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RESUMO 

 

O presente artigo permite fazer um percurso histórico na Era Vargas, com o objetivo de 
analisar a Formação de Professores entre os anos de 1930 e 1945, especialmente dos 
professores de Educação Física. Para isso, baseou-se nas fontes recomendadas para o estudo 
da disciplina Educação Brasileira, do Mestrado em Educação da Universidade Federal de 
Sergipe, em livros e estudos relacionados à Formação de Professores e, mais especificamente, 
em Educação Física. O trabalho está estruturado em duas partes: Análise Histórica da 
Formação de Professores, Análise do Profissional de Educação Física na Era Vargas.  
Conclui-se, a partir da leitura destes textos, que os docentes formados naquela época recebiam 
uma instrução basicamente militarista, apoiada pelo governo. 
Palavras-chave: Educação Física; Instrução Militarista; Percurso Histórico. 

 

ABSTRACT 

 

This article allows for a historical journey in the Vargas era, with the aim of analyzing the 
Teacher Education between the years 1930 and 1945, especially teachers of physical 
education. For this purpose, relied on sources recommended for the study of discipline 
Brazilian Education, the Master of Education, Federal University of Sergipe, in books and 
studies related to teacher education and, more specifically, in Physical Education. The work is 
structured in two parts: Historical Analysis of Teacher Education, Professional Analysis of 
Physical Education in Vargas. We conclude, from reading these texts, that teachers trained at 
that time received a statement basically militaristic, supported by the government. 
Keywords: Physical Education; Education Militaristic; Historic Course. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo está baseado na leitura dos textos da disciplina Educação Brasileira, 

ministrada pela Profa. Drª. Eva Maria Siqueira Alves e Profa. Drª. Josefa Eliana Souza, do 

Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Tal disciplina tem como um dos 

objetivos principais a discussão das tendências históricas que acompanham a Educação no 

Brasil. Tais leituras levaram à reflexão acerca da formação de professores no Brasil, além de 

conhecer como se dá a Formação do Magistério e os reflexos de formação concretizada nas 

práticas pedagógicas. 

O caminho que será percorrido para o desenvolvimento deste artigo serão as fontes 

utilizadas nos referenciais teóricos da disciplina, textos da linha de pesquisa “Formação de 

Professores”, além de textos específicos da Formação de Professores em Educação Física, 

utilizados como suporte teórico. Para isso, foi observada a dimensão histórica do assunto, 

procurando associá-la com a realidade atual. 

O presente artigo tem como objetivo investigar a formação de professores no Governo 

de Getúlio Vargas, principalmente os docentes de Educação Física. O artigo em especial irá 

abordar a formação de professores nas décadas de 1930 e 1940, tratando mais especificamente 

da formação dos professores de Educação Física.  

 

2. ANÁLISE HISTÓRICA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A análise histórica no percurso na formação de professores no Brasil revela as várias 

transformações e influências no contexto político e social, a crescente desvalorização do 

magistério, bem como os baixos salários e, o mais grave, a formação aligeirada. 

 Na história da formação de professores no Brasil, a preocupação com o ensino estava 

baseada na filantropia. De acordo com OLIVEIRA (2003), as assembléias provinciais 

aumentavam a despesa do ensino à medida que crescem suas rendas. A instrução entra no 

Brasil pelo viés das associações beneficentes. Muitas escolas são criadas com a função ou 

condição de acabar com a ignorância do povo brasileiro, pois o interesse supremo da 

sociedade é que não existissem homens ignorantes, sem educação. É aí que reside a fonte da 

miséria e da desordem, dos crimes e dos vícios. Desta maneira, só a 

educação/instrução/ensino é acaba com os homens ignorantes e forma homens cidadãos. 

Segundo NUNES (1984), desde os primórdios da colônia até 1930, é possível perceber 

que o governo não priorizava a formação dos professores, por causa dos baixos salários dos 
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professores e de sua má formação. As classes dominantes não tinham interesse na formação 

de professores e se interessavam apenas em assegurar o ingresso dos filhos nas escolas de 

nível superior para assumirem altos postos ou cargos nas administrações públicas. 

A necessidade de formar professores para o quadro da sociedade que estava se 

formando na década de 1930 era evidente, mas faltava interesse dos governantes por 

reconhecer esse contexto histórico (VILELA, 2002). É neste contexto que reconhecem a 

necessidade de formar o professor como um agente capaz de reproduzir o tipo de 

conhecimento que desejam difundir – um conhecimento que não se destinasse a subverter as 

condições materiais dessa sociedade, mas que, ao contrário, a conservasse tal como se 

apresentava. 

Podemos observar que, mesmo nestas condições de formação precarizada, a sociedade 

da época ainda estava pouco preocupada com a formação de professores. A preocupação 

principal era apenas formá-los com a finalidade de controlar e disciplinar o povo, pois apesar 

de certo avanço em relação à formação, esta ainda se dava de maneira artesanal (VILELA, 

2002). 

Com o crescimento e desenvolvimento econômico da sociedade, houve uma 

necessidade ainda maior no que se refere à formação de professores. Neste período, ocorre a 

transição de uma sociedade munida de um sistema complexo de ensino estatal. Assim, por 

muito tempo, ainda iriam conviver várias formas de transmissão de conhecimento e várias 

instituições se ocupariam dessa tarefa, mas à medida que os Estados Nacionais, os novos 

“Estados Docentes” foram se consolidando, passaram a absorver estas outras formas dispersas 

conformando um sistema homogêneo, regulado e controlado. 

VILELA (2002.) observou, também, três grandes etapas no desenvolvimento dos 

sistemas de ensino estatais: a primeira, que denominou decolagem do sistema, caracterizaria o 

momento da concorrência entre dois macro-sistemas, no caso do ocidente europeu, a disputa 

entre a Igreja e o Estado; a segunda se refere ao controle progressivo do Estado sobre a 

educação formal; a terceira é caracterizada pela autonomização progressiva da instituição 

educativa e diminuição de sua regulamentação por outras instituições.  

Alguns segmentos da sociedade já estavam percebendo a necessidade de uma 

visualização mais forte no que se referia à formação de professores, pois mesmo o 

desenvolvimento das escolas normais ainda permitia um avanço muito pequeno em relação à 

formação de professores. Muitas das vezes, a formação ainda se dava através do improviso. 

A formação de professores tem um significado estratégico para a sociedade que estava 

sendo formada em 1930, pois o governo precisava na época buscar as reformas do ensino e a 
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sua estratégia era uma nova formação para os professores. A nova sociedade exigia 

trabalhadores com habilidades, as quais só poderiam ser adquiridas na escola e logicamente 

com a nova formação de professores. Por isso, a formação de professores tinha uma 

importante estratégia, devido ao processo das idéias, ou seja, pela dominação das idéias é 

imposto um novo senso comum para aceitar e legitimar a nova formação de professores e que 

isso pareça natural. 

Buscando sujeitos que contribuíram na Educação Física da Era Vargas, neste momento 

faremos um percurso histórico acerca desta época, trazendo os fatos que marcaram esta fase 

da Educação Física no Brasil. 

 

3. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA “ERA VARGAS”. 

 

No contexto histórico na formação do professor de Educação Física no Brasil na Era 

Vargas, analisaremos as várias influências encontradas neste contexto, como as militaristas e 

as higienistas, marcadas historicamente pela defesa da nação. 

De um modo conjuntural, a Educação Física atua com uma característica atrelada à 

tendência higienista e militarista, entre os anos de 1930 e 1945, em um momento histórico 

marcado pela valorização de Educação Física como instrumento denominador e o ideário da 

era getulista, além de aparelho ideológico encarregado de difundir a principio da ordem e 

disciplina na sociedade.  

Neste projeto de disciplina e ideologia nacionalista, a Educação Física tem um papel 

fundamental nesta época entrar para formação do futuro soldado.  

As primeiras iniciativas de formação de professores de Educação Física estavam 

atreladas às escolas militares: 

 
Ao Ministério da Educação e Saúde publica caberá em primeira urgência, 
cuidar e unificar a educação moral e cívica das escolas em todo pais, 
guiando-se na torrente à Educação Física pelo que foi no exercito e agindo 
de acordo com ele. Dessa forma a missão das classes armadas ficara de fato 
simplificada por ocasião do vencimento das turmas de conscritos e o inicio 
do primeiro período das rescritas, tomando orientação e controle 
preocuparem-se principalmente com a parte da Educação Física concernente 
a adaptação as especialistas (GOES MONTEIRO apud HORTA, 1994, p. 
26) . 

 
A Educação Física pré-militar terá como objetivo formar jovens com consciência de 

grandes responsabilidades do soldado para servir a nação. Para AMARAL  
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A educação pré-militar deveria mesmo preceder as influências escolares. 
Entre as verdades que a habilidade de uma bem orientada pedagogia 
doméstica deve lançar na inteligência ainda quase embrionária da criança, 
cumpre figurar a noção de que a guerra é uma realidade sempre presente. É 
necessário que a criança compreenda estarmos vivendo em um mundo onde 
só podem ser felizes e prósperos, gozando as amenidades do afeto e as 
alegrias da inteligência e da beleza, os povos capazes de evitar a derrota e de 
impor-se ao respeito dos outros pela força (AMARAL apud HORTA, 1994, 
p. 57) . 

 

De acordo com HORTA (1994), a ligação entre educação e saúde traduziu-se por 

uma ênfase cada vez maior na Educação Física, inicialmente toda voltada para o 

desenvolvimento físico. A influência militarista sobre a prática da Educação Física nas 

escolas era efetuada no desenvolvimento físico. Manoel Luis tornou-se arauto da Educação 

Física em Sergipe ao afirmar que havia a “necessidade da educação do corpo ao lado das 

intelectuais e afetivas” (NUNES, 1984). O ensino militar estava presente situando o norte 

para o desenvolvimento das práticas das aulas de Educação Física. 

Com influência no desenvolvimento da Educação Física militarista no Brasil, tanto no 

que refere a sua concepção e à prática de seus métodos foi muito real e duradoura. Este fato 

demarcou a hegemonia das escolas militares neste período, bem como determinar a base para 

a formação dos professores de Educação Física. O que a formação do profissional em 

Educação Física teve sua vigência do Estado Novo através da criação da Escola Nacional e 

Educação Física.  

 
A criação de uma escola padrão de formação na área da Educação Física 
(ENEFED), consolidava uma postura intervencionista dos militares na 
sociedade que, desde o final da década de 20, haviam intensificado suas 
preocupações com a Educação Física como instrumento de “revigoramento 
da raça” e de “preparação física do futuro soldado.” O modelo para sua 
organização foi a Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) e tinha 
entre seus principais objetivos, a difusão do Método Francês como método 
nacional de Educação Física e a formação de técnicos especializados em 
Educação Física e desportos: 1.Curso Superior de Educação Física; 2.Curso 
de Técnica Desportiva; 3. Curso de Educação Física Infantil; 4. Curso de 
Medicina aplicada à Educação Física e aos Desportos: 5. Curso de 
Massagem (QUELHAS; NOZAKI, 2010, p. 2-3)  

 

Com a obrigatoriedade da Educação Física em todos os estabelecimentos de ensino 

primário e secundário, eram visíveis as influências dos militares nas aulas de Educação Física. 

A Reforma Francisco Campos em 1931 introduziu a obrigatoriedade de “exercícios de 

Educação Física” em todas as classes do ensino secundário. O Decreto do Ministro da 

Educação dedicava um capítulo especial à Educação Física e atribuía a ela a função de 
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“proporcionar aos alunos o desenvolvimento harmonioso do corpo e do espírito, concorrendo 

assim para formar o homem de ação e moralmente sadio, alegre e resoluto, cônscio de seu 

valor e de suas responsabilidades” (HORTA, 1994).  

Segundo HORTA (1994), antes deste fato, não aparecia nos programas escolares 

brasileiros a preocupação da Educação Física nas escolas secundárias. Já nas escolas 

primárias, a ginástica entrava nas escolas.  

A influência da Missão Militar Francesa no Rio de Janeiro faz com que o presidente 

Washington Luís defenda a aprovação na Mensagem Presidencial de 1930. Segundo ele, 

 
O problema da Educação Física não se circunscreve ao Exército: e a sua 
solução deve preceder mesmo à entrada do brasileiro para o serviço militar. 
Deve esta educação começar nos primeiros anos de existência, de modo que 
o recruta seja recebido em condições de desenvolvimento e resistência que o 
tornem apto a suportar as exigências da vida militar. (...) Brilhantemente 
justificado, o projeto condensa demorados estudos feitos no Ministério da 
Guerra pelos órgãos próprios. (...) Visa ele entender a todos os brasileiros, 
desde a primeira infância, os benefícios da Educação Física, de acordo com 
os princípios comuns racionais e científicos já aplicados (HORTA, 1994, p. 
65). 

 
Dissimava-se neste contexto em toda a rede escolar o método de Educação Física 

oficial no Brasil cuja origem era militarista, criado por Francisco Amoros, também conhecido 

como Método Francês. 

 
A Educação Física Higienista preocupada com a saúde, perde terreno para 
Educação Física Militarista que subverte o próprio conceito de saúde. A 
saúde dos indivíduos e a saúde pública, presente na Educação Física 
Higienista, de inspiração liberal, são relegadas em detrimento da “saúde da 
pátria” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1988, p. 26 -27). 

 

Segundo HORTA (1994), a necessidade de prever também a criação de uma Escola 

Normal de Educação Física, além da instalação de um curso provisório de Educação Física 

para professores, sob a tutela da Escola de Educação Física do Exército. 

Desta forma, com a permanência dos militares na formação de professores de 

Educação Física, o exército se aproveita para garantir, orientar e controlar o ensino da 

Educação Física no Brasil, atrelada e fortalecida no ideário de “Segurança Nacional” 

adestrando o físico para assegurar a defesa da nação. 

BETTI (1991) acrescenta que a formação dos professores de Educação Física era 

realizada pela Escola de Educação Física e Desportos criada em 1939, da Universidade do 

Brasil, a qual também regulamenta a exigência de habilitação para o exercício da profissão. O 

centro militar de educação tornou-se referência na formação de professores para atuarem nos 
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estabelecimentos de ensino. Essa formação tinha como meta formar os alunos para defesa da 

nação. 

A escola militarista tornava-se um aparelho de aprender disciplinado e hierarquizado, 

onde seus alunos estavam estabelecidos para adestrar seus corpos. FOUCAULT apud 

SIQUEIRA (2006) indicam que o fato de o poder disciplinador em ver de se apropriar e de 

retirar, tem como função maior adestrar para melhor utilizar. 

A desqualificação do professor passou a sustentar o discurso. Na década de 1930, 

houve a construção de um templo novo, capaz de melhor qualificar o profissional. Na época, 

as práticas utilizadas pelos professores estavam relacionadas ao método francês e eram 

fiscalizados pela escola militar. 

Segundo HORTA (1994), as aulas deveriam ser ministradas a todos os alunos, em 

razão do papel que representava na formação integral da personalidade do professor de 

Educação Física, desprovido de qualquer discussão da prática das aulas de Educação Física e 

tinham caráter predominantemente prático. Para isto, já estava montado no Mistério da 

Educação o órgão adequado que começaria “a atuar de modo sistemático em todo o país, no 

sentido de organizar a Educação Física em todas as escolas”.  Além disso, o governo federal 

pretendia levar Educação Física “além das escolas”, organizando-a nas várias corporações 

relacionadas com os interesses da infância e da juventude. 

Com a adoção das “novas diretrizes” no centro de Educação Física no Exército, a 

Educação Física é introduzida obrigatoriamente na legislação educacional e os militares logo 

procuram estabelecer bases sólidas para garantir o seu domínio na Educação Física. 

Juntamente com o discurso de defesa da nação e manter a “segurança nacional”, o exército 

continuava mandando e desmandando na Educação Física brasileira. 

É criado em outubro de 1933 o Centro Militar de Educação Física do Exército será 

transformado em Escola de Educação Física do Exército, que tinha como objetivo principal 

ensinar o método de Educação Física, promover e orientar a sua aplicação. Esta escola tornou-

se referência na formação de instrutores e monitores que atuavam em estabelecimentos de 

ensino e nas escolas de Educação Física civis (HORTA, 1994). 

BETTI (1991) aponta que a primeira escola civil criada pelo governo do Estado de São 

Paulo junto ao Departamento de Educação Física em 1931, iniciou suas atividades apenas em 

1934, a qual “(...) também se constituiu sob forte influência militar, pois parte do seu corpo 

docente foi treinado nos cursos do Centro Militar”. 
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HORTA (1994) comenta também a criação de uma Escola Normal de Educação 

Física, que determina a instauração de curso provisório de Educação Física para professores, 

sob a orientação da Escola de Educação Física do Exército.  

Nos dois momentos que assumem o controle da Educação Física em todos os níveis, 

os militares procuram garantir a sua influência direta no ensino da Educação Física em níveis 

escolares, seja atuando na formação de professores ou mesmo assumindo direta e/ou 

indiretamente a profissão de professor de Educação Física. 

HORTA (1994) aponta que a formação dos professores de Educação Física era 

realizada pela Escola Normal de Educação Física e Desportos, principalmente na organização, 

direção e orientação nos moldes do Exército. Em um discurso pronunciado na sua 

inauguração, em 1939 o Ministro da Educação diz o seguinte:  

 
Não me furto a uma palavra de agradecimento ao Exército Nacional pela 
colaboração que emprestou ao Ministério da Educação, na organização da 
nova Escola. O Exército já vinha servindo suplementariarmente à causa da 
educação com a formação dos mestres da Educação Física em suas escolas. 
Recentemente na emergência por que passou o Ministério da Educação, foi 
com o Exército principalmente, que contou para o pleno êxito de seu 
empreendimento. E ainda agora, na organização desta escola, não faltou ao 
Ministério da Educação essa cooperação inestimável (HORTA, 1994, 
p.72).  

  
No que se refere à obtenção deste diploma, o Ministério da Guerra elabora um projeto 

de decreto no qual  

Considerando que a Educação Física do Exército tem sido a orientadora da 
Educação Física tanto que o regulamento básico para o ensino da mesma foi 
por ela elaborada e as instituições congêneres existentes no país foram por 
ela modeladas; e considerando que os elementos egressos da Escola de 
Educação Física do Exército, além da preparação técnica especializada, 
adquirem no seu estágio no Exército uma formação cívico-moral que os 
coloca em situação vantajosa para agir sobre as coletividades, incutindo-lhes 
o espírito de ordem e disciplina (HORTA, 1994, p.72). 

 
Este decreto propõe prerrogativas dos licenciados em Educação Física, o que nos 

remete a pensar a força que a Escola Nacional de Educação Física e Desportos dispunha em 

utilizar os seus métodos para a manutenção do seu poder hierárquico. 

Neste quadro político, econômico, social e cultural que vivia o Brasil, forjou-se a 

ginástica militarista. A mesma tinha como objetivo preparar a juventude, principalmente a 

masculina, para o combate, a vitalidade, a coragem, o heroísmo e para a guerra, e/ou, em 

síntese prepara o “cidadão soldado”, colaborando para a eliminação dos fracos e valorizando 

os fortes. Deste modo, LENHARO (1986) salienta que  
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O corpo está na ordem do dia e sobre ele se voltam as atenções dos médicos, 
educadores e engenheiros, professores e instituições como o exército, a 
igreja, a escola, os hospitais.  De repente, toma-se consciência de repensar a 
sociedade para transformá-lo, passava necessariamente pelo trato do corpo 
(LENHARO, 1986, p. 75). 

 

Neste contexto histórico, a Educação Física se consolida com o que veio acrescentar 

ao exclusivo cuidado e uma atenção simultânea pelos corpos, quer visando à saúde, quer 

assumindo características pré-militares. Segundo GHIRALDELLI JUNIOR (1988), a 

Educação Física e os desportos tinham papel preponderante na formação de indivíduos 

obedientes e adestrados. 

Desta maneira percebemos o valor que era dado a Educação Física, principalmente no 

sentido de dominação. Vários teóricos relatam como os militares se apropriaram do trato da 

Educação Física com o poder de adestrar e dominar a sociedade ali vigente. Nesse percurso 

histórico a Educação Física precisa procurar tendências para sua superação com base nos 

novos pressupostos teóricos. 

Portanto, as considerações remetem a uma retrospectiva histórica, cheia de 

significados que nos expressam em questões acerca da identidade da prática da Educação 

Física, principalmente aquela que está sendo desenvolvida no ambiente escolar. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das análises das leituras realizadas, entendeu-se que as contribuições 

militaristas na Educação Física fizeram com que existessem limites para o avanço da 

Educação Física Escolar. Ficou evidente que necessitamos da Educação, para se firmar na 

época em que o regime ditatorial de Vargas, vem destacando com a caracterização de um 

método rigoroso e sugere a Educação Física com caráter aplicativo e disciplinador. O 

retrospecto histórico da Educação Física, em que toda a metodologia está regulamentada no 

“Método Francês”. As primeiras tentativas de formação de professores de Educação Física 

estavam ligadas às escolas militares. Podemos afirmar, com base nas referências utilizadas, 

que os militares marcaram a história da Educação Física brasileira, conjuntamente com o 

discurso de proteção à Pátria. A hegemonia militarista determinou o processo de formação 

dos profissionais de Educação Física. 
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