educação 

voltada para as elites. 

Segundo Souza (1998) os Grupos Escolares em São Paulo surgem há medida que o 

contingente populacional das cidades cresce. A reunião das escolas isoladas num único 

prédio, que deveria ser construído ou adaptado para esse fim, diminuiria os custos do Estado e 

ao mesmo tempo possibilitaria um aumento do poder de fiscalização desses estabelecimentos. 

Além disso, os prédios poderiam receber denominações especiais em homenagem aos 

cidadãos que concorressem com donativos para as despesas.    

Os grupos escolares passaram a ser mais que uma reunião de escolas isoladas, eles 

trouxeram consigo inúmeras inovações que precisavam romper com o legado do império e se 

adequar às novas exigências da política republicana baseada na civilidade do povo, na moral e 

nos bons costumes. As crianças do ensino primário precisavam de uma escola que realizasse a 

um só tempo e num único local a educação intellectual, moral e physica. Dessa forma, as 

concepções educacionais e a organização do ensino, sofreram alterações significativas como: 

a modificação do método individual pelo método simultâneo; a criação do sistema de seriação 

que levava em consideração o nível de aprendizagem e faixa etária do aluno; o programa de 

ensino passa a ser de caráter enciclopédico; a distribuição do tempo começou a delimitar a 

organização do trabalho escolar; a implementação da gymnastica e dos exercicios physicos 

com o intuito de moldar os corpos das crianças.  

No plano arquitetônico, os grupos precisavam chamar a atenção da população com a 

imponência e suntuosidade de seus prédios, pois era preciso dar materialidade à nova ordem 

escolar que se estabelecia. Muitos grupos escolares, para dar visibilidade, foram construídos 

próximos aos centros administrativos das cidades e perto das igrejas que se constituíam o 

poder religioso da localidade. A disposição espacial dos prédios vislumbrava também uma 

preocupação com as práticas corporais não somente relacionados aos pátios e varandas para 

os recreios, as ginásticas e exercícios físicos, mas às próprias salas de aula cujas necessidades 

higiênicas de ventilação e iluminação materializavam-se em grandes janelas e nos pisos 

elevados. 

 As práticas corporais se estabeleciam como inovação nessa nova cultura escolar, pois 

elas visavam: desenvolver virtudes patrióticas, disciplinar o corpo através do higienismo, e 

preparar para guerra por meio dos exercícios físicos e exercícios de evoluções militares os 

futuros soldados da nação. Além disso, no tocante à organização didático-pedagógica e 



objetivando manter o equilíbrio entre as atividades desenvolvidas nos grupos escolares e a 

atenção das crianças, havia a utilização das práticas de marchas entre os bancos, do canto e da 

ginástica, para que as crianças descansassem o espírito preparando o intelecto para o ensino 

enciclopédico.  

Vago (2002), ao investigar sobre a constituição da cultura escolar no ensino primário 

em Belo Horizonte, verifica que as práticas de gymnastica visavam endireitar e robustecer os 

corpos. Era preciso transformar as crianças em indivíduos fortes, sadios, aptos, cujas 

características físicas refletissem os princípios postulados pelos ideais da república cuja 

pujança da nação começaria por um povo “forte”. Esse autor afirma também que, para 

cumprir os programas das disciplinas, nos projetos arquitetônicos dos grupos escolares, eram 

previstos espaços e galpões que deveriam ser cobertos e cimentados, ou seja, indicavam a 

construção de locais específicos para: recreio, exercícios físicos e militares.  

Em Sergipe a implantação dos grupos escolares inicia-se no governo de José 

Rodrigues da Costa Dória (1908-1911) que em seu último ano à frente de Sergipe promulga a 

reforma do ensino primário, o qual objetivava modernizar e tornar mais proveitosa a educação 

no Estado. No ano de 1911 foram inaugurados dois grupos escolares: Grupo Escolar Modelo 

e Grupo Escolar Central (depois nomeado Grupo Escolar General Siqueira) (AZEVEDO, 

2009).  

Segundo Azevedo (2010), uma das inovações dos grupos escolares estava na 

construção arquitetônica do prédio que deveria ser projetado para atender as necessidades 

pedagógicas da época. Inicialmente isso não ocorreu em Sergipe, pois durante um período o 

Grupo Escolar Central funcionou no antigo prédio do Atheneu Sergipense onde não havia as 

proporções espaciais exigidas para o ensino simultâneo em duas seções, a masculina e 

feminina. Essa autora afirma também a existência de outros entraves, para o desenvolvimento 

das atividades pedagógicas, já que o prédio não possuía pátio para recreio, galpão para os 

jogos e exercícios físicos. Possivelmente os alunos e professores ficavam sujeitos a 

intempéries do clima na realização de suas práticas corporais ou algumas delas não eram 

realizadas. 

Nesse sentido o presente artigo visa investigar sobre as práticas corporais presentes 

nos grupos escolares em Sergipe no início do século XX tentando correlacioná-las não 

somente do ponto de vista dos espaços destinados para tais atividades como também acerca 

dos aspectos ideológicos e pedagógicos das mesmas. Com base no referencial metodológico 

da história cultural, para as investigações foram utilizadas pesquisas bibliográfica além de 

análises de fontes primárias como jornais da época, boletins de inspeção escolar de Sergipe; e 



secundárias, como artigos publicados em revistas especializadas, teses e dissertações sobre a 

temática.  

 

Práticas corporais e os Grupos Escolares em Sergipe  

 

Os primeiros grupos escolares no Brasil foram instituídos em São Paulo no final do 

século XIX. Segundo Souza (1998) o novo regime republicano instaurado em 1889 exigia que 

a escola pública fosse uma difusora dos valores ideológicos da república. Nesse sentido, as 

finalidades da escola primária se voltavam para a civilidade, a honra, a honestidade e os 

aspectos morais no plano ideológico. Já no âmbito educacional, identificava-se com os 

avanços do início daquele século, os métodos de ensino e uma organização didático-

pedagógica. Enfim era preciso substituir a escola arcaica e precária do Império por uma 

moderna que aglutinasse as escolas isoladas num mesmo prédio e reunisse: várias classes 

agrupando alunos por critérios de nivelamento, e professores preparados com materiais e 

espaços adequados aos métodos de ensino. 

O legado deixado pelo Império no tocante à instrução pública em Sergipe era 

desanimador, apesar dos avanços consideráveis detalhados por Nunes (2008) como: a 

ampliação dos ensinamentos na escola primária; o desaparecimento da instrução religiosa do 

currículo primário e a possibilidade do ensino misto quando o número de alunos não 

justificasse a abertura de escolas. Segundo essa autora o panorama da educação em Sergipe 

nos fins do Império refletia as consequências de uma crise econômica financeira propalada 

pela monocultura do açúcar e de uma instabilidade administrativa por conta do grande 

número de presidentes que a província teve entre os anos de 1880 a 1889. 

 Um importante marco histórico relacionado à implantação dos grupos escolares em 

Sergipe acontece no governo de José Rodrigues da Costa Dória que estabelece a nova 

organização do ensino por meio do decreto n. 536 de 12 de agosto de 1911. Pelo regulamento, 

havia necessidade de organizar o ensino primário em escolas isoladas e em grupos escolares, 

além de se tentar atribuir aos prédios as condições adequadas aos métodos de ensino. No 

tocante ao currículo para as escolas públicas, fixavam-se leitura, escrita e caligrafia, lições de 

cousas, aritmética até regra de três, desenho, noções de geografia do Brasil, história do Brasil, 

ginástica, trabalhos manuais e canto. (NUNES, 2008) 

Para investigar sobre as práticas corporais nos grupos escolares em Sergipe faz-se 

necessário abordar pelo menos dois pontos fundamentais: primeiramente a contextualização 

política ideológica da época que implica diretamente no segundo ponto, a tipologia 



arquitetônica dos grupos escolares. As ginásticas, os exercícios físicos, os exercícios de 

evoluções militares, os trabalhos manuais para as meninas tinham finalidades ideológicas e 

precisavam ser realizados num espaço adequado a essas atividades.  

 A implantação desses estabelecimentos de ensino em Sergipe acontece entre os 

períodos de 1911 a 1926, época bastante conturbada da historia da humanidade, pois em 1914 

tem-se início a primeira grande guerra. Os 14 grupos escolares criados em Sergipe além de se 

constituírem em instituições que propagandeavam os valores e a ideologia da República, com 

o intuito de modernizar as escolas precárias deixadas pelo Império, precisavam também 

incutir o nacionalismo nos alunos preparando-os para a civilidade e para a possibilidade não 

remota do enfretamento de guerra. Não é à toa que o diálogo entre os grupos escolares e o 

exército fez surgir a metáfora ainda bastante utilizada com relação a esses estabelecimentos, 

sua associação com o quartel. (SANTOS, 2009) 

Segundo Nunes (2008) a construção do novo edifício para a Escola Normal (que 

preparava os professores para os grupos escolares) foi executada por um engenheiro do 

exército, o tenente Firmo Freire. Já no seu pronunciamento no dia da inauguração do Grupo 

Escolar Barão de Maroim em 1917, ele afirmava que: 

 

A escola primária é, por assim dizer, o primeiro passo para a organização da 
nossa defesa, porque a instrucção primaria é o hymno sabido de cór, é o 
dever aprendido. Precisamos auxiliar a nossa nacionalidade, 
consequentemente precisamos ensinar a ler e contar, precisamos implantar 
no coração dos moços o mappa do Brasil, se quizermos estimular o sacrifício 
da vida na fronteira (FREIRE, 10-07-1917: 02).  

 

O diálogo entre o exército e os grupos escolares em Sergipe se apresenta mais 

explicitamente em outro trecho de seu discurso quando Firmo Freire compara a escola a um 

quartel: 

 

Modernamente sua escola é um quartel, perdoe-me todos a comparação, e 
note-se que o recíproco é sempre uma verdade – o quartel sempre é uma 
escola. Aliás, soldado não é simplesmente quem veste a farda, nós os 
militares profissionaies seremos os commandantes eventuaes dos 
brasileiros. Fundamentalmente soldado é todo indivíduo que está em 
condições de defender sua pátria (FREIRE, 10-07-1917: 02). 

 

 

Se por um lado os aspectos ideológicos do momento histórico compunham uma 

preocupação militar relacionada à formação das crianças e à defesa da nação, por outro os 



traços arquitetônicos dos grupos escolares em Sergipe norteavam-se pelos princípios da 

pedagogia moderna e higienista cujos preceitos se alicerçavam na exigência de espaços 

adequados, edifícios que fossem próprios com janelas amplas para uma melhor ventilação e 

iluminação. Em Sergipe, mesmo os prédios que foram ‘reaproveitados’ – pois antes 

funcionavam como cadeias públicas, a exemplo das cidades de Lagarto e São Cristovão – 

apresentam semelhanças estruturais em seus projetos como a separação das alas femininas e 

masculinas, exigência moral da época.  

Apesar da semelhança supracitada, a arquitetura do Grupo Escolar Silvio Romero 

localizado na cidade de Lagarto ainda hoje chama atenção pelo fato da inexistência de pátio 

central, alpendres, grandes varandas ou galpões cobertos onde pudessem ser realizadas as 

práticas corporais como a ginástica ou os exercícios físicos.  

Ora, sabe-se que as primeiras décadas do século XX no Brasil os métodos europeus de 

ginástica estavam sendo divulgados, que com suas características eugênicas e higienistas 

necessitavam de espaços adequados para a realização das atividades físicas. Seriam elas 

executadas no grande espaço que se tinham no lado posterior à entrada principal, mas ainda 

dentro dos muros do estabelecimento? Em alguma área fora da escola? Ou essas práticas 

corporais, apesar de serem normatizadas para a escola primária, não existiam nesse grupo 

escolar?  

A ginástica que deveria tornar robusto o corpo na escola também tinha sua 

importância fora dela, pois o vigor físico proporcionado pelas práticas corporais dos 

exercícios neste momento histórico evidenciava-se inclusive nos jornais da época, por 

exemplo, quando em 1920 a Escola de Aprendizes de Marinheiros do Estado pronuncia-se 

através do “correio de Aracaju” salientando, pela ordem dos requisitos exigidos, que as 

características físicas são priorizadas às intelectuais: 

 

Existindo 10 vagas na Escola de Apprendizes Marinheiros deste 
Estado, faz-se publico que continuam abertas, até o dia 20 de 
Fevereiro, as matriculas para preenchimento dessas vagas, sendo 
acceitos os menores voluntários, cujos Paes tutores ou responsaveis, 
requeiram ao commandante, preferidos os melhores requisitos 
apresentarem. 
 
Os requisitos para matricula são os seguintes: 
1 – Ser brasileiro 
2 – Ter 14 completos a 16 annos de idade 
3 – Ter altura mínima de 1 metto e 45 centimentros 
4- Dispor de robustez physica para o serviço da Armada e não ter 
defeito physico que o inhabiiite 
5 - Saber ler, escrever e contar (correio de Aracaju 07.02.1920). 



  

 

Outro vestígio relacionado ás práticas corporais dos Grupos Escolares em Sergipe 

podem ser encontrados nas solenidades cívicas, como nas comemorações de 07 de setembro. 

Azevedo (2011) ao estudar sobre o cotidiano desses estabelecimentos afirma que as 

cerimônias se constituíam em momentos de legitimação da escola primária para a sociedade 

da época. Em ofício destinado a diretoria de instrução pública do Grupo Escolar Coelho e 

Campos na cidade de Capela em 1928, é possível aproximar-se desse cotidiano e perceber que 

a ginástica, os cantos, enquanto prática corporal, estava presente nas festividades de Sergipe. 

Apesar de a citação ser um pouco longa, preferiu-se disponibilizar na íntegra com o intuito de 

contextualizar o momento histórico: 

 

Tenho a honra de comunicar-vos que a data de 7 de setembro, que 
comemora a nossa independência, foi assim festejada neste Grupo 
Escolar, sob minha direção: De acordo com o dr. Nicanor Leal 
convidei a escola isolada do Tamanduá, as 2 escolas municipais e os 
colégios particulares desta cidade para se reunirem, no Grupo, às 10 
horas, sendo atendido o meu pedido. Às 11 horas, presentes o dr. Juiz 
de Direito da Comarca, o dr. Nicanor Leal, o exator e o coletor, 
grande número de senhoritas, senhoras e mais pessoas gradas, eu e a 
professora substituta, d. Euthalia Couto fizemos preleção às crianças 
desenvolvendo o fato histórico que se comemorava e incentivando-os 
no amor da Pátria. / Foram cantados os hinos – Nacional e Sergipano, 
terminando a festa ao meio dia. / Às 3 horas da tarde, reunidos de 
novo no Grupo todos os alunos em número superior a 200, 
incorporados seguimos para a Intendência Municipal, em cujo salão 
nobre achavam-se as autoridades locais e a elite da sociedade 
Capelense. / Nesta ocasião usaram da palavra os senhores cônego José 
Cabral, o dr. Juiz de Direito Nicanor Leal e Advaldo Campos que 
brilhantemente dissertaram sobre o assunto do dia. Também recitaram 
poesias adequadas ao ato, 4 crianças. / Às 4 horas da tarde os alunos 
do Grupo fizeram exercícios de ginástica em frente à Intendência 
Municipal, saindo depois em passeata pelas principais ruas da cidade, 
até a praça da Matriz, onde novamente fizeram exercícios de ginástica, 
seguindo depois para o Grupo, debandando às 6 horas da tarde. / 
Durante a festividade só uma falta se notou: foi a do Pavilhão 
Nacional que este Grupo não tem. (Ofício 267, de 08/09/1928, do 
Grupo Escolar Coelho e Campos para a Diretoria da Instrução).  

 

Segundo Almeida (2009) a educação física adentra legalmente como disciplina nos 

grupos escolares sergipanos em 1934 e tinha um horário específico na carga horária semanal. 

A literatura sobre a história da educação física no Brasil aponta que ela adentra o sistema 

escolar brasileiro no final do século XlX e início do século XX com a implantação da 

calistenia e do método de ginástica sueco que já era bastante difundido desde os pareceres de 



Rui Barbosa, em 1882. As práticas corporais das crianças no início do século XX estavam 

relacionadas também aos exercícios de evoluções militares que visavam o desenvolvimento 

físico dos meninos bem como aos diversos movimentos exigidos no ambiente militar como a 

marcha e a formação em linha. 

Vago (2002) afirma que os “exercicios calisthenicos” tem suas origens no próprio 

método sueco de ginástica. A palavra Calistenia tem origem grega – Kallós significa belo, 

Sthenos, força. Uma possível tradução para a calistenia é que ela serve para promover a graça 

e força corporal por meio dos exercícios musculares. No tocante a calistenia em Sergipe o 

termo de inspeção de José Alencar Cardoso realizado em 18 de outubro de 1935 indica a 

existência da educação física no formato de ginástica no Grupo Escolar Manoel Luís.  Ele 

afirmava que: “Assisti a exercícios calistênicos” (SERGIPE, Termo de inspeção, Jose Alencar 

Cardoso, 1935). 

A educação física nos grupos escolares nem sempre era ministrada por professores 

civis.  Em outro termo de visita de José Alencar Cardoso de 1942, ele afirma que quem 

orienta os jogos esportivos é o sargento José de Souza Campos. Nesse sentido a presença de 

um integrante do exército no seio do grupo escolar por meio da educação física demonstra 

que essas instituições dialogavam. Seja pelo fato dos militares já se utilizarem das práticas 

esportivas nos quartéis com objetivos recreacionais ou competitivos e dessa forma possuírem 

conhecimentos relacionados sobre sua aplicação, seja pelo momento histórico entre guerras 

que imputava o caráter ideológico de preparação para o combate por meio do 

desenvolvimento físico nesses estabelecimentos de ensino.    

 O diálogo entre os grupos escolares e o exército era constante e se manifestava não 

somente no tocante às aulas de ginástica e nos exercícios militares, mas se consubstanciava 

também na forma de doações de matérias pedagógicos para esses estabelecimentos de 

educação primária. O termo de inspeção de Sebrão Sobrinho realizado no Grupo Escolar João 

Fernandes de Brito, em Propriá, no dia 27 de fevereiro de 1943, relata a doação de material 

pedagógico por parte de um suboficial das forças armadas que também estudava medicina, 

conforme pode se ver a seguir: 

 

Não me posso furtar de registrar, neste termo, o cativante jeito de ser 
do Sr. Homero Bôto de Aguiar, sub oficial da força armada e 5 arista 
de medicina da faculdade da Baia oferecendo a este Grupo Escolar os 
seguinte objetos:  3  mapas de sistema métrico decimal; 3 mapas num 
XVIII, de peixes do Mar; 1 mapa num VIII, de peixes do mar;  1 mapa 
mundi; 1 globo terráqueo esférico, 2 apagadores e um compasso  
(SERGIPE, Termo de Inspeção de Sebrão Sobrinho, 1943, p.03). 



 

Nesse mesmo termo ainda é possível identificar com bastante notoriedade a 

preocupação com a higiene do ambiente e assepsia dos copos utilizados para beber água que 

poderiam transmitir doenças caso fossem coletivos.  Sebrão Sobrinho relata que:  

 

 j) Higiene do prédio e dos alunos. Satisfez. Todos usam o copo 
individual que difundi; aqui desde 1932. Porem não é só o preciso. 
Necessitam os alunos alem do médico um bom dentista... (SERGIPE, 
Termo de Inspeção de Sebrão Sobrinho, 1943, p.03) 

 

Outro ponto que pode contribuir para a compreensão das práticas corporais nesses 

estabelecimentos é a publicação do decreto número 262, em 1945, que regulamenta as 

atividades docentes e administrativas dos grupos escolares em Sergipe. É interessante 

perceber que a domesticação dos corpos era normatizada tanto pelo viés da necessidade de se 

movimentar, a fim de proporcionar a robustez física do corpo, quanto pela ausência do 

movimento para gerar a ordem. No capítulo relacionado ao recreio, por exemplo, tem-se: 

 

O art. 64. Serão considerados tempos de recreio os intervalos de 
10 as 10,20 nos grupos do 1 turno e de 15 às 15,20 nos grupos 
do 2 turno. 
 
Parágrafo único. Antes do inicio das aulas, os alunos deverão 
ficar no alpendre. O fiscal do recreio vigiará, auxiliado pelos 
funcionários administrativos, debaixo de árvores e não poderão 
correr, pular, gritar, etc. a fim de evitar a fatiga e o cansaço. 
(SERGIPE, Decreto 262, 1945). 

 

O boletim de inspeção do grupo escolar José Fernandes de Brito, de 23 de abril 1954, 

também traz consigo vestígios intrigantes sobre as práticas corporais relacionadas à educação 

física. Esse documento, já em formato de formulário, indaga, no tocante à seção “I  

PREDIO”, sobre existência de área para a educação física e recreio. Além disso, pergunta-se 

se essa área, destinada com dupla finalidade, é asseada. Possivelmente em Sergipe nessa 

época deveria haver locais destinados a essas práticas que se apresentavam com baixo grau de 

higienização desses ambientes. 

Ainda nesse mesmo boletim havia a seção chamada “III FUNCIONAMENTO DA 

ESCOLA” que indagava sobre a observância do programa, deficiência de matérias e sobre a 

existência de educação física e canto. Nesse boletim em particular afirma-se que havia 

somente o canto nesse grupo escolar. Já no tópico relacionado aos trabalhos manuais, o 

documento afirma a existência de trabalho com agulhas e modelagem. Segundo (Almeida, 



2009), o ensino do canto e da educação física tinha prioridade no contexto educacional 

brasileiro e sergipano por conta do discurso patriótico vigente na época, elas eram utilizadas 

para civilizar os jovens conforme os preceitos estabelecidos no Estado Novo. Nesse sentido 

cabe fazer a seguinte pergunta: Se desde 1934 a educação física é obrigatória nos grupos 

escolares de Sergipe, por que ainda em 1954 havia escolas nas quais não havia essa prática 

corporal? 

 

Considerações finais 

 

Diante da proposta de investigar sobre as práticas corporais presentes nos grupos 

escolares em Sergipe no início do século XX, foi visto que esses estabelecimentos trouxeram 

consigo inúmeras inovações a fim de romper com o legado deixado pelo Império de escolas 

isoladas e precárias. A República exigia que fosse implantada uma política baseada na 

civilidade do povo, na moral e nos bons costumes. 

O momento histórico da implantação dos grupos escolares em Sergipe deu-se num 

período entre guerras, isso fez com que as práticas corporais nesses estabelecimentos 

refletissem características que imputavam aos corpos a perspectiva de preparação para a 

guerra, seja pelo robustecimento dos corpos nas aulas de educação física e ginástica 

calistênica ou pelos exercícios de evolução militares que pregavam o patriotismo, a ordem e a 

disciplina para as crianças do ensino primário  

Os vestígios encontrados dessas práticas corporais nos grupos escolares de Sergipe em 

fontes primários foram escassos.  Apesar disso foi possível identificar que as práticas 

corporais: 1) como as ginásticas eram demasiadamente importantes ao ponto de servir como 

propaganda da república nos desfiles cívicos de 07 de setembro; 2) uma forte relação entre os 

militares e os grupos escolares; 3) as práticas higiênincas (como a utilização de copos 

individuais para beber água) eram realizadas inclusive pelos professores dos grupos escolares; 

4) as praticas corporais nos grupos davam-se tanto pela exigência do movimento dos corpos 

no momento das ginásticas como pela sua ausência quando os alunos precisavam esperar o 

início das aulas.  

No entanto é preciso dizer que detalhes específicos sobre o local onde eram realizadas 

as atividades de ginástica calistênica, como eram desenvolvidas, de que forma os alunos 

executavam os movimentos e por quanto tempo, e como eram as atividades no recreio da 

escola ainda permanecem incógnitas a serem desvendadas. 
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