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RESUMO 

 
Este trabalho busca investigar as práticas pedagógicas educativas da educação do corpo, no 
ensino primário sergipano, durante a Primeira República, período compreendido entre 1889 a 
1930, como também o pensamento educacional dos intelectuais que influenciaram as práticas 
da educação do corpo, com destaque para Rui Barbosa, Fernando de Azevedo e José 
Verissimo e em Sergipe Helvécio de Andrade e Baltazar Góes. No período abordado, a 
educação do corpo, para a formação do homem republicano, acontecia através de práticas 
efetivas no interior das escolas em três vertentes principais: Educação Física: cuidados 
higiênicos (com a localização das escolas, com a alimentação, com as vestimentas, com o uso 
do copo individual, com o asseio corporal, com a separação dos corpos doentes e com a 
vacinação), exercícios corporais (ginástica sueca, instrução militar, exercícios marciais, 
dança, diversões infantis, jogos, evoluções, marchas, Water-polo, foot-ball, natação e 
escotismo); desfiles cívicos e festividades escolares (Mudança da Capital da Cidade de São 
Cristóvão para Aracaju, Inconfidência Mineira, Dia do Trabalho, Descoberta do Brasil, 
Libertação dos Escravos, Promulgação da Constituição do Estado, Guerra do Paraguai, 
Tomada da Bastilha, Centenário Natalício de Marechal Deodoro da Fonseca, Independência 
do Brasil, Dia da Árvore, Dia da Criança, Centenário da Lei que regula o Ensino Primário, 
Independência de Sergipe, Proclamação da República, Festa da Bandeira, Guerra do Paraguai, 
e Festa da Paz). Foram utilizadas fontes como: relatórios de ensino, termos de visita, 
legislação, imagens, dentre outras.   

Palavras-Chave: Educação do Corpo, República, Educação Física, Festas e Desfiles Cívicos.   



ABSTRACT 

 
The aim of this paper is to investigate the educational teaching practices of the body in 
Sergipe’s elementary school during the First Republic, period from 1889 to 1930, and also the 
educational ideas of intellectuals that influenced the educational practices of the body, giving 
prominence to Rui Barbosa, Fernando de Azevedo, Jose Verissimo and, in Sergipe, Helvécio 
de Andrade and Baltazar Góes. In the period studied, the education of the body, to the 
formation of the Republican man, occurred through effective practices inside the schools in 
three ways: A Education of the body: hygienic care (with the location of schools, food, 
clothing, the use of individual cups, cleanliness of the body, separation of sick bodies and 
vaccination), physical exercises (Swedish gymnastics, military instruction, martial exercises, 
dance, children's entertainment, games, developments, marches, water-polo, foot-ball, 
swimming and scout activities); parades and school holidays (Change of the Capital of São 
Cristóvão from Aracaju, Inconfidência Mineira, Labor Day, Discovery of Brazil, Slave 
Liberation, Promulgation of State’s Constitution, Taking of Bastille, Christmas Centenary of 
Marechal Deodoro da Fonseca, Brazil's Independence, Arbor Day, Children's Day, Centenary 
of the Law that Governs the Elementary School, Independence of Sergipe, Proclamation of 
the Republic, Paraguay War, Flag Party e Peace Party). The sources used were: educational 
reports, terms of visit, legislation, images, among others. 
 
Keywords: Education of the Body, Republic, Physical Education, Civic Celebrations and 
Parades. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Vertigem e aceleração do tempo. Esta seria, sem dúvida, a sensação mais 
forte experimentada pelos homens e mulheres que viviam ou circulavam 
pelas ruas do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX. 
Ainda que de forma menos contundente, o mesmo sentimento estaria 
presente nas principais cidades brasileiras, que, tal como a cidade-capital, 
cresciam como nunca, tornavam complexas suas funções e recebiam levas de 
imigrantes europeus que atravessavam o Atlântico em busca do sonho de 
fazer a América. Tudo parecia mudar em ritmo alucinante. A política e a 
vida cotidiana; as idéias e as práticas sociais; a vida dentro das casas e o que 
se via nas ruas (NEVES, 2003, p. 15). 

 
 

O final do século XIX trouxe ao cenário brasileiro mudanças do ponto de vista sócio-

político. Os acontecimentos que espelharam tal contexto foram a abolição da escravatura, em 

maio de 1888, e a proclamação da República, em novembro de 1889. Tais fatos contribuíram 

para uma reorganização no processo de civilização em nosso país. 

A República trazia no seu cerne o ideal de que o interesse público deveria sobrepor-se 

ao privado. Outra idéia defendida por este sistema político era a ruptura com os padrões tidos 

como velhos e ultrapassados da extinta monarquia. Para tanto, era necessário que as políticas 

implementadas no país tivessem por referência as nações mais desenvolvidas, principalmente 

os países da Europa, buscando-se, com isso, alcançar os mesmos níveis de modernidade. 

Para alcançar tais níveis, administradores públicos e intelectuais percebiam na 

educação um importante veículo para fins de transformação social e cultural. Os padrões 

educacionais pretendidos para a República já se encontravam presentes, em estado 

embrionário, no Império. Contudo, foi com a instauração do regime republicano que esses 

ideais foram difundidos, buscando-se uma uniformidade para todo o território nacional. 

O ideário republicano revela uma relação bastante próxima entre reestruturação 

econômica, política e social e a oferta da educação institucionalizada, especificamente o ramo 

da educação pública primária, considerada a principal instituição formadora do caráter 

nacional. Imbuído dos ideais de progresso e civilização, esse ideário vai-se constituindo, 

tendo como elemento basilar a escolarização, ferramenta indispensável na construção do país. 

A partir da instrução seriam disseminados os preceitos de civilização, ordem e 

progresso, possibilitando que a sociedade brasileira incorporasse regras e normas de conduta 

que contribuiriam para a formação do novo cidadão republicano, iniciando, assim, a inserção 

do Brasil, como afirma Nagle (2001), nas “sendas do progresso”. 
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Com o advento da República, ocorreu uma ampliação do ensino primário, e a estrutura 

educacional assumiu outros contornos diferentes daqueles encontrados no Império, em que o 

ensino público primário compreendia escolas de ler e escrever. A República trouxe à cena 

educacional um novo espaço projetado especificamente para a instrução pública primária, os 

grupos escolares, que se caracterizavam por sua suntuosidade e monumentalidade.  

Nesse cenário destacam-se os debates em torno das práticas pedagógico-educativas 

que deveriam ser trabalhadas metodologicamente dentro da instituição escolar, visando à 

formação integral1 do cidadão republicano. “[...] É nesse momento que se procura ressaltar a 

importância e o significado da língua vernácula, da Geografia e da História do Brasil, e até 

dos Trabalhos Manuais e da Educação Física [...]” (NAGLE, 2001, p. 151). 

O processo de modernização pedagógica vivido pelo Brasil no final do Império e 

início da República incidiu diretamente sobre o corpo, contribuindo desta forma para a 

criação de algumas práticas pedagógicas organizadas no sentido de garantir a educação 

integral (física, moral e intelectual) dos alunos. Dentre essas práticas, Taborda de Oliveira 

(2006) destaca o surgimento de saberes escolares e das teorias higiênicas e eugênicas. 

Com relação aos saberes escolares, o autor pontua práticas como: a ginástica, a 

higiene, os trabalhos manuais, as prendas domésticas, os exercícios militares, a Educação 

Física, o desenho, o canto orfeônico, o escotismo, as exposições escolares, os desfiles cívicos, 

as festas escolares, os batalhões escolares, etc.; no tocante ao surgimento das teorias 

higiênicas, Taborda de Oliveira (2006) assevera que as preocupações com o cansaço e o 

descanso dos alunos tornam-se mais freqüentes, bem como os cuidados com a arquitetura dos 

edifícios escolares (claridade, ventilação, mobiliário, espaços de trabalho, recreação, etc.), e 

os tempos escolares (distribuição das matérias, intervalos, recreios, etc.); já no que tange às 

teorias eugênicas, o autor alerta que o discurso civilizatório utilizado por tal teoria tinha a 

escola como a extensão “melhoradora” do lar e disseminadora de novos comportamentos e 

novas atitudes (TABORDA DE OLIVEIRA, 2006). 

Ao abordarmos as práticas pedagógico-educativas da educação do corpo é importante 

ressaltarmos que elas estão inseridas num conceito maior, denominadas por Taborda de 

Oliveira (2001) de “práticas corporais escolares”: 

 

[...] um conjunto de manifestações intra-escolares que indicam ou podem 
indicar as formas como foi concebida ao longo do tempo a escolarização e o 

                                                           
1 O principio da educação integral (educação moral, intelectual e física) foi disseminado na Europa e no 
continente americano no final do século XIX a partir da obra de Spencer intitulada “Da Educação moral, 
intellectual e physica” (1903). 
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seu papel na formação humana. Essas práticas podem bem estar assentadas 
na organização do tempo e do espaço escolar [...] (por exemplo, na 
disposição das cadeiras, no mobiliário, na definição de espaços de acordo 
com funções específicas), como na própria manifestação corporal dos 
agentes escolares (punições, gestualidade, etc.) e chegando às manifestações 
corporais – autônomas ou tuteladas – dos alunos (brincadeiras, formas de 
comportamento, atividades, etc.). Portanto, as práticas corporais escolares 
incluem e superam aquelas práticas ou atividades afeitas apenas à Educação 
Física (TABORDA DE OLIVEIRA, 2001, p. 7 apud TABORDA DE 
OLIVEIRA et. ali., 2003, p. 147).   

 

Diante do amplo espectro que compõe as práticas pedagógico-educativas destinadas à 

educação do corpo, consideramos para esta pesquisa apenas as práticas pertinentes a 

Educação Física2, aos desfiles cívicos e às festividades, haja vista terem sido utilizadas pela 

instituição escolar como ferramentas para ordenar a formação do caráter e enquadrar 

corporalmente os alunos. Os estudos sobre a Educação Física apontam que no ambiente 

escolar essa matéria estava assentada em princípios médicos e militares, contemplando lições 

que ensinavam desde os cuidados com a higiene corporal até os exercícios ginásticos. 

As discussões acerca da pedagogia moderna e da Educação Física são percebidas no 

estado de Sergipe a partir de mudanças incorporadas por intelectuais, políticos, médicos, 

dentre outras classes que se empenharam em refletir o projeto de modernidade pelo qual 

passava a sociedade brasileira. Sergipe respirava os ares de civilidade que se espargiam por 

todo o país; praças estavam sendo edificadas; ruas eram calçadas; grupos escolares sendo 

construídos na capital e no interior e reformas sendo efetuadas na legislação educacional. 

Isto posto, este trabalho pretende investigar as práticas pedagógico-educativas da 

Educação do corpo no ensino primário sergipano durante a Primeira República (1889–1930). 

O estudo das práticas pedagógico-educativas abrange as instituições educacionais 

públicas e particulares. Essa opção justifica-se pela escassez de fontes3 que possibilitassem o 

                                                           
2 De acordo com Vago (2002) a mudança de nomenclatura do termo Ginástica para Educação Física ocorre, em 
Minas Gerais, na década de 1920, para esse autor “[...] Não parece tratar-se de uma simples e mecânica mudança 
de nomes, mas de uma paulatina especialização de tarefas: se antes esperava-se que um conjunto de práticas 
presentes em várias cadeiras resultasse na “educação physica” das crianças, o movimento parece ter sido o de 
atribuir a uma disciplina específica a responsabilidade por realizá-la, a ponto de assumir tal designação, que vai 
perdendo seu sentido alargado, como antes, e assumindo um sentido restrito. Isso indica a consolidação de um 
campo disciplinar específico para uma tarefa específica, que requer professores específicos, práticas específicas, 
demandadas das décadas anteriores que marcam o enraizamento escolar da Ginástica  (Educação Física), em 
Minas Gerais especialmente a partir da segunda metade da década de 20 [...]” (VAGO, 2002, p. 351). Tendo em 
vista as colocações do autor, podemos afirmar que em Sergipe o processo de consolidação da nomenclatura 
“Educação Physica” inicia-se juntamente com a República, haja vista o primeiro Regulamento da Instrução 
Pública de 1890 considerar como matéria de ensino “Preceitos gerais de higiene e exercícios físicos”, bem como 
pelo fato de o termo “Educação Physica” aparecer nas dissertações das normalistas em 1903.                 
3 O descuido e falta de organização dos arquivos públicos do estado de Sergipe acarretaram um processo de 
escasseamento das fontes necessárias para esta pesquisa, haja vista que em alguns arquivos existem fontes acerca 
do período estudado ainda não catalogadas, impossibilitando desta forma a sua disponibilidade aos 
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resgate da história das práticas pedagógico-educativas da educação do corpo apenas nos 

grupos escolares do estado de Sergipe, haja vista essa instituição ter servido de modelo para a 

organização e ampliação da oferta da instrução pública primária. 

A materialização dos ensinamentos da educação do corpo nas instituições 

educacionais públicas e particulares do estado de Sergipe deu-se durante as aulas de Educação 

Física, nos desfiles cívicos e nas festividades, práticas pedagógicas que ocorriam no espaço 

interno das escolas, estendendo-se socialmente para além dos muros escolares.  

Ao longo deste trabalho serão utilizadas algumas nomenclaturas inerentes às práticas 

pedagógicas na Primeira República. O termo educação do corpo, como já pontuou Taborda de 

Oliveira (2006), será utilizado para caracterizar todas as práticas escolarizadas. Já o termo 

Educação Física vai assumir outras denominações, ao longo do texto, já que essa matéria de 

ensino compreendia tanto as práticas higiênicas como os exercícios corporais. Portanto, no 

terceiro capítulo, esse termo vai incorporar a nomenclatura “educação do corpo em 

movimento” quando o tema em foco forem os exercícios corporais.      

As fontes utilizadas no tratamento das questões levantadas neste trabalho constituem-

se de documentos primários e secundários. No tocante às fontes primárias, destacam-se: a 

legislação educacional sergipana, mensagens dos presidentes do estado de Sergipe, relatórios 

de ensino, termos de visita (produzidos pelos inspetores de ensino), programas de ensino, 

dissertações das normalistas4, obras de Baltazar Góes e Helvécio de Andrade, jornais5 e 

imagens6. As fontes secundárias constituem-se de produções acadêmicas inerentes às 

pesquisas da Educação Física escolar e das instituições escolares no estado.  

As fontes encontram-se disponíveis nos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico 

de Sergipe (acervo geral, fundo de documentação sergipana e hemeroteca), Biblioteca Pública 

Epifâneo Dórea (fundo de documentação sergipana e hemeroteca), Arquivo Público do Estado 
                                                                                                                                                                                     
pesquisadores. Este fato impediu que um balanço exaustivo fosse feito em busca de fontes que se relacionassem 
ao objeto de estudo. Desta forma, outros estudos desenvolvidos futuramente podem revelar fontes acerca da 
história das práticas pedagógico-educativas da educação do corpo não evidenciadas até o momento.        
4 As dissertações das normalistas compõem uma miscelânea com 15 dissertações publicadas entre os anos de 
1903 e 1904.  
5 A partir dos jornais serão extraídas as informações acerca da educação do corpo no ensino primário sergipano. 
Os jornais elencados para este estudo foram: “Correio de Aracaju” “Diário da Manhã”, “Diário de Sergipe”, “O 
Estado de Sergipe”, e “O Imperial”. Sobre a utilização dos jornais como fonte histórica consultar De Luca 
(2006).    
6 No tocante aos recursos iconográficos, o conteúdo da imagem será explorado no sentido de fazer falar esta 
fonte de pesquisa, que no primeiro momento pode ser considerada como muda e estanque, mas que na verdade 
apresenta-se carregada de um valor simbólico. Os recursos iconográficos, com suas linhas, superfícies, 
contornos, manchas, figuram “[...] como textos e testemunhos orais, constituem-se numa forma importante de 
evidenciar a história. Elas registram atos de testemunho ocular [...]” (BURKE, 2004, p. 17). Desta forma, a 
imagem utilizada como fonte de pesquisa da cultura escolar busca transcender o tratamento usual, que 
geralmente lhe é atribuído por alguns pesquisadores, figurando-se no texto apenas de forma ilustrativa. Sobre 
mais informações acerca deste tema, consultar Paiva (2002), Borges (2005) e González, Arillo (2003).          



17 
 

de Sergipe (acervo geral, fundo de educação e hemeroteca), Instituto Tobias Barreto de 

Educação e Cultura (acervo geral e hemeroteca), Memorial de Sergipe (seção iconográfica), 

Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe (fundo de documentação sergipana), 

Divisão de Pesquisa do Departamento de História (monografias) e na Biblioteca do Núcleo de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (dissertações e teses). 

A indicação de um marco temporal (1889–1930) ancorado em um recorte político 

deve-se ao fato de que foi na República que se iniciou o processo de ampliação do ensino 

primário através dos Grupos Escolares e, atrelado a isto, uma prática concreta de intervenção 

sobre os corpos, constituindo-se assim uma educação corporal destinada a contribuir para a 

formação do novo homem, o homem republicano. O ano de 1930 é a data-limite para a 

análise, pois a partir desse momento ocorreu uma reavaliação do modelo de República 

vigente, estabelecendo-se um novo direcionamento. Tal contexto vai refletir-se no ambiente 

educacional de maneira gradativa, inclusive na prática da Educação Física com a crescente 

intervenção da instituição militar (HORTA, 1994). 

O período analisado representa um recorte cronológico, não restringindo a análise do 

trabalho especificamente à Primeira República. Algumas considerações inerentes ao Brasil 

Império, bem como a segunda fase da República, serão tecidas no tocante à estrutura 

educacional e às contribuições intelectuais, a exemplo de Rui Barbosa, no sentido de 

possibilitar o entendimento das principais influências incorporadas pela área da Educação 

Física, especialmente suas heranças médicas e militares.  

Por fim, é indispensável explanar sobre os principais autores responsáveis por 

construir o arcabouço teórico que serviu como fio condutor entre os aspectos gerais e locais, 

possibilitando uma relação estreita entre a história da educação brasileira e a sergipana. Em 

âmbito nacional serão considerados autores que se debruçaram em discussões sobre a 

importância da educação e especificamente da Educação Física para o desenvolvimento 

integral dos republicanos, dentre os quais se destacam Rui Barbosa, José Verissimo e 

Fernando de Azevedo, no sentido de perceber como estes intelectuais influenciaram as 

propostas educacionais em Sergipe, a exemplo de Helvécio de Andrade e Baltazar Góes.  

Cercamo-nos ainda de autores de outras áreas do conhecimento, sendo utilizados 

desde os clássicos até os autores contemporâneos da Filosofia, da Sociologia, da Educação, da 

História, além do referencial bibliográfico da própria Educação Física. 

Em Sergipe, os trabalhos de pesquisa que envolve a história da Educação Física e a 

história das instituições escolares demonstram um esforço no processo de reconstrução da 

memória educacional sergipana, dentre os quais se destacam, no tocante à Educação Física: 
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Menezes (1997), Grunennvaldt (1999, 2005), Dantas Junior (2003) e Almeida (2004). No que 

concerne às pesquisas voltadas para as instituições educacionais, destacam-se: Azevedo 

(2003), Mello (2004), Oliveira (2003), Patrício (2003), Costa (2003) e Oliveira (2004)7.  

Essas obras iniciam o processo de construção da memória da Educação Física e das 

instituições escolares, no estado de Sergipe, e abrangem análises que envolvem as instituições 

de formação de professores, os estudos sobre as práticas pedagógicas e a legislação 

educacional. 

Com o intuito de operar a triangulação dos dados evidenciados a partir das fontes com 

o referencial bibliográfico elencado para a tessitura do texto, este trabalho está estruturado em 

três capítulos. O primeiro, intitulado O pensamento intelectual sobre a educação do corpo 

no contexto da Primeira República, aborda o ideário educacional brasileiro com vistas à 

formação integral do cidadão republicano. Nesse capítulo tomamos como referência as obras 

de Rui Barbosa: “Reforma do ensino primário e várias instituições complementares da 

Instrução Pública”, cujo capítulo VII, “Métodos e Programas Escolares”, aborda a Educação 

Física; Fernando de Azevedo e sua obra “Da Educação Física, o que ela é, o que tem sido e o 

que deveria ser”; José Verissimo na obra “A Educação Nacional”, que também aborda a 

Educação Física. A análise destas obras possibilita a compreensão dos princípios, métodos e 

conteúdos que influenciaram o pensamento e os desdobramentos pedagógico-educativos da 

Educação Física. Ainda será discutido o processo de cientificialização e institucionalização 

das vertentes responsáveis pela educação do corpo, com destaque para a Educação Física e as 

festividades escolares.  

O segundo capítulo, intitulado Proposições para a educação do corpo no contexto 

da educação em Sergipe, busca perceber de que forma as discussões sobre a Educação Física 

em âmbito nacional foram apreendidas pelos intelectuais sergipanos. Utilizamos como 

referência dois educadores que tiveram uma influência marcante na educação sergipana: 

Helvécio de Andrade, com sua obra “Curso de Pedagogia – lições práticas elementares da 

Psicologia, Metodologia e Higiene Escolar, professoradas na Escola Normal em Aracaju” e 

Baltazar Góes com a obra “Apostilhas de Pedagogia – precedidas de algumas noções de 

Psychologia colhidas de bons mestres”. Nesses dois trabalhos, os autores dedicam um 

capítulo à Educação Física. Buscou-se, também, compreender como os ensinamentos desses 
                                                           
7 Tais trabalhos foram elencados para esta análise devido à relação existente entre estes e o objeto de estudo 
proposto, especialmente no que concerne aos aspectos práticas educacionais e marco temporal. No entanto, a 
opção por esses estudos não restringe a pesquisa no campo da história da educação no estado de Sergipe a tais 
abordagens. São vários os trabalhos de pesquisa desenvolvidos no estado que buscam o resgate da história da 
educação especialmente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. 
Sobre esse assunto consultar Freitas (2006).          
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dois professores eram assimilados pelas normalistas, futuras professoras do ensino primário 

em Sergipe, ao escreverem suas teses de conclusão de curso, especialmente aquelas que 

tratavam da Educação Física. 

O terceiro e último capítulo, A educação do corpo e as suas práticas pedagógico-

educativas no ensino primário em Sergipe – 1889/1930 tem por objetivo discutir o processo 

de educação corporal através das práticas pedagógico-educativas como: Educação Física, 

desfiles cívicos e festividades escolares presentes nas escolas públicas e particulares de 

Sergipe. O primeiro item desse capítulo aborda as práticas pedagógico-educativas da 

Educação Física em Sergipe, as quais se caracterizavam na escola primária sob dois aspectos: 

práticas higiênicas (localização das escolas, vacinação, alimentação, vestimentas, utilização 

do copo individual, separação dos corpos doentes e higiene corporal) e exercícios corporais 

(ginástica sueca, instrução militar, exercícios marciais, dança, diversões infantis, jogos, 

evoluções8, marchas, ginástica, Water-polo, foot-ball, natação e escotismo), com destaque 

para a ginástica sueca praticada principalmente nas escolas públicas. O segundo tópico 

contemplará a discussão dos espaços, tempos e materiais destinados à Educação Física, de 

forma a percebermos como tais espaços e tempos foram-se constituindo em Sergipe. O 

terceiro tópico abordará as festividades e desfiles escolares, buscando perceber como este tipo 

de manifestação configurava-se como uma educação do corpo, estabelecendo normas e regras 

através da construção de um ideário cívico-patriótico, imbuído de símbolos, valores 

representativos das tradições inventadas. Projetados para além dos muros escolares, os rituais 

festivos, a exemplo dos desfiles cívicos, objetivavam estender ao povo, público espectador, o 

modelo de comportamento estabelecido dentro do ambiente escolar, dando assim, publicidade 

aos ideais de disciplina, higiene, civilização e desenvolvimento propalados no ambiente 

escolar.   

  

                                                           
8 Movimento do corpo nos exercícios ginásticos e especialmente durante os desfiles cívicos. Geralmente as 
evoluções são executadas através de formações em filas ou colunas.   
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I. O PENSAMENTO INTELECTUAL SOBRE A EDUCAÇÃO DO CORPO NO 
CONTEXTO DA PRIMEIRA REPÚBLICA 
 

 

Território tanto biológico quanto simbólico, processador de virtualidades 
infindáveis, campo de forças que não cessa de inquietar e confortar, o corpo 
talvez seja o mais belo traço da memória da vida. Verdadeiro arquivo vivo, 
inesgotável fonte de desassossego e de prazeres, o corpo de um indivíduo 
pode revelar diversos traços de sua subjetividade e de sua fisiologia mas, ao 
mesmo tempo, escondê-los. Pesquisar seus segredos é perceber o quanto é 
vão separar a obra da natureza daquela realizada pelos homens: na verdade, 
um corpo é sempre ‘biocultural’, tanto em seu nível genérico, quanto em sua 
expressão oral e gestual (SANT’ANNA, 2004, p. 3).   

 

 

 As análises da pesquisadora Sant’Anna (2004) acerca dos assuntos pertinentes à 

“inesgotável fonte de desassossego e de prazeres”, o corpo, alertam-nos para o fato de que 

realizar uma história do corpo é uma tarefa bastante vasta e, principalmente, arriscada, pois o 

corpo humano não revela apenas traços da sua personalidade e da sua existência, mas, 

sobretudo, as formas sociais que atuam no seu controle. Destarte, adverte que: 

 

[...] diferente de uma história do corpo, talvez seja mais instigante e viável 
realizar investigações sobre algumas das ambições de governá-lo e organizá-
lo conforme interesses pessoais ou coletivos. Pois cada vontade de manter o 
corpo sob controle, por exemplo, é constituída por fragilidades e potências, 
expressando especificidades e generalidades culturais (SANT’ANNA, 2004, 
p. 4).         
 

O controle do corpo ganha conotações diferenciadas na modernidade. Em âmbito 

social várias iniciativas foram desencadeadas ao longo dos tempos no sentido de conter os 

impulsos corporais: os manuais de etiqueta9, as teorias higiênicas e eugênicas, o trabalho 

fabril, os métodos ginásticos e os esportes enquanto fenômeno de massa. Na escola, a 

educação do corpo deu-se por meio das práticas corporais, que, assim como o seu objeto de 

atuação, o corpo, são fugidias e de difícil apreensão.    

Neste capítulo trataremos do ideário educacional brasileiro com vistas à formação 

integral do cidadão republicano a partir de intelectuais10 como Rui Barbosa, José Verissimo e 

                                                           
9 Sobre como o processo civilizatório interfere na transformação do comportamento humano, criando dentre 
outras coisas, os manuais de etiqueta, ver Elias (1993,1994).     
10 A definição do vocábulo intelectual é uma tarefa complexa. Muitos foram os estudiosos que se dedicaram ao 
tema. No intuito de depurar o conceito, Maximo (2000) debruçou-se sobre autores como Fichte, Jacques Le 
Goff, Aníbal Ponce, Mario A. Manacorda, Bobbio, Gramsci, dentre outros, e identificou alguns traços que 
balizaram o conceito de intelectual. Dentre esses traços, o autor elenca dois que considera fundamentais para o 
entendimento do conceito, são eles: “produção e difusão do conhecimento” (MAXIMO, 2000), voltando o olhar 
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Fernando de Azevedo, buscando entender quais eram as discussões e propostas levantadas por 

esses estudiosos no tocante à educação do corpo, sem, contudo, deixar de perpassar pelo 

contexto educacional de forma geral. O entendimento das idéias propaladas por esses 

pensadores foi de fundamental importância para compreendermos de que forma suas reflexões 

influenciaram os intelectuais sergipanos e a materialização das várias formas de educação 

corporal – Educação Física, festividades e desfiles cívicos no interior da escola em Sergipe. 

No Brasil, quando a República foi proclamada em 1889, muitas discussões já vinham 

sendo travadas sobre a reestruturação social e política. Assuntos que englobavam desde a 

recente abolição da escravatura, a política, a economia, a religião até a ampliação da oferta da 

instrução elementar com caráter público, obrigatório e laico já ocupavam as rodas de reuniões 

compostas por intelectuais e não-intelectuais do Império. O discurso sobre educação escolar 

não era privilégio dos republicanos. Homens de letras, jornalistas, políticos, padres e 

ministros evangélicos, proprietários e homens do povo já expressavam interesse por essa 

questão, desde o Império (HILSDORF, 2005). 

As discussões sobre o processo de ampliação da oferta da educação pública que 

caracterizaram o Brasil no final do Império e início da República vêm acompanhadas do 

ideário da modernidade pedagógica, responsável por garantir a educação integral do ser 

humano, considerando, portanto, seus aspectos intelectuais, físicos e morais.  

No tocante à educação do físico, esta era antes considerada como pouco importante 

pelas instituições educacionais. Data do século XIX, na história do homem ocidental, um 

movimento em torno da pedagogia do gesto e da vontade que se configurava como uma 

‘educação do corpo’ e materializava-se através da ginástica (SOARES, 2002). 

Cabia à ginástica, através de suas prescrições, ser a porta-voz dos preceitos e normas 

da sociedade civilizada. Esta prática era a responsável por imprimir nos corpos um padrão de 

moralidade utilitária, disseminando-se por diversos países da Europa. Ela fez nascer um 

grande movimento denominado: Movimento Ginástico Europeu, que, consoante Soares 

(2002), caracterizou-se: 

                                                                                                                                                                                     
para o estudo em foco, Rui Barbosa, Fernando de Azevedo e José Verissimo são intelectuais por atenderem as 
duas características expostas. A opção por estes intelectuais deve-se ao fato deles terem desempenhado uma 
atuação importante na Primeira República, além de fazerem em suas obras discussões sobre a educação do 
corpo, objeto deste trabalho, através dos escritos sobre a Educação Física, contribuindo assim para definir as 
ações no campo da Educação Física, além da necessidade metodológica de efetuarmos delimitações teóricas que 
possibilitassem nos capítulos seguintes o tratamento das fontes de forma mais abrangente. Contudo, não 
podemos desconsiderar a importância de outros intelectuais que se dedicaram a escrever sobre o Brasil no calor 
dos acontecimentos da Primeira República: Silvio Romero – “Sociologia e literatura” (1901); Paulo Prado – 
“Retrato do Brasil” (1928), Manuel Bomfim – “Lições de Pedagogia” (1926), este último também aborda a 
Educação Física.           
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[...] Como expressão da cultura, este movimento constrói-se a partir das 
relações cotidianas, dos divertimentos e festas populares, dos espetáculos de 
rua, do circo, dos exercícios militares, bem como dos passatempos da 
aristocracia. Possui em seu interior princípios de ordem e disciplina 
coletiva que podem ser potencializados (SOARES, 2002, p. 18, grifo 
nosso). 

 

Potencializar os princípios de ordem e disciplina, presentes no movimento ginástico, 

significava, segundo a autora, a inserção dos preceitos científicos baseados na ciência e na 

técnica, bem como o rompimento com seu “núcleo primordial”, ou seja, o campo dos 

divertimentos, garantindo assim à ginástica o status de ser uma prática científica do corpo, 

desatrelada das suas heranças acrobáticas e circenses. 

O Movimento Ginástico Europeu caracterizou-se, portanto, como o conjunto de 

sistematizações científicas, responsável pela criação dos “métodos ginásticos” ou “escolas de 

ginástica”, que corresponderam às distintas formas de organização dos exercícios físicos a 

partir de quatro países11: Alemanha (escola alemã com o método alemão de ginástica), Suécia 

(escola sueca com o método de ginástica sueca), França (escola francesa, com o método 

francês de ginástica) e por último a Inglaterra (neste país os exercícios físicos apresentaram 

um caráter particular, desenvolvendo de forma mais acentuada o esporte) (SOARES, 2001). 

A escola alemã, responsável pela criação do método alemão de ginástica, teve como 

um dos principais fundadores Guts Muths e estava baseada nas leis da Fisiologia e das teorias 

pedagógicas de Rousseau, Basedow e Pestallozzi, dentre outros. Essa ginástica foi implantada 

em território brasileiro na primeira metade do século XIX com a chegada dos imigrantes 

alemães nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de 

Janeiro, além da contribuição dos soldados e oficiais prussianos que integraram a Guarda 

Imperial Brasileira, e que, ao deixarem o serviço, fixaram-se em nosso país em vez de 

retornarem ao seu país de origem (MARINHO, s. d.). Ambas as categorias, civil e militar, 

contribuíram sobremaneira para a disseminação dessa ginástica, uma vez que cultivavam 

hábitos corporais aprendidos na Alemanha.  

A escola sueca foi sistematizada por Pehr Henrick Ling, e suas bases científicas 

estavam pautadas na Anatomia, Fisiologia e Pedagogia. No Brasil, esse método foi difundido 

através das propostas de Rui Barbosa nos seus Pareceres destinados à reforma do ensino 
                                                           
11 Ao citar apenas quatro países e seus respectivos sistemas ginásticos, não temos a intenção de negar a 
existência de outros sistemas e métodos de Educação Física que se organizaram especialmente nos países 
europeus ao longo do século XIX, a exemplo dos métodos de Herbert, do Dr. Bicudo de Castro, do Dr. Johannes 
Lindhard, de Mitchell e Mason, do Mc Curdy e Larson, e da Educação Física Desportiva Generalizada. Sobre 
tais métodos, consultar Marinho (1958).   
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primário: “Reforma do ensino primário e várias instituições complementares da Instrução 

Pública” (1947b) e mais tarde por Fernando de Azevedo na obra “Da Educação Física: o que 

ela é, o que tem sido e o que deveria ser?” (1960). Este método ginástico, em especial, é 

considerado pelo seu fundador, e pelos intelectuais citados anteriormente, como o mais 

apropriado para a prática da Educação Física em âmbito escolar, por não estar fortemente 

atrelado aos preceitos militares, com vistas à formação de soldados, apesar desse tipo de 

ginástica – Ginástica Militar – compor as lições do mencionado método12. 

A escola francesa teve como fundador Francisco Amoros Y Ondeanõ, e assim como os 

outros métodos, tinha suas bases nos preceitos da Biologia, Anatomia e Fisiologia. Tal 

ginástica foi introduzida no Brasil em 1907, através da Missão Francesa enquanto instruía a 

Força Pública do Estado de São Paulo, caracterizando-se também como último método 

adotado no Brasil, ficando legalmente instituído, em âmbito militar, no dia 12 de abril de 

1921, pelo decreto lei n. 14.784. 

Em 1929, o General Nestor Pessoas submeteu à comissão de Educação Física um 

anteprojeto de lei que estabelecia: 

 

Art. 1º – A Educação Física deve ser praticada por todos os residentes no 
Brasil. Ela é obrigatória em todos os estabelecimentos de ensino federais, 
municipais e particulares, a partir da idade de seis anos, para ambos os 
sexos. [...] 
O art. 41 prescreve: Enquanto não for criado o ‘Método Nacional de 
Educação Física’13, fica adotado em todo o território brasileiro o 
denominado Método Francês sob o título de ‘Regulamento Geral de 
Educação Física’ (MARINHO, s. d., p. 56-57).          

 

O anteprojeto recebeu severas críticas da Associação Brasileira de Educação (ABE), 

que tinha na sua estrutura organizacional um Departamento de Educação Física e Higiene. A 

ABE criticava o ministério da guerra que, como órgão do governo, era incapaz de solucionar 

os problemas pelos quais passava a educação brasileira, além de criticar também as 

finalidades do anteprojeto que propunha ‘transplantar’ um sistema estrangeiro de ginástica 

(SOARES, 2001).    

                                                           
12 Este método será abordado e discutido nos capítulos II e III deste trabalho, por ter sido implantado 
oficialmente nas escolas brasileiras e muito aceito entre os intelectuais sergipanos, a exemplo de Helvécio de 
Andrade, que chegou a escrever um manual de Ginástica Sueca a ser adotado nas instituições escolares em 
Sergipe.   
13 As adoções dos métodos ginásticos estrangeiros suscitavam vários debates na sociedade brasileira. Os 
intelectuais envolvidos com tais temáticas defendiam a elaboração de um “Método Nacional de Educação 
Física”, proposição que não chegou a ser efetivada. 
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Diante das pressões sociais, o anteprojeto foi aprovado parcialmente, instituindo o 

ensino obrigatório do método francês nos estabelecimentos de ensino secundário, em 30 de 

junho de 1931, através do Ministério da Educação e Saúde (MARINHO, s.d.).      

Os métodos ginásticos apresentam similitudes e discrepâncias que variam de acordo 

com o país de origem. No entanto, conforme Soares (2001), de modo geral, configuram 

finalidades semelhantes, quais sejam:  

 

[...] regenerar a raça (não nos esqueçamos do grande número de mortes e de 
doenças); promover a saúde (sem alterar as condições de vida); desenvolver 
a vontade, a coragem, a força, a energia de viver (para servir à pátria nas 
guerras e na indústria) e, finalmente, desenvolver a moral (que nada mais é 
do que uma intervenção nas tradições e nos costumes dos povos) (SOARES, 
2001, p. 52). 

  

Destinados a atender necessidades tão amplas e complexas que interfeririam no 

conjunto das relações sociais, os métodos ginásticos respaldados cientificamente pelos 

conhecimentos da Anatomia, Fisiologia, Pedagogia, Biologia, dentre outros, abrangiam uma 

enorme gama de práticas corporais, a exemplo dos exercícios corporais com ou sem 

aparelhos, o nado, a dança e o canto, corridas, equitação, esgrima, etc. 

Em suma, o Movimento Ginástico Europeu foi o primeiro esboço e o lugar de onde 

partiram “[...] as teorias da hoje denominada educação física no Ocidente [...]” (SOARES, 

2002, p. 20), trazendo para o seu âmago as idéias de saúde, vigor, energia e moral. 

Tais métodos ginásticos penetram no Brasil inicialmente na formação dos militares e 

apenas mais tarde se estendem a toda a sociedade, haja vista o modelo sócio-econômico 

escravagista em vigor no país durante praticamente todo o regime monárquico parecer definir 

os aspectos culturais da população, que era formada por dois tipos de grupos sociais: os 

libertos (pessoas brancas com ou sem poder aquisitivo) e os cativos (escravos, responsáveis 

pelo trabalho braçal e por sustentarem quase que totalmente a economia agrária do Brasil). 

 O regime escravista contribuiu para que a sociedade criasse uma aversão em relação à 

educação do corpo, ainda permeada por tabus que vinculavam o hábito de exercitar-se 

corporalmente ao trabalho braçal praticado pelos negros das senzalas, pois, seja dentro dos 

engenhos ou fora dele, a categoria trabalho braçal ficava a cargo dos escravos brasileiros, 

como atesta Freyre (2001): 

 

 [...] Os negros e as pretas chamadas de ganho serviam de tudo no Brasil: 
vender azeite-de-carrapato, bolo, cuscuz, manga, banana, carregar fardos, 
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transportar água do chafariz às casas dos pobres – trazendo de tarde os 
proventos para o senhor [...] (FREYRE, 2001, p. 500).                  

 

A associação entre práticas corporais e trabalho braçal, presente no imaginário da 

sociedade brasileira, na monarquia, foi uma das causas responsáveis pelo atraso no 

desenvolvimento de uma cultura corporal que associasse os preceitos higiênicos e exercícios 

corporais ao cotidiano do povo brasileiro. 

No entanto, visando dirimir os preconceitos que envolviam os assuntos inerentes aos 

cuidados com o corpo, e possivelmente um processo de educação corporal, bem como 

resolver outros problemas de ordem social, os médicos foram os pioneiros, durante o Império, 

na tradução e publicação dos tratados de Educação Física14, com o objetivo de divulgar os 

preceitos higiênicos e eugênicos a toda a população. Fundamentadas na medicina moderna, 

tais obras aventavam noções preliminares de puericultura15, as quais, de acordo com Mauad 

(2004), ensinavam: 

 

[...] desde a forma como o cordão umbilical deveria ser cortado até as 
vestimentas adequadas e a forma correta de colocar a criança no berço, 
passando pela temperatura do banho, pelos banhos de sol e pela forma 
correta de embalar [...] (MAUAD, 2004, p. 161). 

 

Outros ensinamentos encontrados nesses tratados diziam respeito a proposições de 

exercícios físicos que incluíam práticas corporais e morais, como: exercícios ginásticos, 

exercícios mentais, jogos e esportes. 

Destinados a cuidar do corpo em âmbito social, as medidas higiênicas e eugênicas 

atuariam contendo impulsos, evitando doenças e diminuindo os índices de mortalidade 

                                                           
14 O primeiro tratado de Educação Física encontrado no Brasil e considerado o mais antigo estudo na área escrito 
em língua portuguesa data de 1787: “Tratado de Educação Física e Moral”, escrito pelo Bacharel Luis Carlos 
Moniz Barreto. Em 1890 é publicado em Lisboa pelo mineiro Dr. Francisco Melo Franco o “Tratado da 
Educação Física dos Meninos para uso da Nação Portuguesa”. É de sua autoria também Elementos de Higiene 
ou Ditames Teoréticos para conservar a saúde e prolongar a vida (1819) (MARINHO, s.d.). Os temas inerentes à 
Educação Física também foram abordados nas teses médicas sobre educação, apresentadas à Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, sendo a tese “Algumas considerações sobre a educaçam physica”, de autoria de 
Manoel Pereira da Silva Ubatuba, a primeira escrita sobre o tema. Para mais informações sobre este assunto, 
consultar Gondra (2004).     
15 A puericultura configura-se no conjunto de ações destinadas a assegurar o nascimento e o desenvolvimento de 
crianças sadias. Segundo Novaes (1979) “[...] surge em fins do século XIX, na França, e propõe-se a normatizar 
todos os aspectos que dizem respeito à melhor forma de se cuidar das crianças, com vistas à obtenção de uma 
saúde perfeita. Ela será ouvida principalmente através da voz dos médicos, dirigir-se-á a todas as crianças, 
indistintamente, mas se colocará como mais necessária àquelas que nascem em um meio social desfavorável, 
com inúmeros riscos para a saúde. E é neste momento que se pode apontar o seu caráter ideológico, porque toma 
uma situação que é efeito e a transforma em causa: pensa as más condições de saúde como conseqüência de uma 
falta de informações (sic) por parte das pessoas e não como reflexo de uma situação de vida em que a má saúde e 
a ignorância fazem parte de uma única condição de inferioridade social [...]” (NOVAES, 1979, p. 11 apud 
SOARES, 2001, p. 26).     
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infantil. Os assuntos referentes ao corpo expressavam uma estreita ligação com o ramo da 

educação, que começava a ganhar destaque entre as discussões pedagógicas da época, 

amplamente influenciadas pelas publicações médicas destinadas aos cuidados corporais e à 

educação das crianças.  

 Tais publicações serviram como terreno fértil para a disseminação dos “métodos 

ginásticos” procedentes da Europa e que adentraram no território brasileiro, respaldados pelas 

instituições militares, assentados nos conhecimentos científicos da Fisiologia, Anatomia, 

Biologia e Medicina. Esses métodos depois se estenderam ao meio social, passaram a ser 

praticados pela população e incorporados por algumas instituições de ensino.         

  A formação corporal não foi tema de grandes interesses no regime monárquico. As 

primeiras leis de instrução elementar instauradas durante o Império privilegiavam um 

programa de ensino focado nos estudos literários com um caráter informativo e enciclopédico, 

nos quais os cuidados com a educação corporal eram incipientes16. 

Com a reforma Couto Ferraz, instaurada em 1854, a educação do corpo começou a 

ganhar destaque. No entanto, sua prática ainda era inexistente na instrução primária, pois o 

ensino de matérias como a ginástica ficava a cargo da designação do inspetor geral com 

anuência do Conselho Diretor, de forma que as práticas corporais figuravam neste nível de 

ensino através dos bordados e trabalhos de agulha destinados exclusivamente ao sexo 

feminino. De acordo com Zotti (2004), a prática da educação do corpo através da ginástica era 

matéria integrante da legislação educacional apenas no ensino superior. Contudo, “[...] a 

maioria dos dispositivos desta lei não foram cumpridos. A classe elementar teve reduzida 

implantação, e o ciclo superior nem saiu do papel” (ZOTTI, 2004, p. 42).                        

O currículo das escolas de primeiras letras instituído pelo decreto nº. 1.331 – A, de 17 

de fevereiro de 1854, definia, em seu artigo 47, que aos alunos das escolas públicas primárias 

deveria ser ensinada: a instrução moral e religiosa, a leitura e escrita, as noções essenciais de 

gramática, os princípios elementares de aritmética, o sistema de pesos e medidas do 

município, incluindo ainda para o sexo feminino os bordados e trabalho de agulha mais 

necessários (ZOTTI, 2004).  

Ao referir-se aos dispositivos dessa lei, Zotti (2004) conclui que as escolas primárias 

continuaram a ensinar apenas a ler e escrever, asseverando que:  

 

                                                           
16 No entanto, alguns colégios já ofereciam aulas de ginástica e esgrima, a exemplo do Colégio Alberto Brandão, 
que em 1880 já contemplava no seu programa um dia específico à “festa da educação física”, como descreve 
Raul Pompéia em “O Ateneu” (2004).  



27 
 

O Império relegou o ensino primário ao descaso completo, ficando as poucas 
tentativas de aperfeiçoamento reduzidas a leis que nunca foram cumpridas. 
O currículo aplicado, no sentido do prescrito para ser ensinado, nunca passou 
de aulas de leitura, escrita e cálculo. De fato, a elite nunca teve interesse por 
esse nível de ensino, e o povo... ora, para que educar o povo... (ZOTTI, 
2004, p. 43).   

 

Apenas em 1870, com a reforma Paulino de Souza, implementada no Colégio Pedro II, 

no Rio de Janeiro, estabelecimento modelo para o ensino secundário, é que a educação 

corporal ganha evidência, pois as aulas de ginástica que antes vigoravam como facultativas 

tornam-se obrigatórias (ZOTTI, 2004). Porém, mesmo sob essa obrigatoriedade, as evidências 

de que esse tipo de educação ocorreu nas escolas brasileiras, durante o século XIX, ainda são 

um tanto incipientes17, visto que o ato adicional de 1834 propiciou autonomia às províncias 

para legislarem nos assuntos educacionais.      

No entanto, torna-se importante salientar que a educação do corpo propalada no 

ambiente escolar estava estritamente vinculada à educação da moral e, portanto, 

materializava-se de outras formas, a exemplo das festividades e desfiles cívicos, através dos 

quais o corpo era disciplinado para demonstrar retidão, respeito e obediência às normas e 

regras vigentes na época.  

A visualização da educação do corpo através dos desfiles e festividades ficou mais 

evidente com a proclamação da República, já que o novo regime acarretou mudanças à 

conjuntura sócio-política brasileira, pois ordem e progresso eram as palavras-chave do regime 

político. O ideário republicano esperava que as ações se espraiassem sobre todos os contornos 

da vida brasileira e os aspectos educacionais, sociais, políticos, culturais e econômicos 

sofressem mudanças. Assim, “A República adquire características próprias, com a 

naturalização dos estrangeiros, a liberdade de cultos, o sufrágio universal, a organização 

federativa dos estados e o presidencialismo, de inspiração norte-americana” (REIS FILHO, 

1981, p. 13-14). 

Em meio a esse processo de organização do novo regime político, símbolos e ritos 

foram instaurados para compor o conjunto cultural formado por uma série de “tradições 

                                                           
17 Recentemente em 2003, o grupo de estudos coordenado pelo pesquisador Taborda de Oliveira implementou 
pesquisas com o projeto “Transformações nos padrões de manifestação e controle corporais na escola elementar 
paranaense na passagem do modelo doméstico para o modelo gradual (1882–1920)”, no sentido de investigar de 
fato quais foram as heranças legadas pela educação do corpo, nesse período. No entanto, como a pesquisa ainda 
se encontra em fase de desenvolvimento e voltada para o estado do Paraná, as afirmações sobre essa temática são 
inconclusas (TABORDA DE OLIVEIRA, 2006).   
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inventadas”18, como atesta Hobsbawm (1997) ao discutir a formação dos estados nos 

continentes europeu e americano, a partir dos rituais representativos dos governos:  

 

Desenvolveu-se um conjunto de rituais bastante eficaz em torno destas 
ocasiões: pavilhões para os festivais, mastros para as bandeiras, templos para 
oferendas, procissões, toque de sinetas, painéis, salvas de tiros de canhão, 
envio de delegações do Governo aos festivais, jantares, brindes e discursos 
(HOBSBAWM, 1997, p. 14). 

 

Tais elementos criados pelos estados respondem a fins bastante definidos, compondo 

assim um amplo repertório que integra uma linguagem elaborada, composta de práticas e 

comunicações simbólicas, formando dessa forma aquilo que podemos denominar de 

vocabulário simbólico das “tradições inventadas”.  

De acordo com Hobsbawm (1997), as tradições inventadas classificam-se em três 

categorias: 

 

[...] a) aquelas que estabelecem ou simbolizam a coesão social ou as 
condições de admissão de um grupo ou de comunidades reais ou artificiais; 
b) aquelas que estabelecem ou legitimam instituições, status ou relações de 
autoridade, e c) aquelas cujo propósito principal é a socialização, a 
inculcação de idéias, sistemas de valores e padrões de comportamento [...] 
(HOBSBAWM, 1997, p. 17).  

 

Diante das características apresentadas, podemos constatar que as festividades 

escolares, estabelecidas no Brasil na época da Primeira República, enquadram-se no item “c”, 

já que representam tradições responsáveis por incutir nos alunos o respeito pelos símbolos 

republicanos19.  

Inventar tradições significavas dentre outras coisas, constitui momentos ímpares na 

vida social de uma nação, nos quais o Estado, através de um vocabulário simbólico, transmitia 

para os integrantes da nação, o povo, todo um padrão de normas e valores a serem cultivados 

para além dos momentos festivos em que tais rituais ocorriam. 

                                                           
18 O termo “tradição inventada” cunhado por Hobsbawm (1997) é utilizado num sentido amplo, porém nunca 
indefinido, incluindo tanto as tradições realmente inventadas, construídas e formalmente institucionalizadas, 
quanto aquelas que surgiram num período temporal de difícil localização. Portanto, configura-se como “[...] um 
conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 
ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que 
implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado [...]” (HOBSBAWM, 1997, p. 9).    
19 Dentre os símbolos republicanos brasileiros criados para legitimar o novo governo, destacam-se os instituídos 
pelo Decreto nº/4, de 19 de novembro de 1889, que ‘estabelece os distintivos da bandeira e das armas nacionais, 
e dos selos e sinetas da República’ (REIS FILHO, 1981, p. 13).     
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Ao fazer um apanhado de algumas tradições inventadas no continente europeu entre os 

anos de 1870 a 1914, Hobsbawm (1997) elenca várias tradições, dentre as quais destacamos: a 

educação primária, o Dia da Bastilha, os monumentos públicos, o esporte, os movimentos 

ginásticos, etc. Fazendo um paralelo destas tradições européias com aquelas criadas nos 

Estados Unidos, o autor destaca a importância da implementação dos rituais, a exemplo do 4 

de Julho, Dia de Ação de Graças, com o objetivo de construir implicitamente o significado da 

nação americana, haja vista os norte-americanos serem em sua maioria formados por uma 

massa heterogênea de imigrantes.  

Dentro desse processo de construção cultural norte-americana, o autor chama atenção 

para o papel desempenhado pelo sistema educacional, pontuando que “[...] o sistema 

educacional foi transformado num aparelho de socialização política através da veneração da 

bandeira americana que, da década de 1880 em diante, tornou-se um ritual diário nas escolas 

rurais [...]” (HOBSBAWM, 1997, p. 288). 

Tomando por foco as análises do autor nos Estados Unidos, podemos afirmar que no 

Brasil o sistema educacional também foi transformado em um aparelho reprodutor e 

transmissor dos símbolos e datas cívicas republicanas, com vistas a formar o homem 

republicano. Conforme Veiga e Gouvea (2000): 

 

[...] O tempo republicano brasileiro, ainda por ser consolidado, precisaria 
constituir uma mentalidade cívica, pois a população, para viver a república e 
legitimá-la, deveria compreendê-la. Destaca-se que, nesta ‘nova’ era, 
instaurou-se, nos diferentes discursos, a idéia de que novas virtudes 
precisariam adentrar-se pelos sentidos; nas festas, a república surge como 
espetáculo formador da população, simulacro de novos protagonistas da 
história (VEIGA e GOUVEA, 2000, p. 138).  

                 

Nesse processo de inculcação de valores voltados a formar o cidadão republicano, a 

escola caracterizou-se como um ambiente propício para a disseminação de “uma mentalidade 

cívica” através das festividades e desfiles cívicos, constituindo assim um universo de 

ritualização capaz de abranger toda a sociedade, por meio dos eventos pré-definidos no 

calendário escolar.   

Ao fazer um estudo das formas de ritualização no Brasil, DaMatta (1997) classifica os 

eventos sociais em dois grupos: eventos extraordinários construídos pela e para a sociedade 

(festas, cerimoniais, solenidades, bailes, congressos, reuniões, encontros, conferências, etc.) e 

eventos extraordinários não previstos pelas normas ou regras sociais (catástrofes e tragédias).    
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No primeiro grupo, os eventos têm como característica marcante o fato de serem 

extraordinários, ou seja, situam-se fora do cotidiano social, desobedecendo assim à lógica dos 

acontecimentos repetitivos e rotineiros que integram o dia-a-dia. E o fato de serem 

construídos, inventados e conseqüentemente sistematizados, caracterizando-se pelo controle 

da palavra, do gesto e das vestimentas. 

As festividades escolares incluem-se no primeiro grupo, constituindo-se como 

solenidades pensadas e organizadas previamente no calendário escolar. Na época da Primeira 

República, tais eventos contribuíam para formar moralmente os jovens, incutindo-lhes 

sentimentos de respeito e amor à pátria. De acordo com Carvalho (1989): 

 

[...] as festas forneciam às crianças ‘oportunidade para gravar, 
indelevelmente, muitas lições proveitosas’. Nelas, a criança começaria a 
‘sentir o efeito da sanção social sobre seus atos, pelos aplausos ou sinais de 
enfado e de crítica que percebe: sente que há um público, um conjunto de 
pessoas que aprovam ou reprovam’. Em muitos casos, as festas poderiam 
‘ter também uma influência direta sobre o espírito dos pais’. Quando isto não 
ocorresse, as festas teriam pelo menos influência indireta sobre eles, 
‘elevando a escola e o papel do professor’ (CARVALHO, 1989, p. 77, grifo 
da autora).  

  

Destinadas a formar a personalidade, conter impulsos ou conferir à escola o mérito na 

formação da nação, algumas festividades tinham lugar de destaque no calendário escolar, não 

se restringindo a um evento local, mas representando um acontecimento social de nível 

nacional. O desfile do Dia da Independência é um exemplo bastante elucidativo acerca da 

temática em foco, já que concentra em um só dia manifestações em todos os estados do 

Brasil. 

Assim, as festividades e a Educação Física integravam o conjunto das práticas 

corporais institucionalizadas. A educação do corpo, especialmente a Educação Física, foi 

debatida pelos intelectuais que se ocuparam em discutir a educação no Brasil no final do 

Império e durante as primeiras décadas republicanas, elencando projetos, propostas e 

programas em torno da educação corporal, com vistas à formação integral (física, moral e 

intelectual) do homem republicano. Dentre os intelectuais que se ocuparam desse espectro, 

educação do corpo, destacam-se Rui Barbosa, José Verissimo e Fernando de Azevedo. 
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1.1. Rui Barbosa: a Educação Física Proposta nos Pareceres 

 

 

Quão deploravel não é que verdades destas comezinha singeleza sofram 
ainda contestação entre nós, e por homens dos que figuram nas mais altas 
eminências do país! 
Felizmente, a causa, da educação física está ganha e a rotina pouco poderia 
retardar o seu triunfo em toda parte. 
Todas as competências superiores em matéria de educação e todas as 
legislações modelos do ensino pronunciam-se a uma voz em seu favor (RUI 
BARBOSA, 1947 b, p. 74).  

 

 

 O processo de modernização intensificado no Brasil durante a Primeira República teve 

influência marcante de médicos, advogados, engenheiros, políticos; ou seja de, pessoas 

públicas que tiveram a oportunidade de iniciar os seus projetos no Império, vislumbrando que 

estas iniciativas contribuíssem para a implementação do ideário social republicano. 

 Muitas foram as iniciativas responsáveis por desenhar a nova configuração do país. As 

mudanças podiam ser sentidas e visualizadas nas mais distintas esferas. A economia, a 

urbanização e a emigração eram pontos que já vinham ganhando destaque desde o período 

imperial, como atesta Arias Neto (2003): 

 

Embora persista de certo modo, na memória nacional, a associação entre a 
República e o desenvolvimento da indústria nacional, é necessário destacar 
que a expansão cafeeira não propiciou apenas a melhoria dos portos e a 
implantação de ferrovias. De modo geral, ela estimulou e foi estimulada 
pelos melhoramentos urbanos e pelo desenvolvimento de determinados tipos 
de indústria ainda no período imperial [...] (ARIAS NETO, 2003, p. 209).  

 

Inserir o país no almejado processo de modernização era um dos ideais perseguidos 

por Rui Barbosa20. O conjunto de sua obra reflete as várias e polêmicas questões em que se 

                                                           
20 Rui Barbosa, natural de Salvador-BA, nasceu em 5 de novembro de 1848 e faleceu em 1º de março de 1923, 
em Petrópolis-RJ. Advogado, escritor e político, teve uma vida intensa nas decisões políticas e influência 
marcante nos percursos da educação brasileira. Como homem teve a oportunidade de vivenciar dois períodos 
distintos da história do Brasil – Império e República, e como político ativo que era, participou e contribuiu nas 
decisões políticas do país. Bacharel formado pela Academia de Direito de São Paulo, trabalhou como jornalista 
no Diário da Bahia. Na qualidade de escritor, traduziu e publicou obras como “O Papa e o Concílio de 
Doellinger” e “Primeiras Lições de Coisas” de Norma Allison Calkins. Sobre este último título, conferir 
Valdemarin (2004). Seu perfil de político é afirmado ainda no Império ao eleger-se deputado à Assembléia 
Provincial baiana pelo Partido Liberal, em 1878, e um ano depois como deputado geral. Nessa casa, sua fama de 
brilhante orador ganha notoriedade a partir da elaboração da reforma eleitoral (1881) e dos pareceres da reforma 
do ensino superior, secundário e primário (1882–1883). Com a instauração da República, acumula cargos de 
vice-chefe do Governo Provisório e ministro da Fazenda, outros mandatos, a exemplo do de senador, fazem-no 
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envolvia, como “[...] a separação entre Igreja e o Estado, o casamento civil, a secularização 

dos cemitérios, a questão eleitoral, a abolição, a imigração e a importância de se incentivar a 

industrialização no país” (MACHADO, 2002, p. 30), além dos pareceres e projetos referentes 

à questão educacional.    

As propostas de Rui Barbosa sobre a educação materializaram-se através de pareceres 

e reformas que sugeriam mudanças significativas no meio escolar. As reflexões pedagógicas 

desse intelectual figuravam como um convite à transformação dos métodos tradicionais de 

ensino, refletindo a tão almejada modernidade pedagógica idealizada21, que, segundo Cambi 

(1999), tem suas matrizes na era moderna, refletindo assim o nascimento de uma nova ordem 

cultural:  

 

Na Modernidade, a pedagogia-educação se renova, delineando-se como 
saber e como práxis, para responder de forma nova àquela passagem do 
mundo tradicional para o mundo moderno, sobre a qual insistiram, ainda 
recentemente, historiadores e teóricos da pedagogia, como Clausse e 
Suchodolski. E a renovação se configurou como uma revolução; como um 
impulso e um salto em relação ao passado e como o nascimento de uma nova 
ordem (CAMBI, 1999, p. 199).  

 

 Para Rui Barbosa, o problema educacional seria solucionado por ações políticas de 

longo curso, pois o atraso educacional brasileiro estava longe de ser resolvido com propostas 

imediatas ou de baixo custo. Segundo Lourenço Filho (2001), as proposições desse intelectual 

destinadas à educação tinham por objetivo “[...] ensinar a pensar, a compreender as 

instituições, a construir a nacionalidade [...]” (LOURENÇO FILHO, 2001, p. 10). 

 Na época em que escreveu os Pareceres22, Rui Barbosa era relator da Comissão de 

Instrução Pública da Câmara dos Deputados. Os Pareceres reuniam dados quantitativos e 

                                                                                                                                                                                     
permanecer na política, porém o sonho de ocupar o posto mais alto desse regime político, a presidência da 
República, nunca foi alcançado (MARINHO, 1980).                
21 Anteriormente ao projeto educacional de Rui Barbosa, outros parlamentares já haviam se ocupado da 
elaboração de alguns projetos sobre este assunto, a exemplo de: Paulino de Souza, projeto nº. 183 (1870); Cunha 
Leitão, projeto nº. 290 (1873); Correia de Oliveira, projeto nº. 73-A (1874) e o Projeto da Comissão da Instrução 
Pública, nº. 93 (1877) (MACHADO, 2002).  
22 O termo “pareceres” pelo qual foram denominados os trabalhos escritos por Rui Barbosa é visto por Lourenço 
Filho (2001) como um reducionismo ao trabalho desenvolvido, como deixa transparecer o trecho que segue 
“‘Pareceres’ [...] Certo é, porém, que eles excedem o plano comum de tais documentos. Excederiam hoje no 
parlamento de qualquer país, e o excediam, à época, com maior razão” (LOURENÇO FILHO, 2001, p. 65). Os 
pareceres sobre a Reforma do Ensino Primário, Secundário e Superior originaram-se da análise do decreto nº. 
7247 de 19 de abril de 1879, apresentado pelo ministro Leôncio Carvalho, que reformava o ensino primário e 
secundário no município da corte. Esse decreto foi submetido à apreciação da Comissão de Instrução Pública, na 
Câmara dos Deputados, composta por Rui Barbosa (relator), Thomaz do Bomfim Spinola e Ulisses Viana. Desta 
apreciação resultaram dois pareceres: o primeiro sobre a Reforma do ensino secundário e superior, datado de 13 
de abril de 1882, encontra-se publicado em um único tomo, e o segundo parecer, sobre a reforma do ensino 
primário e várias instituições complementares da instrução pública, datado de 12 de setembro de 1882. Encontra-
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qualitativos acerca da educação e opiniões de estudiosos do mais alto gabarito, em termos 

pedagógicos, das sociedades mais desenvolvidas, além dos resultados dos últimos congressos 

sobre educação. Tratava-se de um relatório circunstanciado, que fazia um cotejo dessas 

informações com a realidade educacional do Brasil, propondo ações que pudessem dirimir 

alguns problemas evidenciados em nossa sociedade.   

 A análise da sua obra reflete um homem preocupado e ansioso por encontrar soluções 

que levassem a uma melhora do contexto educacional brasileiro. Pode-se afirmar que os 

estudos de Rui Barbosa não se prendiam a questões pontuais, preocupando-se em observar a 

educação em seus aspectos gerais, como ressalta Lourenço Filho (2001):        

 

Aí se encontram, com efeito, uma conceituação geral da educação; os seus 
princípios de doutrina, ou uma filosofia pedagógica; as idéias sociais que a 
educação deveria ter em vista; as bases científicas da ação educativa, com 
indicações precisas sobre a biologia e a psicologia da criança segundo os 
estudos da época; toda a técnica dos estudos secundários e superiores; notas 
e exemplos, segundo os mais adiantados modelos (os quase-testes de Martin) 
sobre a verificação do rendimento do ensino; os tipos fundamentais de 
ensino comum e de ensino especial, primário, secundário, profissional e 
superior; o estudo do pessoal docente, quanto à formação, carreira, 
condições de recrutamento e de aperfeiçoamento; os grandes problemas da 
organização escolar, do efetivo das classes, dos horários; os princípios gerais 
da didática, o material, os processos de ensino; a discussão do conceito do 
método; normas relativas às construções escolares, situação, arquitetura, 
higiene da visão; mobiliário escolar; a educação física; a educação sanitária; 
a metodologia especial de cada disciplina – da linguagem, da matemática 
elementar, da geografia, da história, das ciências físicas e naturais, do 
desenho, da música; a metodologia dos jardins de infância, que Rui preferia 
chamar de ‘jardim de crianças’, traduzindo a expressão de origem, a de 
Froebel; a questão dos programas de ensino; e a da co-educação dos sexos; a 
da educação religiosa, educação moral, educação econômica, educação 
artística.... (LOURENÇO FILHO, 2001, p. 66, grifo nosso).               

 

 Os aspectos educacionais ocupavam lugar de destaque no pensamento de Rui Barbosa; 

no entanto, é importante dimensioná-lo no contexto de toda a sua obra, pontuando que ele se 

restringe a um espaço de tempo curto dentre as suas reflexões (1881–1883) (MACHADO, 

2002)23.    

                                                                                                                                                                                     
se publicado em quatro tomos, somando aproximadamente 1500 páginas. Apesar de datarem de 1882, tais 
pareceres vigoraram nos Anais do Parlamento apenas em 1883; contudo, assim como outros tantos projetos 
sobre educação, nunca chegaram a ser discutidos na Câmara dos Deputados. (MACHADO, 2002).         
23No intuito de confirmar esta afirmação, Machado (2002) refere-se a um trecho do “Relatório do Ministro da 
Fazenda”, cargo ocupado por Rui Barbosa, no início da República, no qual ele justificava os gastos com a 
instrução pública, de acordo com a autora: “A leitura atenta dessa passagem nada revela do discurso apresentado 
nos pareceres sobre educação nos quais a instrução pública é apresentada como capaz de transformar o país. As 
frases decisivas, nas quais enfatizou que a educação fez a grandeza dos Estados Unidos ou propiciou à Alemanha 
a vitória sobre a França, tomam um outro colorido. Tais frases revelam a forte preocupação em criar os sistemas 
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Mesmo assim, durante esse curto período, suas reflexões deixaram contribuições 

ímpares aos pesquisadores que se ocupam de estudar as vertentes do sistema educacional 

brasileiro entre o final do Império e o início da República. Dentre estas contribuições 

destacamos as direcionadas à educação do corpo, que, para Rui Barbosa, destinava-se a 

formar o cidadão brasileiro e republicano, moral, intelectual e corporalmente, propiciando-lhe 

maior “civilidade”. 

No texto denominado “Reforma do ensino primário e várias instituições 

complementares da instrução púbica”, um dos focos de nossa atenção, encontram-se presentes 

algumas discussões referentes à educação do corpo, conforme demonstra a citação a seguir: 

 

[...] Os bancos e carteiras não se conformam ao requisito capital da mobília 
escolar: longe de se graduarem, adaptando-se às variadas proporções do 
desenvolvimento corpóreo da criança, fixam-se em um número insuficiente 
de tamanhos, incapazes de acudir às necessidades da estrutura infantil nas 
diversas fases da idade escolar, conservando assim uma das origens 
deploraveis dessa série de enfermidades e deformações, com que a escola 
contribue tão notavelmente para os quadros patológicos de hoje. Mais 
espaçosos são os aposentos; mas não se proporcionam rigorosamente, como 
cumpria, ao número de alunos; não guardam a relação necessária entre um 
algarismo certo de crianças e a capacidade do local, a cubagem do ar 
indispensável à respiração normal dos entes vivos, que o teem de povoar. 
Tão pouco se curou das leis que a higiene impõe á introdução e distribuição 
da luz solar nos aposentos escolares, que lhe indicam certas e determinadas 
direções, que proporcionam a extensão da superfície envidraçada às 
dimensões da sala e às disposições da classe (RUI BARBOSA, 1947 a, p. 
79-80).  

 

Traz ainda uma lista de espaços necessários para compor as escolas: “[...] Alpendres, 

galerias, pátios apropriados à recreação e aos exercícios, que devem intervalar amiudamente 

as lições: disso, nada. Nenhum desses monumentos levantados ao ensino contem um ginásio!” 

(RUI BARBOSA, 1947 a, p. 81, grifo do autor). Contudo, deter-nos-emos aqui à parte 

específica na qual Rui Barbosa dedica-se à Educação Física24, respaldado pelos discursos 

médicos, militares e pedagógicos que vigiam na época. 

                                                                                                                                                                                     
nacionais de ensino, mas não fortalecessem a tese de que a educação é motor das transformações sociais. Se, por 
um lado, não se encontrará, posteriormente aos pareceres, a educação posta como vida ou morte, por outro lado, 
encontrar-se-á, muitas vezes, o mesmo entusiasmo demonstrado em relação à estimulação do desenvolvimento 
da indústria nacional brasileira” (MACHADO, 2002, p. 145, grifo da autora).       
24 No Parecer “Reforma do ensino primário e várias instituições complementares da instrução pública” Rui 
Barbosa demonstrou as vantagens de cada uma das matérias (Educação Física, Música e Canto, Desenho, Língua 
Materna, Rudimentos das Ciências Físicas e Naturais, Matemática, Geografia e Cosmografia, História, 
Rudimentos da Economia Política e Cultura Moral e Cívica), que deveriam compor o currículo da escola 
primária, na época, dentre as quais a Educação Física ganha notoriedade nessa discussão por refletir, de forma 
mais enfática, as práticas da educação do corpo na Primeira República.    
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Rui Barbosa criticou o modelo de educação existente entre o fim do Império e o início 

da República, tido por ele como arcaico, vislumbrando a edificação de um novo projeto 

educacional que atendesse aos objetivos republicanos. A sua contribuição para a área da 

Educação Física foi evidenciada por um dos estudiosos da sua obra, Inezil Penna Marinho, 

que o considerava “Paladino da Educação Física”25, destacando que Rui Barbosa esforçou-se 

“[...] para que, em nosso País, se criasse uma mentalidade favorável à prática das atividades 

físicas, quer sob a forma de ginástica, quer sob a de desportos ou exercícios militares [...]” 

(MARINHO, 1980, p. 163). 

O legado deixado por Rui Barbosa em relação à educação do corpo foi considerado 

um dos mais articulados na época, pois tinha por base o princípio da educação integral, 

educação física, intelectual e moral. Incluía, assim, os preceitos de higiene do corpo e da 

alma, destinados à formação de cidadão ideal, amplamente justificado através dos princípios 

científicos e imbuídos do ideário civilizador de composição de um Estado forte: “As nações 

virís, de feito, não se conseguem formar senão pela cultura paralela e recíproca do corpo e do 

espírito, que não se podem absolutamente desquitar, senão para gerar anomalias e monstros 

[...]” (RUI BARBOSA, 1947 b, p. 68-69).  

“Corpos sadios e almas benfazejas” eram um dos elementos necessários para 

alavancar o progresso esperado para o Brasil. Desta forma, Rui Barbosa propunha um 

atrelamento entre o desenvolvimento sócio-econômico ao desenvolvimento cultural da nação, 

transmitindo assim para a educação a responsabilidade de formar cidadãos aptos a integrarem 

um país desenvolvido, refletindo de forma imediata um Estado forte. 

O ideário de promoção de uma “educação sã” defendida por Rui Barbosa buscava 

superar o antagonismo entre a educação do corpo e do cérebro, ponderando que o equilíbrio 

entre os dois tipos de educação seria o mais sensato para se obter um indivíduo 

harmoniosamente educado, com as forças do espírito restauradas, a energia intelectual 

renovada e o corpo exercitado.  

A fim de defender a premissa de que a regularidade dos exercícios corporais influía 

diretamente no desenvolvimento do homem, proporcionando saúde (educação física), 

elevando os índices cerebrais (educação intelectual) e contribuindo sobremaneira para 

preservar a liberdade do espírito (educação moral), Rui Barbosa apropriou-se dos discursos 

mais modernos de especialistas, como: Herbert Spencer (filósofo), Brown Seguard 

(fisiologista), Henry Maudsley (fisiologista), Frederic Dittes (historiador educacional), 

                                                           
25 O livro de Inezil Penna Marinho “Rui Barbosa: paladino da Educação Física no Brasil” (1980) aborda as 
contribuições de Rui Barbosa no campo da Educação Física.     
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Matthew Arnold (Inspetor da Instrução Pública de Londres), dentre outros nomes que 

compunham o ideário da pedagogia moderna. 

O discurso médico-sanitarista encontra-se presente no seu projeto educacional 

destinado à edificação dos homens de Estado. Para Rui Barbosa, a efetivação de um programa 

de ginástica bem elaborado, destinado às escolas, era um dos elementos necessários para 

resolver os problemas de ordem social de dimensões complexas enfrentadas pelo Brasil. O 

discurso da ginástica profilática e até mesmo imbuída de poderes curativos ganha notoriedade 

nos trechos destacados pelo autor para compor sua defesa à Educação Física escolar, como 

demonstra uma citação que faz a Baudouin (s.d.), ao referir-se à Alemanha:  

 

[...] Citaram-se-me curas prodigosas de nevroses cerebrais, de insônias 
cruéis, de paralisias incompletas, obtidas pelos exercícios de ginástica, 
regularizados, variados e continuados até à fadiga. Vi crianças, outrora 
melancólicas, que recuperaram a expansão e a hilaridade naturais a essa 
quadra; outras, linfáticas, que readquiriram a fisionomia expressiva e o viço 
das cores (BAUDOUIN, s.d., s. n. apud RUI BARBOSA, 1947 b, p. 77). 26       

                   

  É ainda utilizando-se das palavras do mesmo autor que Rui Barbosa pontua a 

contribuição e influência da ginástica no desenvolvimento da moral: “[...] Os exercícios 

ginásticos fazem parte essencial do ensino pedagógico; pois estabelecem a harmonia entre as 

várias funções do organismo e contribuem para preservar a liberdade de espírito [...]” 

(BAUDOUIN, s.d., s. n., apud RUI BARBOSA, 1947 b, p. 78-79).  

São muitas as referências a pensadores e autoridades pedagógicas representantes dos 

países mais civilizados, objetivando convencer que a educação do corpo ministrada de forma 

científica, por professores aptos, contribuiria para a formação de um corpo saudável e de um 

caráter íntegro e para a elevação dos índices cognitivos. Em uma dessas passagens citando 

Braun (1878), destaca: 

 

[...] Sendo bem organizado o curso de ginástica, bem dirigido segundo os 
verdadeiros princípios, é um excelente meio de corrigir as crianças de uma 
pusilanimidade ridícula, que muitas vezes degenera em cobardia e moleza 
condenavel; mas o que, sobre tudo, nela se encontra, é um poderoso elastério 
para os órgãos do corpo, elastério que não tarda em se estender ao moral e ao 
intelectual (BRAUN,1878, p. 695 apud RUI BARBOSA, 1947 b, p. 79)27.      

 

                                                           
26 Baudouin era um pedagogo francês.  
27 O trecho a que se refere a citação faz parte da exposição proferida em 1878 por TH. Braun, representante 
escolar da Bélgica.  
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A saúde era um tema recorrente nas discussões dos higienistas e nos escritos de Rui 

Barbosa, apontando para a higienização dos corpos e dos espaços, empreendendo estratégias 

para conter as doenças, as epidemias e o grande índice de mortalidade, muito presentes em um 

país carente de medidas voltadas para o desenvolvimento sanitário e urbano como o Brasil do 

final do século XIX e início do século XX. 

Dessa forma, o que se pretendia era a assepsia do meio ambiente urbano, impondo 

assim o ideário civilizatório, respaldado pela limpeza, pela ordem, pela disciplina. Portanto 

algumas medidas faziam-se necessárias, como destaca Soares (2001): 

 

[...] planificar e restaurar meticulosamente o espaço das cidades, higienizar 
casas, ruas, demolir antigos casarões, rasgar largas avenidas em meio a 
vielas sombrias, matar insetos através de contínuas desinfecções, promover 
campanhas de vacinação em massa, etc. [...] (SOARES, 2001, p.100).           

 

O discurso médico-higienista e as instituições médicas28 que influenciaram 

sobremaneira a educação, especificamente a Educação Física como promotora da saúde física 

e mental e regeneradora da raça, das virtudes e da moral, foram analisados por Soares (2001), 

que considera Rui Barbosa um dos porta-vozes mais expressivos do projeto de transformação 

social do país através da educação:    

        

Todavia, em Rui Barbosa, como representante das elites, a idéia da educação 
como algo capaz de transformar a sociedade caótica que se mostra aos seus 
olhos, não aparece sozinha. Juntamente com ela e, principalmente, por meio 
dela, surge a idéia da saúde e de como ser saudável. Para alcançar este ‘ser’ 
saudável seria necessário recorrer à Higiene e, sobretudo, acentuar a sua 
importância na escola.  
Higiene e educação juntas poderiam mudar a face do país, promover o seu 
desenvolvimento, viabilizar o progresso. Higiene e educação passam a ser 
remédios adequados para ‘curar’ as doenças do povo e do país. Dessa união 
bem conduzida nasceria um outro Brasil (SOARES, 2001, p. 89).  

 

Para Soares (2001), Rui Barbosa teve habilidade, diplomacia e competência, em meio 

aos contornos políticos que delineavam um novo regime de governo para, através do binômio 

higiene/educação, transformar a ginástica no principal meio de veiculação da moral burguesa. 

Através do exacerbado cuidado com o corpo, procurou sempre, em nome do moderno, do 

                                                           
28 Por instituições médicas estamos considerando, além dos hospitais, postos de profilaxia, inspetorias de higiene 
e saúde, dentre outras instituições, várias correntes médicas que contribuíram para a organização social do país, 
dentre as quais destacamos os médicos puericultores, os médicos higienistas e os médicos sanitaristas. De acordo 
com Soares (2001), os médicos sanitaristas foram os encarregados, durante a Primeira República, de executar 
uma assepsia no meio físico, promovendo o uso higiênico da habitação em prol da saúde da população.   
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novo e do científico, colocar a ginástica no lugar de destaque capaz de desenvolver corpos 

saudáveis em meio à miséria física e social do povo (SOARES, 2001). 

A relação higiene/educação, presente nos escritos de Rui Barbosa, refletiu-se no seu 

entendimento sobre a ginástica, concedendo-lhe certo poder regenerador. Segundo o próprio 

autor: 

 

[...] A ginástica não é um agente materialista, mas, pelo contrário, uma 
influência tão moralizadora quanto higiênica, tão intelectual quanto física, 
tão imprescindível à educação do sentimento e do espírito quanto à 
estabilidade da saude e ao vigor dos orgãos [...] (RUI BARBOSA, 1947 b, p. 
80.). 
 

Tachando de materialistas e falsas as pedagogias que descuidavam da educação do 

corpo, Rui Barbosa defende no seu Parecer um modelo de programa escolar pautado na 

ginástica sueca, especialmente nas vertentes pedagógica e militar29.  

A aplicação dos exercícios ginásticos deveria contemplar os dois sexos em séries e 

proporções distintas. Destinada ao sexo feminino, a ginástica desempenharia uma função 

particular, carregada de espectro eugênico, contribuindo para que as futuras genitoras, 

responsáveis pela sagrada missão de gerar os filhos da pátria, dispusessem de vigor físico e 

boa saúde, evitando, desta forma, o descaso com a educação do corpo feminino, como 

atentavam os estudiosos do “mundo civilizado”:  

 

[...] Não criaremos senão gerações feias, viciosas, extenuadas, enquanto se 
não consagrarem ao corpo da mulher os mesmos, cuidados, que, afinal, hoje 
todos concordam em reconhecer como uteis e, até, indispensaveis ao homem 
(PAUL ROUSSELOT, 1882, p. 99 apud RUI BARBOSA, 1947 b, p. 90).  

 

Rui Barbosa entendia que a educação do corpo feminino deveria compor uma série de 

exercícios suaves, “[...] sem prejuizo da doçura das maneiras, da graça e elegância do talhe, da 

bela harmonia das formas femininas” (RUI BARBOSA, 1947 b, p. 91), que combinassem o 

                                                           
29 O sistema de ginástica sueca proposto por Pehr Henrick Ling (1776-1839) dividia a ginástica em quatro 
vertentes: a) Ginástica pedagógica ou educativa, cujo objetivo era assegurar a saúde, evitar a instalação dos 
vícios, defeitos posturais e enfermidades, desenvolvendo normalmente o indivíduo; b) Ginástica militar: baseada 
na parte pedagógica, à qual se acrescentavam os exercícios caracteristicamente militares, como o tiro e a 
esgrima; tinham por objetivo a preparação do guerreiro para colocar fora de combate o adversário; Ginástica 
médica ou ortopédica: baseada na ginástica pedagógica, visava, por intermédio de certos movimentos especiais 
para cada caso, eliminar vícios e defeitos posturais, além de curar certas enfermidades; c) Ginástica estética: este 
tipo de ginástica também aproveita os movimentos da ginástica pedagógica no intuito de desenvolver 
harmoniosamente o organismo. É composta por atividades como a dança e certos movimentos suáveis. 
(MARINHO, 1958).     
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ritmo, o canto e a ginástica. A reunião desses “exercícios de movimentos”, segundo o autor, 

deveria ser desenvolvida a partir do sistema de calistenia30. 

Sendo a calistenia31 destinada também às mulheres e responsável por produzir beleza e 

força, seus objetivos propunham-se a duas ordens:  

 

[...] higiênicos e educativos. Os primeiros estão representados pela saúde e 
correta postura corporal, enquanto os últimos pelo maior contrôle neuro-
muscular e melhor eficiência mecânica, aqui se incluindo o equilíbrio e a 
destreza (MARINHO, 1958, p. 312). 

 

A educação do corpo feminino deveria ser garantida através da ginástica científica, 

cujo sistema de calistenia era o mais indicado por propiciar saúde, boa postura corporal, 

controle neuromuscular e eficiência mecânica durante a execução das séries de exercícios, 

garantindo assim à mulher/mãe um bom desenvolvimento corpóreo, necessário à maternidade, 

tornando-a capaz de conceber filhos saudáveis e perfeitos, sem, contudo, comprometer a 

beleza das formas femininas.          

Já para o sexo masculino, Rui Barbosa preconizava que o aprendizado da ginástica 

deveria contemplar também os exercícios militares, sob a justificativa de que nos “países mais 

livres”, entre as “nações menos belicosas”, a escola deveria ser a primeira instituição a iniciar 

o cidadão na defesa à pátria; entretanto, ponderava que não nutria nenhuma tendência à 

militarização e à guerra32.    

                                                           
30 O sistema de calistenia, segundo Marinho (1958), era “[...] um sistema de ginástica que encontra as suas 
origens na ginástica sueca e que apresenta, como características, a predominância de formas analíticas, a divisão 
dos exercícios em oito grupos [Exercícios de braços e pernas; Exercícios para a parte póstero-superior do tronco; 
Exercício para a parte póstero-inferior do tronco; Exercícios laterais do tronco; Exercícios de equilíbrio; 
Exercícios abdominais; Exercícios de ombro e espáduas; Saltos e saltitamentos], a associação da música ao ritmo 
dos movimentos, a predominância dos movimentos sobre as posições e exercícios à mão livre e com pequenos 
aparelhos (halteres, bastões, maças, etc.)” (MARINHO, 1958, p. 310).  
31 A calistenia foi um sistema de ginástica destinado a ambos os sexos. No entanto, devido às especificidades de 
suas séries de exercícios, desenvolvidas a partir da associação da música ao ritmo dos movimentos, além da 
predominância dos exercícios a mão livre ou com pequenos aparelhos, a sua prática também era indicada para as 
mulheres. No tocante a este assunto, uma das contribuições sofridas por este método remete a Catherine E. 
Beecher, diretora do “Hartford Female Seminary” (instituição feminina de educação superior localizada nos 
Estados Unidos), que em 1932 desenvolveu um sistema de calistenia para meninas, no qual os exercícios 
consistiam de movimentos simples acompanhados de música (MARINHO, 1958).     
32 No Brasil, a escola desempenharia este papel de iniciar a instrução militar em 1908 quando esse tipo de 
educação torna-se obrigatória nas escolas secundárias para alunos maiores de dezesseis anos, e em 1917 um 
novo decreto, neste sentido, delibera que ao final da instrução pré-militar os alunos seriam considerados 
reservistas de 2ª Categoria. Campanhas como a do poeta Olavo Bilac, filho de militar, e da Liga de Defesa 
Nacional contribuíram para implementar as idéias das Forças Armadas como educadora do povo. Em 1939 a 
instrução pré-militar torna-se obrigatória também para os alunos menores de 16 anos inseridos no ensino 
primário. Várias foram as campanhas e determinações legais que alteraram as estruturas da instrução pré-militar, 
que por sinal tiveram um alcance bastante restrito e limitado, até a sua revogação em junho de 1946 pelo 
presidente da República General Dutra (HORTA, 1994).      
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A ginástica militar formaria nos futuros cidadãos mais que soldados, pois nem todos 

seguiriam a carreira militar. Seus ensinamentos educariam acima de tudo o espírito, 

desenvolvendo a disciplina, a ordem e a regularidade, a autonomia na execução de tarefas, 

contribuindo sobremaneira para exacerbar o patriotismo. Segundo Rui Barbosa, o ensino desta 

ginástica serviria pelo menos a três objetivos: “[...] como meio de lançar nos hábitos da 

mocidade a base da defesa nacional, [...] como escola das virtudes varonis do patriotismo, [...] 

como princípio influidor de elevadas qualidades morais [...]” (RUI BARBOSA, 1947 b, p. 

94).    

Os exercícios que compunham a ginástica militar, que integrava o método sueco, 

baseavam-se na parte pedagógica e compreendiam os exercícios, como o tiro e a esgrima, 

objetivando o preparo guerreiro (MARINHO, 1958). Ao referir-se ao uso das armas durante 

os exercícios militares na escola, Rui Barbosa, tomando por referência a Suécia, explicava 

que inicialmente as armas com que os alunos teriam contato eram compostas por um arsenal 

de pequenas espingardas de madeira, sob as quais recorria às explicações dos higienistas, a 

exemplo de Gallard (s.d.), visando a justificar as vantagens encerradas por essa ginástica ao 

bom funcionamento do corpo: 

 

[...] Este exercício encerra, entre todos, a enorme vantagem de permitir a 
quem o executa a ação simultânea e perfeitamente coordenada de todas as 
partes do corpo. À Arma tem certo peso; passa de um ao outro braço; 
durante esses movimentos as pernas são alternativamente levadas já para a 
frente, já para a retaguarda, afim de estabelecer o equilíbrio. Essa 
necessidade de equilibrar-se, meneando um objeto de tal peso, determina nos 
músculos do tronco e do colo contrações, que os fazem participar, em 
proporções justas, dos movimentos executados pelos membros. Não há, 
enfim, nada mais capaz de desenvolver a agilidade, e infundir precisão aos 
movimentos, do que esse hábito de manobrarem os alunos ombro por ombro 
uns com os outros, sem se embaraçarem mutuamente (GALLARD, s.d., s.n., 
apud RUI BARBOSA, 1947 b, p. 94-95). 

  

A ginástica escolar pretendida por Rui Barbosa destinava-se aos dois sexos, cada um 

com as suas especificidades, porém reunindo os mesmos preceitos: desenvolver a saúde e 

cultivar a moral para assim defender a pátria. Tais preceitos estavam evidenciados nas 

proposições do autor para a ginástica escolar: 

 

[...] não quer dizer que o nosso propósito seja inaugurar um forçado sistema 
de proceder para com os alunos, como se nos propuséssemos a convertê-los 
em ginastas de profissão ou desenvolver neles especialmente a vocação 
militar. Convem, até, evitar o abuso dos aparelhos, muitos dos quais estão 
absolutamente condenados pela higiene. Não pretendemos formar acrobatas 
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nem Hércules, mas desenvolver na criança o quantum de vigor físico 
essencial ao equilíbrio da vida humana, à felicidade da alma, à preservação 
da pátria e à dignidade da espécie [...] A ginástica escolar, sem banir de 
todos os instrumentos, vários dos quais são convenientes e outros 
indispensaveis, há de consistir com especialidade em ‘exercícios livres, 
racionalmente combinados e variados, de maneira que todos os grupos de 
músculos funcionem harmoniosamente, e as lições se convertam para os 
alunos em verdadeiros jogos, divertidos e recreativos’ (RUI BARBOSA, 
1947 b, p. 97, grifo do autor). 

 

No intuito de tornar a Educação Física ‘matéria’ de ensino efetivamente praticada 

dentro das escolas brasileiras, Rui Barbosa justificava a sua defesa observando que vários 

países já a adotavam como parte integrante da educação, conforme demonstra o quadro a 

seguir: 

 

QUADRO 1 – DEMONSTRATIVO DOS PAÍSES QUE CONTEMPLAVAM A EDUCAÇÃO DO 
CORPO NOS PROGRAMAS ESCOLARES 

 
PAÍSES NÍVEL DE ENSINO/ANO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Alemanha Escolas Normais (1854). 

O ensino da ginástica não era ministrado no 
recreio, figurava no quadro das ocupações 
semanais; 
Os professores desta especialidade 
deveriam deter conhecimentos de: história 
da ginástica, fisiologia e anatomia; 
Ginástica militar*.    

Bélgica 
Escolas Normais (1875); Ensino 

Primário (1876); Cursos 
Transitórios de Ginástica (1876). 

Ensino geral e obrigatório dos exercícios 
físicos (ginástica); 
O Curso Transitório de Ginástica destinava-
se a professores graduados; 
Em 1879 a ginástica foi instituída para 
ambos os sexos; 
Os professores de ginástica tinham salários 
superiores aos demais professores.   

Dinamarca Escolas Populares (1814); Escolas 
Normais (1814). 

Nas Escolas Normais o ensino da ginástica 
era obrigatório e estendia-se a ambos os 
sexos, além de compreender três horas 
semanais divididas em duas lições práticas 
e uma teórica; 
Ginástica militar (algumas escolas).   

Estados Unidos 
(Massachusetts) 

Todos os graus de escolas públicas 
e demais ramos de ensino (1864). 

A inspeção e direção do ensino da ginástica 
estavam a cargo de pessoas capacitadas nos 
assuntos inerentes à ginástica;  
Os “Regular Teachers” eram iniciados no 
ensino da ginástica; 
A prática da ginástica ocorria duas vezes 
por dia durante 15 a 30 minutos; 
Ginástica militar (“high schools”).  

França (Paris) Aulas Públicas Elementares (1876) 
A ginástica era ministrada três vezes por 
semana das 16h30 às 17h em todas as 
escolas do sexo masculino e em grande 
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maioria das escolas do sexo feminino; 
Em 1882, a Reforma do Ensino instituiu a 
ginástica como parte inseparável do 
programa de todas as escolas; 
Em 1882 a ginástica foi instituída para 
ambos os sexos.  

Grécia Instrução Elementar (1878) Ginástica 

Hungria Escola Elementar 
A ginástica fazia-se presente nas quatro 
classes da escola elementar.  

Itália 

Ensino Primário e Ensino Superior 
(ambos em 1872); Escolas Normais 
e Escolas de Instituidores (ambas 

em 1878). 

Ginástica imposta igualmente para ambos 
os sexos; 
Ginástica militar (1878) 

Inglaterra Escolas Diárias Ginástica militar 

Suécia Todos os graus 

A Suécia é considerada o berço da ginástica 
sueca idealizada por Ling; 
A ginástica militar é ensinada em todas as 
escolas; 
A Real Academia de Ginástica de 
Estocolmo, fundada em 1814, cuja 
matrícula exige o grau universitário e 
confere até o diploma de médico ginasta. 

Suíça Escola Elementar (1870) 
A ginástica fazia-se presente nas quatro 
classes da Escola Elementar. 

Fonte: Acervo da autora. Este quadro foi construído com base nos dados presentes no Parecer “Reforma 
do ensino primário e várias instituições complementares da instrução publica” redigido por Rui Barbosa. 
*A ginástica militar destinava-se essencialmente ao sexo masculino. 

 

No Brasil, para fazer valer as leis já existentes que regulamentavam a educação do 

corpo, Rui Barbosa esbarrava em algumas dificuldades que permeavam a área da Educação 

Física, como falta da adoção de um método nacional de ensino de ginástica que fosse mais 

adequado à escola; deficiência no quadro de pessoas aptas a ministrar essa “matéria” de forma 

científica, ou seja, desvinculada das suas heranças acrobáticas. Buscando solucionar tais 

problemas, o autor formulou medidas que deveriam ser adotadas, o mais rapidamente 

possível, para que a ginástica se integrasse aos currículos escolares de forma científica: 

 

1º Instituição de uma seção especial de ginástica em cada escola normal. 
2º Extensão obrigatória da ginástica a ambos os sexos, na formação do 
professorado e nas escolas primárias de todos os graus, tendo em vista, em 
relação à mulher, a harmonia das formas feminís e as exigências da 
maternidade futura. 
3º Inserção da ginástica nos programas escolares como matéria de estudo, 
em horas distintas das dos recreio, e depois das aulas. 
4º Equiparação, em categoria e autoridade, dos professores de ginástica aos 
de todas as outras disciplinas (RUI BARBOSA, 1947 b, p. 98).  
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A necessidade de formação de professores habilitados nos conhecimentos científicos 

da ginástica, especificamente nos centros normais de educação, evidenciado no primeiro 

ponto dessa proposta, tinha uma relação estreita com a estética e a formação do caráter do 

professorado, como atesta a referência que fez sobre a importância dessa educação no ensino 

pedagógico da Bélgica:  

 

[...] A ginástica modifica-lhes o porte, dá-lhes melhor parecer, torna-os mais 
aptos a exercerem no espírito das crianças a influência que lhes é mister para 
o bom êxito do seu ensino. Assim que as escolas normais, onde não havia 
dantes curso de ginástica, reservam todas, hoje em dia, muitas horas por 
semana ao exercício do corpo (BAUDOUIN, s. d., p. 78 apud RUI 
BARBOSA, 1947 b, p. 79).   

 

Sobre os ensinamentos a serem transmitidos na escola normal não bastava o domínio 

corporal das séries que compunham os exercícios; era necessário também que os professores 

detivessem conhecimentos teóricos e metodológicos sobre as especificidades da Educação 

Física. Tendo como referência a Alemanha, Rui Barbosa idealizava um programa mais 

completo que habilitasse os professores ao conhecimento da história da ginástica, seu valor, 

sua ação educativa, além dos conhecimentos inerentes à fisiologia e à anatomia. 

Sua idéia inicial para suprir a lacuna dos profissionais, que atuariam no ensino 

primário, especializados em tais conhecimentos científicos, foi a criação de uma “escola 

normal de ginástica” na qual se formassem professores capazes de atender a demanda das 

escolas da corte, bem como das províncias que o solicitassem. No entanto, por conhecer os 

problemas educacionais brasileiros e conseqüentemente as limitações de investimentos 

financeiros no setor educacional33, Rui Barbosa limitou-se a propor a “Instituição de uma 

secção especial de ginástica em cada escola normal”. 

Para a fundação e direção das mencionadas seções, Rui Barbosa aconselhava a 

contratação de mão-de-obra no estrangeiro, mais especificamente “ginasiarcas europeus”. É 

importante ressaltar que no contexto europeu a Suécia era o país considerado como referência 

da ginástica escolar:  

 

[...] ‘Na Suécia’, diz um médico ginasta dessa nacionalidade, ‘o nosso timbre 
é harmonizar a alma com o corpo, desenvolvendo as faculdades daquela pela 
instrução obrigatória e as deste pelos exercícios quotidiano de ginástica, de 
esgrima, de manobra e meneio das armas, impostos em todas as escolas. 

                                                           
33 Ao abordar os investimentos da união para com a educação, Rui Barbosa ressaltava que “O Estado, no Brasil 
porém, consagrava a esse serviço apenas 1,99% do orçamento geral, enquanto as despesas militares nos 
devoravam 20,86% da despesa total” (RUI BARBOSA, 1947 a, p. 163-164).    
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Ensinam estes exercícios os professores graduados na academia ginástica de 
Estocolmo [...] (R. SCHENSTROM, 1876, p. 12-13 apud RUI BARBOSA, 
1947 b, p. 86).  

 

Consoante Soares (2001), o método de ginástica sueca desenvolvido por Ling era o 

mais apropriado para integrar a educação do corpo ministrada nos ambientes educacionais, 

por apresentar seus pilares: “[...] pautado pela ciência, com fins não acentuadamente militares, 

mas ‘pedagógicos’ e ‘sociais’ [...] apresentar uma ‘base científica’, a partir da anatomia e da 

fisiologia [...]” (SOARES, 2001, p. 60), compondo assim uma série de exercícios 

harmoniosos capazes de garantir a saúde e o disciplinamento necessários ao corpo.      

No segundo ponto, Rui Barbosa propunha que os professores de ambos os sexos 

estivessem habilitados a ministrar aulas de ginástica, bem como a extensão dessa prática para 

todos os graus de ensino, como já ocorria nos Estados Unidos (Massachusettes) e na Suécia, 

sugerindo cuidados especiais em relação ao sexo feminino, no sentido de preservar as formas 

e o órgão responsável pela reprodução.      

O terceiro ponto da proposta requeria que a educação do corpo se configurasse como 

uma prática efetiva de caráter obrigatório e científico. Desta forma, propunha que a ginástica 

deveria figurar nos programas escolares como matéria de estudo a ser ministrada depois das 

aulas e em horas distintas das do recreio. Tal afirmativa leva-nos a inferir que a Educação 

Física, na época, acontecia nas horas do recreio, destituída assim de obrigatoriedade, porém 

permeada por certo grau de regularidade, já que o horário destinado ao recreio era praticado 

diariamente. 

No quarto ponto Rui Barbosa requeria para os professores de ginástica equiparação em 

“categoria e autoridade” aos demais mestres das outras matérias. Isto quer dizer que tanto os 

vencimentos como o reconhecimento pelo desempenho das suas funções seriam paritários 

dentro do ambiente escolar.  

Rui Barbosa acreditava que para a efetivação da prática da educação do corpo dentro 

das escolas brasileiras era necessário que todas essas medidas fossem garantidas, assegurando 

assim um programa de Educação Física escolar pautado nos preceitos científicos e tendo por 

base a ginástica pedagógica e higiênica, como expõe o trecho a seguir:   

 

Os sacrifícios de que dependem estas inovações, parecem-nos mais que 
justificados, se é certo que a ginástica, alem de ser o regimen fundamental 
para a reconstituição de um povo cuja virilidade se depaupera, e desaparece 
de dia em dia a olhos vistos, é, ao mesmo tempo, um exercício 
eminentemente, insuprivelmente moralizador, um germen de ordem e um 
vigoroso alimento da liberdade. ‘Dando à criança uma presença erecta e 
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varonil, passo firme e regular, precisão e rapidez de movimentos, prontidão 
no obedecer, asseio no vestuário e no corpo, assentamos insensivelmente a 
base de hábitos morais, relacionados pelo modo mais íntimo com o conforto 
pessoal e a felicidade da futura família; damos lições práticas de moral, 
talvez mais poderosas do que os preceitos inculcados verbalmente’ (RUI 
BARBOSA, 1947 b, p. 98-99).           

 

O projeto de Rui Barbosa reflete uma preocupação com a educação do corpo na 

escola, contemplando desde os aspectos higiênicos, que compreendiam a manutenção de um 

corpo saudável, até os preceitos de moralização necessários a uma nação que se pretendia 

civilizada. Para tanto, sua proposta previa a abolição dos aparelhos ginásticos, condenados 

pela higiene, e integrava os exercícios livres, combinados e variados, de forma que estes 

exercícios fossem assimilados pelos alunos como verdadeiros jogos, imbuídos dos seus 

aspectos lúdicos.  

A proposta contribuiu para uma revisão nos valores culturais que permeavam a 

educação brasileira na época, estabelecendo, como afirma Grunnevaldt (2005), “[...] uma 

nova dinâmica para o trato dispensado ao corpo no ambiente escolar, considerando que muitas 

escolas, até determinado tempo, desconsideravam a importância desse aspecto para seu 

completo desempenho” (GRUNNEVALDT, 2005, p. 54). 

Tais discussões travadas ainda no Brasil Império fizeram-se ecoar no período 

republicano através de intelectuais como José Veríssimo e Fernando de Azevedo, que se 

ativeram a pensar a Educação Física, elaborando programas e propostas de forma que estas se 

adequassem ao ambiente escolar. As idéias inovadoras de Rui Barbosa espraiaram-se pelo 

Brasil, fazendo vários interlocutores das discussões educacionais, a exemplo de José 

Verissimo.                
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1.2. José Verissimo: uma Reflexão Acerca da Educação Física 

 

 

Educação física que, regenerando a nossa raça, nos dará, com o vigor 
necessário para a luta material da existência, a consciência do nosso valor 
pessoal, do qual se formará o nosso valor coletivo e se alentarão as nossas 
energias morais (VERISSIMO, 1985, p. 145). 

 

    

José Verissimo34 dedicou-se a discutir os problemas culturais do país nas suas 

vertentes sociais, políticas e educacionais, legando contribuições ímpares à sociedade 

brasileira. Não obstante a sua intensa produção intelectual, analisaremos sua obra Educação 

Nacional (1985)35, escrita ao início da República, a qual punha em pauta as fragilidades e 

avanços do novo modelo de governo. Essa obra permitiu-nos, dentre outras coisas, 

entendermos suas inquietações no tocante à educação nacional, ao abordar temas como 

instrução e educação e, mais especificamente, as discussões acerca da Educação Física e 

como este tipo de educação era pensada e percebida pela intelectualidade republicana.  

 Ao discutir os limites necessários à educação da mulher, o poder dos valores morais, a 

educação corporal, a inoperância das reformas educacionais da República, a necessidade de 

constituição de um sentimento nacional, José Verissimo estrutura sua obra em oito capítulos: 

“A educação nacional”; “As características brasileiras”; “A educação do caráter”; “A 

educação física”; “A geografia pátria e a educação nacional”; “A história pátria e a educação 

nacional”; “A educação da mulher brasileira” e “Brasil e Estados Unidos”. Debruçar-nos-

emos aqui sobre o capítulo IV em que o autor enfoca a Educação Física, procuraremos 

perceber especialmente qual o entendimento deste tipo de educação na época, bem como 

visualizarmos se o autor esboçava propostas para o seu desenvolvimento nas instituições 

educacionais.  

                                                           
34 José Verissimo Dias de Matos (1857–1916) era professor, crítico e historiador. Sua vida pública pode ser 
dividida em duas frentes, como escritor e administrador. O gosto pela escrita foi despertado em sua terra natal, 
Pará, onde se destacam produções como: livros “A Educação Nacional” (1890), “A Instrução Pública no Estado 
do Pará” (1891) e o “Livro do Centenário” (1900); folhetos (“Emílio Littré” (1881), “Carlos Gomes” (1882), 
“Primeiras Páginas” (1878), “Cenas da Vida na Amazônia” (1886) e a primeira série dos “Estudos Brasileiros” 
(1889)) e ensaios (“A Literatura Brasileira, sua formação e destino”, “O Movimento Intelectual Brasileiro de 
1873–83”). Enquanto administrador fundou e dirigiu a Revista Amazônia (1883 – 1884, publicada em dez 
fascículos) e o Colégio Americano (1884–1890), ambos no estado do Pará, além de dirigir a Instrução Pública 
desse mesmo estado (VERISSIMO, 1985).      
35 A obra “Educação Nacional”, elencada para este estudo, compreende a terceira edição, datada de 1985. As 
outras duas edições datam de 1890 (1ª edição) e 1906 (2ª edição).    
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 Ao abordar a Educação Física, José Verissimo trouxe à tona as experiências de países 

como Inglaterra, Alemanha, Suíça, França, Estados Unidos, Suécia, Bélgica, Holanda, Áustria 

e Itália, com práticas corporais que ao longo do texto assumem as mais variadas conotações, 

indo desde exercícios militares e ginásticos (Suíça); ginástica alemã, exercícios militares e 

jogos (Alemanha); ginástica sob a forma de exercícios calistênicos (Estados Unidos); jogos 

atléticos (França); Educação Física, sob a forma de ginástica, dos jogos atléticos, de esgrima, 

de pedestrianismo36, de canoagem, de equitação, do criket37, até o futebol, as regatas, as 

grandes marchas, as corridas a pé, pequenos jogos colegiais, natação, caça à raposa, 

equitação, o lawn-tennis e o boxe (Inglaterra).  

O levantamento realizado por José Verissimo, no tocante à prática da Educação Física 

em outros países, procurava evidenciar o quanto o Brasil estava defasado no que se referia à 

educação do corpo, especialmente no tocante às práticas que poderiam ser incorporadas em 

instituições escolares38.  

 Para esse intelectual, a Educação Física era antes de tudo uma prática científica, com 

base nos estudos da Biologia e da Psicologia; ou seja, naquilo que havia de mais moderno 

para respaldar os exercícios físicos, não mais entendidos como exercícios ginásticos 

acrobáticos, praticados principalmente por artistas circenses, mas agora assumindo um novo 

papel social e pedagógico respaldado pelos princípios básicos da higiene e da fisiologia.  

 É sob o aspecto da educação integral (física, moral e intelectual), com vistas a “tornar 

o homem bom, instruído e forte” (VERISSIMO, 1985, p. 83) que José Verissimo ressaltava o 

valor pedagógico e o princípio higienista da Educação Física, especificamente quando 

aplicada desde a mais tenra idade, começando ainda na vida intra-uterina, responsabilizando-

se a mãe neste primeiro momento. Neste sentido, a mulher era a primeira educadora corporal, 

com a qual a criança manteria contato, pois a ela seriam indispensáveis os conhecimentos 

                                                           
36 “Exercício que consiste em fazer grandes marchas a pé. Disputa entre corredores ou andarilhos” 
(KOOGAN/HOUAISS, 1995, p. 634).  
37 Esporte apreciado em países de colonização inglesa que chegou ao Brasil pelas mãos de imigrantes ingleses, 
que ocupavam cargos governamentais importantes ou atuavam em iniciativas empresariais. Na cidade do Rio de 
Janeiro, bairro de São Cristóvão, ainda aristocrático no quartel final do século XIX, organizou-se o primeiro club 
de Crickt: British Cricket Club (1864). Seguindo-se a esse, vários outros foram criados: o Artisan Amateurs 
Cricket Club (1864), o Rio British Cricket Club (1865), o Anglo Brazilian Cricket Club (1870), o Bristish and 
American Club (1871), dentre outros. Em São Paulo existia o São Paulo Cricket Club. No entanto, o Cricket não 
chegou a ser uma febre nas cidades brasileiras, embora algumas de suas atividades contassem com um bom 
público (MELO, 2007).           
38 Ao fazer este pequeno esboço comparativo dos países citados com o Brasil, José Verissimo foca sua atenção 
nas práticas a serem desenvolvidas dentro do ambiente escolar, pois, em termos sociais, desde o Império o Brasil 
já apresentava uma riqueza de práticas corporais amplamente diluídas especialmente no seio das instituições 
militares, como constata Marinho (s.d.). “Após a proclamação da nossa independência, a esgrima, a equitação e a 
natação constituem, a par da ginástica, as principais atividades físicas sobretudo nos estabelecimentos militares” 
(MARINHO, s.d., p. 29).     
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básicos de puericultura, aperfeiçoados mais tarde com estímulos necessários à educação dos 

sentidos, devidamente proporcionados ao infante durante a sua primeira Educação Física, 

como afirmava José Verissimo (1985): 

 

O aleitamento, ablactação ou desmame, a primeira nutrição, o vestuário, para 
não esmiuçarmos outros elementos que notáveis teóricos da educação fazem 
entrar nos seus sistemas, como os mesmos objetos que cercam o infante, os 
sons que cumpre ele ouça, as cores que lhe devem ferir a retina, em suma, 
todas as influências do meio circunstante, exigem atenções especiais numa 
educação física inteligentemente dirigida [...] (VERISSIMO, 1985, p. 83). 
 

  

No entanto José Verissimo denunciava que no Brasil essas noções eram totalmente 

“primitivas e empíricas”, estando os corpos pueris quase sempre entregues aos cuidados das 

escravas, mucamas ou ex-escravas. Em defesa de uma sociedade civilizada composta por 

gerações sãs e fortes, o intelectual pontuava que a Educação Física deveria começar na 

primeira infância, respaldada pelos ensinamentos da higiene e da pedagogia infantil. 

Cuidar da higiene figurava também como uma maneira de diminuir o número de 

óbitos infantis. No início do século XX o Brasil apresentava alarmantes quadros de 

epidemias, que, não raras vezes, dizimavam um alto percentual populacional de algumas 

cidades. Assim os primeiros princípios de Educação Física deveriam ser implementados no 

ambiente doméstico, fazendo-se necessário que a população brasileira estivesse consciente 

dos aspectos benéficos proporcionados por essa atividade. 

Era necessário desnudar os preceitos científicos, fazendo-os adentrar no ambiente 

familiar, rompendo com as práticas populares, enraizadas no imaginário familiar, que 

compreendiam os cuidados com os corpos infantis, haja vista que as ações futuras a serem 

trabalhadas na escola apenas lograriam êxito se as sementes já tivessem sido plantadas no seio 

familiar, como atesta Cambi (1999): 

 

Ao lado da escola, está a família, vista como instituição educativa primária e 
natural, mas que deve agir – para o bem da sociedade inteira – segundo 
modelos mais racionais, mais uniformes e mais constritivos. Deve ser a via 
primária para a conformação, para a constituição de um sujeito disciplinado 
e consciente dos próprios deveres, capaz de modelar-se às normas que 
justamente a família, com o seu comportamento, encarna: a submissão à 
autoridade (do pai), a ética do sacrifício e da responsabilidade, o valor do 
trabalho, da poupança, da propriedade [...] (CAMBI, 1999, p. 487-488). 
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Idealizando que o núcleo familiar dispusesse de um conjunto de informações capazes 

de configurá-lo, como cita Cambi (1999), em uma “instituição educativa primária e natural”, 

responsável por introduzir os preceitos científicos, especialmente aqueles voltados para os 

aspectos higiênicos, José Verissimo propunha que o Brasil refletisse as iniciativas dos países 

mais desenvolvidos, onde médicos, fisiologistas, higienistas e pedagogos multiplicavam em 

livros, revistas39 e jornais diários40 vários conselhos, prescrições, alvitres ou direções sobre a 

Educação Física, com o intento de ver constituída no povo brasileiro uma cultura de educação 

do corpo, respaldada por teorias científicas e nacionais.        

 Uma das suas preocupações era o excesso de ensinamentos estrangeiros41 que nem 

sempre se adequavam às condições climáticas brasileiras, pois se balizavam em outras 

culturas para determinar aspectos como vestuário, habitação e, principalmente, exercícios do 

corpo. Assim, acenava para a necessidade de os médicos brasileiros implementarem estudos 

pautados na Fisiologia e Psicologia nacionais, considerando, dentre outras questões, fatores 

como temperamento42 e idiossincrasias43, capitais na prática da Educação Física, como 

ressalta o trecho que seque: 

 

[...] Nem todos os exercícios convêm a todos, já como qualidade, já como 
quantidade. A idade, o estado de saúde, o predomínio destes ou daqueles 
caracteres físicos, intelectuais e morais merecem tomados [sic] em 
considerações nesta como nas demais forma de educação. Importa, pois, e 
muitíssimo, possuirmos trabalhos nossos, de observação original, brasileira, 
quer sobre a nossa própria fisiologia e psicologia, quer sobre sua aplicação à 
pedagogia nacional (VERISSIMO, 1985, p. 85, grifo do autor).    

 

                                                           
39 Com relação à publicação em periódicos de circulação popular, foi editada no Rio de Janeiro a “Revista 
Educação Physica” entre os anos de 1932 a 1945.  A “Revista Brasileira de Educação Physica” também 
correspondeu a outro periódico de divulgação oficial da Escola de Educação Física do Exército, publicada a 
partir de 1932 (GOELLNER, 2003).  
40 No tocante às publicações nos jornais, foram identificados artigos que abordam a Educação Física e seus 
aspectos intitulados: “Cultura Physica” (Diário da Manhã, 12/3/1925 ano: XVI, nº: 3.201, p.2); “Cultura 
Physica”(Correio de Aracaju, 16/01/1930, ano: XXIII, nº: 1.270, p. 1); “Gymnastica Escolar” (Correio de 
Aracaju, 22/05/1928, ano: XXI, nº: 792, p. 1) e “Mens Sana”(Correio de Aracaju, 16/07/1928, ano: XXI, n.º: 
837, p. 1), “O desenvolvimento physico no sexo feminino”. Olga Sarmento (Correio de Aracaju, 10/11/1915, 
ano: IX, nº. 1.593, p. 1); “A educação physica da mulher” (Diário da Manhã, 18/5/1919, ano: IX, nº.: 2.326, p. 
1), dentre outros. Tais artigos eram publicados em jornais de ampla circulação no estado de Sergipe.    
41 No primeiro capítulo da obra em análise, José Veríssimo realiza uma crítica especifica aos livros de leitura 
utilizados nas escolas brasileiras de caráter eminentemente estrangeiro pela origem ou pelo espírito, dentre os 
quais exclui apenas a tradução e adaptação da obra “Primary object lessons” (1861) de Norman Allison Calkins, 
traduzido por Rui Barbosa sob o título “Primeiras Lições de Coisas” (1886) (VERISSIMO, 1985).    
42 “Estado fisiológico característico de um indivíduo e que condiciona suas reações psicológicas” 
(KOOGAN/HOUAISS, 1995, p. 822).  
43 “Maneira de ver, sentir, reagir peculiar a cada pessoa (É uma disposição do temperamento, da sensibilidade 
que faz com que um indivíduo sinta de modo especial e muito seu a influência de diversos agentes)” 
(KOOGAN/HOUAISS, 1995, p. 448).   
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 José Verissimo não escondia sua admiração pelas experiências educacionais 

implementadas nos países mais desenvolvidos, a exemplo da França, Alemanha e Estados 

Unidos. No entanto, lamentava que graves e interessantes questões do povo e da educação nacional 

tivessem que ser estudadas a partir de autores estrangeiros, não por se tratar de incompatibilidade 

científica, mas por falta de configurações próprias, considerando-se as circunstâncias de nosso meio 

(GRUNNENVALDT, 2005). 

Ele colocava a necessidade de construir-se uma cultura educacional própria, a partir de 

observações originais do povo brasileiro, atentando que os aspectos inerentes à Psicologia e 

Biologia de uma criança brasileira não são os mesmos de uma criança francesa, e, portanto os 

preceitos educacionais, que incluem desde conteúdos a metodologias de trabalho destinados a 

esta criança, não se aplicavam àquela.     

 Para o autor, a Educação Física já iniciada no ambiente do lar pela figura feminina 

(mãe) deveria romper a esfera doméstica de interferência individual mãe/filho, alcançando as 

instituições de instrução coletiva, escolas, onde as práticas corporais transcenderiam os 

aspectos da puericultura já trabalhados na primeira infância e incluiriam um repertório de 

movimentos mais amplos que englobaria exercícios e jogos pertinentes à segunda infância: 

 

Propriamente, é na segunda infância que devem começar os exercícios de 
corpo, as boas caminhadas, as marchas, os diversos movimentos dos vários 
membros, a pé firme ou em movimento, as corridas, os saltos e, sobretudo, 
os jogos, como a peteca, as barras, o quadrado, o salta-carneiro, a malha e 
toda uma coleção de jogos que nos faltam nacionalmente a nós, mas que 
podem e devem ser introduzidos nas nossas escolas, nos nossos colégios e – 
oh! cândida ilusão minha! – até nas academias e demais cursos superiores 
(VERISSIMO, 1985, p. 85).                 

 

À proporção que a criança vai crescendo, outras preocupações vão surgindo. Percebe-

se uma migração dos cuidados antes voltados especificamente aos aspectos da esfera privada, 

da casa ou da religião, baseadas em preceitos médicos ou doutrinares, para ensinamentos mais 

amplos a serem ministrados em estabelecimentos de ensino baseados nos princípios da 

pedagogia moderna.  

No tocante à inserção da Educação Física nas instituições educacionais e à criação de 

espaços para que essa prática educativa pudesse efetivar-se na instrução primária e secundária 

de todo o país, José Verissimo concedia:  

 

[...] Introduzamos nas nossas escolas, nos nossos colégios e outros 
estabelecimentos de instrução primária e secundária, a ginástica, 
principalmente aquela que dispensa aparelhos, os exercícios calistênicos, as 
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corridas, as marchas, os saltos e os jogos estrangeiros, pois não temos 
próprios, que melhor se adaptem ao nosso clima, ao nosso meio. Que em 
cada cidade as municipalidades preparem pequenos ou grandes prados, em 
parte arborizados, em parte gramados, onde os alunos dos estabelecimentos 
públicos e particulares vão, conduzidos pelos mestres, em dias determinados, 
entregar-se a exercícios de corpo e aos salutares prazeres dos jogos atléticos 
[...] (VERISSIMO,1985, p. 88).        

  

As observações do autor com relação à educação do corpo institucionalizada 

permitem-nos perceber que a Educação Física proposta deveria estender-se a ambos os sexos, 

já que elenca dentre os exercícios propostos os “exercícios calistênicos”, bem como a 

necessidade de um professor habilitado para acompanhar os alunos durante essa mencionada 

prática. Outro ponto a ser observado diz respeito à distribuição das aulas de ginástica dentro 

do horário escolar, pois, segundo o autor, tais aulas deveriam ser ministradas “em dias 

determinados”, o que indica que a educação do corpo pensada por José Verissimo não deveria 

ocupar todos os dias da semana. Já com relação aos espaços, priorizava áreas públicas que 

possibilitassem maior visibilidade social.    

Em relação aos aspectos adotados durante o ensino da Educação Física, José 

Verissimo afirmava que as questões relativas à prática de exercícios físicos deveriam ser 

esclarecidas pelos fisiologistas brasileiros.  

Em suas abordagens, o autor dividiu duas fases para se trabalhar cientificamente a 

Educação Física: na primeira infância, através dos cuidados higiênicos tidos no ambiente 

doméstico pela figura materna, e na segunda infância, em que os cuidados com a exercitação 

corporal ocupariam os espaços das escolas, estando sob a responsabilidade dos mestres.  

 A prática da Educação Física, salientava José Veríssimo, não poderia estagnar-se no 

ambiente colegial; deveria acompanhar o desenvolvimento dos jovens em todo o seu percurso 

educativo, adentrando as academias sob a forma das grandes marchas a pé, da esgrima, dos 

jogos como o criket, da malha44, da péla45 e do remo. Desta forma, a educação do corpo 

abrangeria todo o período escolar dos brasileiros, como fica explícito no quadro que segue: 

 

  

                                                           
44 Jogo praticado por dois ou quatro adversários, com disco de metal, cujo objetivo é arremessá-lo a uma 
distância de 30m para derrubar um marco (KOOGAN/HOUAISS, 1995, p. 528).   
45 “Jogo que consiste em atirar-se uma bola de borracha a um muro, com a mão, ou com raqueta” 
(KOOGAN/HOUAISS, 1995, p. 636).  
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QUADRO 2 – AS PROPOSIÇÕES DE JOSÉ VERISSIMO PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

NÍVEL DE 
DESENVOLVIMENTO 

INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
(EXERCÍCIOS) 

Primeira Infância Família (mãe) Higiene (aleitamento, ablactação ou 
desmame, nutrição, vestuário, etc.)  

Segunda Infância Escola 

Caminhadas, marchas, movimentos 
dos membros, corridas, saltos, jogos 
(peteca, barras, quadrado, salta-
carneiro, malha, etc.)  

Adolescência e Mocidade 
Academias e demais instituições 
que oferecessem cursos 
superiores. 

Remo, marchas a pé, ginástica, 
corrida, esgrima, jogar bola, jogos 
(malha, criket, péla).   

Fonte: acervo da autora. Este quadro foi construído a partir das proposições de José Verissimo para a 
Educação Física.  

 

Iniciada no lar, desde a mais tenra idade, continuando na escola primária, e alcançando 

o ensino superior, certamente a Educação Física científica teria cumprido não apenas o seu 

papel de revigoradora do físico, mas também, acima de tudo, de auxiliar na formação do 

caráter, da moral e da inteligência, através das contenções corporais que promoveria. Como 

afirma José Verissimo:             

  
[...] Quantos pedagogistas e fisiologistas têm estudado estas questões são 
acordes em reconhecer a influência poderosa da educação física sobre a 
inteligência, sobre o caráter, sobre a moral. E a pedagogia científica, ciência 
– se tal nome lhe cabe – ainda em via de formação e onde tantas são as 
questões controversas, é unânime neste ponto (VERISSIMO, 1985, p. 89).               

 

   Entretanto, fazer com que o nascente Estado republicano reunisse esforços para 

propiciar uma formação corporal através da inserção da Educação Física nas escolas e 

academias era uma realidade um pouco distante, especialmente porque tal prática remetia a 

uma relação trabalho braçal e exercícios físicos, fazendo-se ainda uma estreita vinculação ao 

trabalho escravo praticado por negros, logo não-digno de uma classe social que se pretendia 

civilizada e intelectualizada. 

Outro fator determinante que fazia emperrar esse processo era a falta de professores 

devidamente habilitados para cumprirem as determinações de alguns programas oficiais que 

se destinavam ao ensino da ginástica, como declara José Verissimo: 

 

Entre nós, tudo, infelizmente, está por fazer. Existe, é certo, em alguns 
programas oficiais sob a exclusiva forma da ginástica, mas, ou seja porque 
esses programas em geral se não executam senão em mínima parte ou seja 
porque os professores também a não aprenderam e menos a estimam, é essa 
determinação letra morta. Acresce o julgarmos que ginástica são os 
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exercícios acrobáticos, o que de todo o ponto falseia a idéia pedagógica 
desse ensino (VERISSIMO, 1985, p. 88). 
 

Ao referir-se à Educação Física como um vir a ser, já que a considerava como “letra 

morta”, ou seja, inoperante, José Veríssimo, certamente, referia-se a algumas reformas do 

ensino instauradas ainda no Império, como, por exemplo, a Reforma de 1870, empreendida 

pelo ministro do Império, Paulino de Souza, que “[...] tornou obrigatória as aulas de desenho, 

música e ginástica, antes disciplinas opcionais [...]” (ZOTTI, 2004, p. 57-58, grifo nosso). 

Podemos considerar que a educação do corpo passou, nesse momento, da categoria 

inexistente para a categoria inoperante, figurando na legislação educacional, conforme 

afirmava José Verissimo, como “letra morta”. Outro ponto asseverado pelo autor dizia 

respeito à desvinculação das heranças populares, acrobatas ou circenses aos exercícios 

ginásticos a serem ministrados no ambiente escolar, tendo como referência o processo 

científico pelo qual passaram tais exercícios corporais.     

Para este intelectual, a Educação Física era um problema nacional que exigia medidas 

efetivas voltadas a auxiliar a instrução dos brasileiros, contribuindo para a formação cultural 

do nosso povo.  

José Verissimo observou a educação brasileira desnudando seus problemas e propondo 

saídas para os entraves encontrados. As propostas para a Educação do corpo são marcadas por 

uma forte dose de nacionalismo, descartando soluções estrangeiras. Para Grunnevaldt (2005): 

 

Veríssimo traz idéias inovadoras, que se configuram como antítese do atraso 
diagnosticado em sua análise. O peso social e político da família, o ruralismo 
de longa duração, o predomínio das relações pessoais e, mesmo, a fala de 
adaptação nacional à democracia podem ter sido os maiores fatores de 
resistência à viabilização de suas proposições. Noutros tempos, idéias de tal 
teor organizatório marcaram profundamente a história da educação brasileira 
(GRUNNENVALDT, 2005, p. 64). 

 

 José Verissimo pretendia que a educação do corpo se iniciasse na família, tendo por 

iniciadora a figura materna e ganhasse novos contornos no meio escolar, através da inserção 

da ginástica e dos exercícios físicos sistemáticos. A utilização de espaços como praças 

públicas para o desenvolvimento das aulas de ginástica infere que esta prática não deveria 

ater-se aos muros escolares, mas deveria ser vista por todos, e desta forma tornar-se parte 

integrante da cultura do povo brasileiro. Assim como José Verissimo, outros intelectuais, a 

exemplo de Fernando de Azevedo, também discutiram propostas para a Educação Física.              
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1.3. Fernando de Azevedo: Proposições para um Programa de Educação Física   

 

 

À atlética, no alto sentido que lhe atribuímos, se ajustaria o nome de ‘poesia 
do corpo’, por procurar tanto a saúde e o vigor quanto o equilíbrio e a 
harmonia, a beleza e a graça. É a expressão sintética da concepção moderna 
da ginástica, que, no seu elevado intuito pedagógico, é de fato e não pode 
deixar de ser ‘poesia’: criação. Disciplina e arte a um tempo – baseia-se tôda 
na biologia, nos princípios anatômico-fisiológicos para alcançar a saúde do 
corpo, que é a condição fundamental da do espírito, e tem a realizar também 
um fim estético – ‘o belo na forma e no movimento’ [...] (AZEVEDO, 1960, 
p. 24-25)  

 

 

 A educação do corpo contida nas análises de Fernando de Azevedo em sua obra “Da 

Educação Física: o que ela é, o que tem sido e o que deveria ser”46 propõe um conceito amplo 

das práticas corporais, iniciadas na educação familiar com a “educação dos sentidos”, 

institucionalizada coletivamente pela escola a partir de um programa de ensino baseado em 

exercícios físicos propriamente ditos, com destaque para os trabalhos manuais, os jogos, a 

ginástica e o esporte e posteriormente internalizada individualmente através da “ginástica de 

quarto”47, a qual garantiria a continuidade efetiva de uma cultura corporal após o período 

escolar.  

 O autor apropria-se das discussões intelectuais mais aprofundadas sobre o tema, 

buscando “ligar o passado e o presente ao futuro” (AZEVEDO, 1960, p. 10), mergulhando na 

cultura helênica e nas interpretações de alguns autores que já se enveredavam nas discussões 

da “cultura física” para compor o seu entendimento sob este aspecto da educação corporal, ou 

como ele mesmo a denominava: “poesia do corpo”.  

  A terceira edição da obra “Da educação física: o que ela é, o que tem sido e o que 

deveria ser” foi selecionada para a análise do pensamento de Fernando de Azevedo acerca da 

educação do corpo por entendermos que ela é a mais completa, pois contém os principais 

                                                           
46 As principais idéias discutidas neste livro foram desenvolvidas inicialmente na tese intitulada “A poesia do 
corpo” (1916) com a qual Fernando de Azevedo concorreu à cadeira de Educação Física no Ginásio do Estado 
da capital de Minas Gerais. Apesar de não ter logrado êxito no concurso, o intelectual deu continuidade às 
poucas, porém importantes, discussões sobre a importância do desenvolvimento de uma cultura corporal no 
Brasil, além de ter iniciado uma campanha em prol da criação de uma cadeira destinada à Educação Física no 
mencionado estabelecimento de ensino.            
47 O método de “ginástica de quarto” tinha por objetivo garantir a continuidade das práticas corporais durante a 
idade adulta. Visando constituir na população uma cultura de educação corporal mesmo depois de ter concluído 
a educação institucionalizada, Fernando de Azevedo indicava a utilização do método desenvolvido por J. P. 
Müller, formado por uma série de oito exercícios a serem praticados diariamente em estado de nudez e durante o 
período da manhã. As sessões de 15 minutos integram exercícios corporais, banhos e fricções que tinham como 
propósito aumentar o “capital-saúde” (AZEVEDO, 1960).   
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textos, projetos e entrevistas versando sobre a Educação Física. A obra apresenta três 

prefácios. O primeiro refere-se à última edição de 1960, ao qual Fernando de Azevedo intitula 

“Um problema e duas épocas, confronto de idéias e de situações”. Nesta obra discorre sobre 

as transformações da Educação Física, especialmente através da incorporação dos esportes. 

Nos dois prefácios, o da primeira edição (1916) e o da segunda edição (1920), apresenta a 

defesa da institucionalização da educação do corpo.  

A obra em si encontra-se estruturada em três partes: a primeira intitula-se: “O Estado 

da Questão: Fatos e Interrogações”, composta por doze subitens onde discute a origem e 

evolução da Educação Física, suas bases científicas, a importância da presença dos esportes 

nos programas escolares, os exercícios físicos mais propícios a serem praticados pelas 

mulheres (ginástica, natação e dança) e a natureza da ginástica escolar, abordando o papel do 

professor de Educação Física na sociedade brasileira. 

A segunda parte denominada “Escolas e Métodos” encontra-se dividida em dez 

subitens, em que aborda a divergência das escolas e seus confrontos em busca da legitimidade 

dentro do continente europeu e de outros continentes.  

A terceira parte se intitula “Importância e Situação do Problema no Brasil”, 

estruturada em 13 subitens, em que discute especificamente os principais aspectos da 

Educação Física escolar, propondo um programa escolar de Educação Física a ser adotado nas 

escolas brasileiras. Nesta última parte o autor refere-se aos aspectos de caráter higiênico do 

ambiente escolar e dos corpos que o integram, escrevendo sobre: “[...] alimentação, o 

vestuário dos alunos, a distribuição das horas de estudo e recreio, as condições higiênicas do 

prédio e as instalações de mobiliário escolar adequado [...]” (AZEVEDO, 1960, p. 145) 48.  

Interessa-nos para o objetivo do trabalho a discussão sobre o “Programa de Ginástica 

Sueca Educativa e Higiênica” proposto por Fernando de Azevedo, pois se aproxima do objeto 

de nosso estudo quando reflete sobre a ginástica sueca, método de ginástica proposto e 

defendido pelo autor. 

 Por fim, o autor organiza um apêndice no qual compila algumas produções suas, a 

exemplo de “Antinous – Estudo de cultura atlética” 49, “A evolução do esporte no Brasil 

                                                           
48 Vários pesquisadores já se ocuparam da tarefa de operarem análises à obra de Fernando de Azevedo, a 
exemplo de Pagni (1994) e Camargo (1995).      
49 Este texto foi inicialmente apresentado por Fernando de Azevedo quando ocupava o cargo de 1º Secretário da 
Sociedade Eugênica de São Paulo, em conferência realizada nesta instituição e publicada nos “Anais de 
Eugenia” em 1919. Tem seus fundamentos basilares no estudo da cultura grega e aborda os benefícios da prática 
esportiva enquanto instrumento destinando a higienizar e educar os corpos da população brasileira.   
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(1822-1922)”50, “Praças de jogos para crianças: ensaio de higiene social”51 e “Congresso 

Brasileiro de Educação Física”52. A presença deste apêndice, bem como dos prefácios, 

demonstra o desejo do autor de manter-se em sintonia com o percurso que a Educação Física 

vinha trilhando ao longo dos anos, especialmente no Brasil, refletindo desta forma as 

principais mudanças ocorridas e os fenômenos mais modernos para realizar a educação do 

corpo da população, dentre os quais se destacava o esporte, como assinala Pagni (1994):                   

            

Na concepção de educação do corpo elaborada por Fernando de Azevedo o 
esporte é uma atividade física a ser desenvolvida durante o período de lazer 
da população (especialmente dos mais jovens), capaz de criar uma forma de 
compensação aos problemas advindos do trabalho industrial e possibilitar ao 
homem um melhor reconhecimento do seu corpo.  
No segundo momento em que discute essas questões, os documentos e 
artigos escritos entre os aos de 1926 e 1933, expressão pelo menos duas 
mudanças em relação ao período [...] (1916-1925).  
A primeira delas é que a elaboração de um programa de educação física para 
ser desenvolvido como uma atividade curricular da escola cede espaço para 
o aprimoramento dos outros mecanismos que também realizam a educação 
do corpo do aluno – devido a preocupação de Fernando de Azevedo com 
outros temas da educação em geral. O ‘trabalho manual’, as ‘construções 
escolares’, o ‘horário escolar’ e a instituição do serviço médico-
pedagógicos’ passam a ser explicitados de forma mais clara e a educação 
física ocupa um espaço especifico, porém não tão relevante, no currículo 
escolar proposto por ele. 
A segunda mudança diz respeito ao papel que a escola passaria a assumir na 
difusão do esporte. A escola tentaria gerenciar, através da formação do aluno 
e da utilização de espaços físicos adequados a prática esportiva, o tempo de 
lazer da população escolar e daquela que vive nas imediações da escola. A 
escola seria também auxiliada por uma política educacional dirigida para o 
controle e fiscalização dos clubes, associações e federações esportivas [...] 
(PAGNI, 1994, p. 10-11).  
           

  
 Fernando de Azevedo pode ser considerado como um dos intelectuais brasileiros mais 

completos de sua época, haja vista que seus escritos abrangiam desde aspectos amplos da 

história e do cotidiano brasileiro, como retrata a obra “A cultura Brasileira” (1964), até obras 

específicas como a estudada neste capítulo, a qual aborda a importância do desenvolvimento 

da Educação Física não só no ambiente educacional como também no seio da sociedade. 

Além de escritor, Fernando de Azevedo também ocupou cargos públicos como o de Primeiro 
                                                           
50 Artigo escrito sob a forma de crítica e de história feito para edição especial do jornal O Estado de São Paulo 
em virtude da comemoração do 1º centenário da Independência do Brasil, em que escreveu de forma poética as 
heranças corporais do Brasil sertanejo, durante as empreitadas das bandeiras e entradas e a evolução destas 
práticas corporais a partir da invasão dos esportes anglo-saxônicos.   
51 Projeto elaborado por Fernando de Azevedo e apresentado à Comissão constituída pela Municipalidade de São 
Paulo para elaborar o projeto de construção da primeira praça de jogos infantis, no Ipiranga.   
52 Este texto compõe-se de uma entrevista concedida por Fernando de Azevedo ao jornal Diário da Noite no dia 
4/8/1925 sobre a necessidade de se fazer o Primeiro Congresso Brasileiro de Educação Física.  
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Secretário da Sociedade Eugênica de São Paulo53, que consideramos como o de maior 

relevância para este estudo, pois o pensamento pedagógico do autor durante a estruturação do 

“Programa de Ginástica Sueca Educativa e Higiênica” para escolas brasileiras foi fortemente 

marcado pela influência das concepções médico-higienistas, determinando sobremaneira a 

consolidação de um conceito de Educação Física no Brasil, o qual vincula a educação do 

corpo à promoção da saúde no seu sentido estrito.         

 Com relação aos preceitos médicos, o autor dá especial atenção à eugenia, 

considerando:  

 

[...] eugenia não é só a intervenção da profilaxia contra o meio biológico 
representado pela matéria viva, patogênica, na luta constante contra as 
moléstias [...] nem é somente a engenharia sanitária, melhorando o meio 
físico, dessecando o solo paludoso, onde incubam os miasmas, que 
infeccionam os povos, impedindo a fixação e o aperfeiçoamento do tipo 
étnico pela ação higiênica, educativa e social; nem é apenas a defesa contra a 
perpetuação tenebrosa de taras hereditárias, na adoção de medidas tendentes 
a proteger a procriação contra a degenerecência e pela privação, aos 
reprodutores doentes, dos meios de serem prejudiciais à raça; a eugenia, com 
ser tudo isto, é também a aplicação de uma educação enérgica para a 
conquista da plenitude das forças físicas e morais, tirando-nos dêste plano 
inclinado do depauperamento e da decadência, onde pouco a pouco 
escorregamos para as deformações e tôda espécie de doenças; é o 
revigoramento do povo, por uma sábia política de educação, de defesa 
sanitária e de cultura atlética [...] (AZEVEDO, 1960, p. 231-232). 
 

      
 A eugenia pretendia, então, sanear os corpos em todos os seus aspectos, indo desde a 

educação moral até a educação higiênica e sexual, buscando assim fazer com que o país 

figurasse mais próximo às nações desenvolvidas. A superpopulação, o elevado número de 

desempregados, as mutilações causadas pela guerra, a má divisão dos impostos e a diminuição 

da natalidade nas classes superiores eram razões encontradas para a efetiva aplicação das 

medidas eugênicas no Brasil. E do ponto de vista cultural, buscava-se realçar os aspectos mais 
                                                           
53 A Sociedade Eugênica de São Paulo foi fundada em 15 de janeiro de 1918 no salão nobre da Santa Casa de 
Misericórdia, como um reflexo das várias sociedades eugênicas que no início do século XX iam se formando em 
alguns países, a exemplo da Alemanha, Suécia, Suíça e Áustria, sendo o objetivo central discutir questões 
relacionadas ao melhoramento da raça. Nomes de destaque da sociedade brasileira integravam o seu quadro, que 
teve cerca de 140 associados. O primeiro artigo do estatuto dessa sociedade reflete bem o seu objetivo “[...]‘Ella 
estuda as leis da hereditariedade, esmiuçalha as questões da evolução e descendencia, tirando desses 
conhecimentos as bases applicaveis à conservação e melhoria da especie humana. Nesta sociedade serão 
discutidas as questões relativas à influencia do meio, do estado economico, da legislação dos costumes, do valor 
das gerações sucessivas e sobre as aptidões physicas, intellectuaes e moraes, sempre tirando dessas discussões 
idéas mais palpaveis desta aggremiação e ao qual dou a maior importancia, é o de divulgar, entre o publico, 
conhecimentos eugênicos e destinados a bem da nossa raça [...]. Um dos fins, de resultados hygienicos, que o 
tirem da ignorancia, no que se refere aos vicios sociaes e às doenças infecciosas. Por meio de conferencias 
publicas e nas escolas, sempre procurando mostrar o que é o alcoolismo, a syphilis, a turbeculose, ensinar como 
escapar as suas garras” (Annaes de Eugenia, 1919, p. 6–7 apud MARQUES, 1994, p. 53–54).          



58 
 

genuínos da nossa nacionalidade, afastando-a do espectro do álcool e das doenças tropicais 

(MARQUES, 1994). 

 Tais preceitos eugênicos estão refletidos como pano de fundo no capítulo VII “Nosso 

Programa: Princípios em que se baseia”, no qual Fernando de Azevedo opciona pela ginástica 

sueca, método de ginástica já defendido por Rui Barbosa, bem como por outros autores, a 

exemplo de Manoel Bomfim, considerado mais adequado para integrar o quadro escolar, 

porque, segundo Fernando de Azevedo, atendia a um dos critérios mais convenientes ao 

ambiente escolar, não necessitando, necessariamente, de aparelhos, o que a tornava barata e 

acessível, asseverando que: “[...] A ginástica de Ling é quase tôda sem aparelhos, a mãos 

livres e obedece a um plano científico [...]” (AZEVEDO, 1960, p. 118).           

  O método de ginástica sueca54 era considerado o mais propício a ser aplicado dentro 

das escolas, porque os seus ensinamentos estavam pautados no conhecimento através das leis 

da Fisiologia e da Pedagogia, afastando assim toda e qualquer herança da ginástica 

funambulesca de outrora. A ginástica sueca, adaptada à proposta de Fernando de Azevedo, foi 

estruturada em duas partes. A primeira delas foi composta por exercícios de desenvolvimento, 

preparatórios, fundamentais e de locomoção; e a segunda, pela inserção dos aparelhos, de 

suspensão e de apoio, de trepar e de escaladas, as varas e aparelhos para saltos, cavaletes, as 

armas e acessórios para os exercícios de treinamento de esgrima, boxe, além dos pequenos 

pesos ou pesos leves, etc.   

 A utilização dos aparelhos na segunda parte do método não o impossibilitava de ser 

utilizado no ambiente escolar, pois cientificamente a primeira parte do método era 

responsável por iniciar a Educação Física, preparando o corpo para um desenvolvimento 

harmônico, enquanto a segunda seria apenas o complemento dos exercícios que já haviam 

sido iniciados e trabalhados. Logo, as lições de ginástica sueca destinadas ao ambiente escolar 

“[...] poderiam prescindir-se [dos aparelhos] no caso de difícil aquisição, sem ficar o método 

[...] prejudicado na sua parte essencial” (AZEVEDO, 1960, p. 120).  

 Vale ressaltar que anteriormente à aplicação metódica desses exercícios corporais com 

base no método sueco de ginástica era imprescindível à Educação Física moderna, que, 

segundo Fernando de Azevedo, encontrava-se dividida em “preventiva e positiva”, ocupar-se 

dos aspectos relacionados à prevenção das mazelas sociais, ou seja, da higiene geral, 

sobretudo a escolar.  

                                                           
54 O método de ginástica sueca ganhou impulso na sua vertente pedagógica inicialmente descrita por Ling a 
partir das novas e modernas sistematizações implementadas pelo seu filho Hjalmar considerado o “pai da 
ginástica escolar sueca”. Tal método sofre ainda influência de Ellin Falk, Inspetora de Ginástica das Escolas 
Elementares de Estocolmo, criadora dos “Exercícios em forma de jogos ginásticos” (MARINHO, 1958).  
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 Os problemas de ordem social pelos quais passava o Brasil no início do século XX, 

como o elevado índice de doenças e epidemias causadas basicamente pela falta de saneamento 

básico e pela salubridade, especialmente nas camadas mais pobres, e ainda o enegrecimento 

da população após a abolição da escravatura, faziam com que os objetivos de sistematização 

do programa de ginástica escolar pensado por Fernando de Azevedo refletissem aqueles 

identificados por Soares (2001) ao analisar a criação do mesmo método no país de origem, a 

Suécia:  

 

[...] Voltado para extirpar os vícios da sociedade, entre os quais o 
alcoolismo, o método sueco de ginástica se colocava como o instrumento 
capaz de criar indivíduos fortes, saudáveis e livres de vícios, porque 
preocupados com a saúde física e moral. Esses eram os indivíduos 
necessários, já que seriam úteis à produção e à pátria [...] (SOARES, 2001, 
p. 57).    

          

 Ganhava então a Educação Física um papel de destaque na organização social do 

Brasil, através do seu espectro higiênico, ou seja, a sua face “preventiva”, bem como da sua 

face “positiva” com a execução dos exercícios físicos, resultando em um processo de 

disciplinamento corporal, o qual deveria contribuir para que os ensinamentos proferidos 

dentro da escola, especialmente aqueles relacionados às boas maneiras e à higiene corporal, 

fossem transmitidos à população através dos alunos. Neste sentido, Pagni (1994) ressalta que: 

 

A educação física seria, nesse discurso e na medida em que fosse estendida a 
todos, uma contribuição para a educação higiênica da população. Atuaria 
especificamente na difusão de um conjunto de normas – que correspondem 
aos cuidados mínimos com o asseio corporal e com a higiene pessoal –, na 
inculcação do hábito da atividade física e na formação de um corpo 
disciplinado (PAGNI, 1994, p. 16).      

    

 Visando atender à especificidade escolar brasileira, Fernando de Azevedo fez algumas 

adequações no método de ginástica sueca de Ling e criou o seu próprio “Programa de 

Ginástica Sueca Educativa e Higiênica”, a ser adotado nos estabelecimentos de ensino por 

todo o Brasil: 

   

1ª SÉRIE: – Posição fundamental de pé. Exercícios de ordem e disciplina. 
Formatura por fileiras e seções. Exercícios de marcha, simples, de 
alinhamento e formação de pelotão. 
Exercícios preparatórios. Posição das pernas, do braço, da cabeça e dos 
troncos. Exercícios respiratórios – elevações e aberturas dos braços. 
Exercícios fundamentais. Exercícios das pernas de extensão dorsal e flexões 
do tronco para trás com apoio nos rins.  
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2ª SÉRIE: – Exercícios respiratórios. Exercícios de marchas, mudanças de 
direção. Conversões individuais. Passo ginástico ordinário e acelerado.  
Exercícios fundamentais (repetindo-se os da série anterior a juízo do 
professor). Exercícios de suspensão. Suspensão simples pelos braços. 
Suspensões dorsais com apoio das mãos e dos braços. Escaladas serpentinas 
e retas. Diversos exercícios em suspensão. Equilíbrios elevados. Exercícios 
dorsais e anteriores em flexão e em extensão do tronco. Exercícios e 
aparelhos, como planchas, bome, spalier, barra, cordas verticais, horizontais 
e oblíquas e cordas de nós, escaladas e outros aparelhos de ginástica sueca. 
Exercícios preparatórios dos saltos livres e com apoio. 
3ª SÉRIE: – Exercícios de marchas simples e encadeadas. Mecanismo dos 
movimentos de ordem dispersa. Marchas militares e topográficas.  
Exercícios respiratórios. Natação. Passeio ginástico. 
Exercícios fundamentais (repetindo-se, etc.). Exercícios laterais do tronco. 
Rotação, flexões laterais, rotações e flexões combinadas do tronco. 
Exercícios preparatórios aos saltos livres (vertical, horizontal e parabólico) e 
dos saltos com apoio. Alguns trabalhos individuais e coletivos com 
instrumentos móveis, halteres, massas e barras de 1 quilo a 2.  
Exercícios pírricos e estéticos. Exercícios de locomoção. Exercício de 
marcha e corrida. Jogos ginásticos e esportivos.  
4ª SÉRIE: – Exercícios respiratórios. Exercícios de locomoção. Treinamento 
para marcha e corrida de resistência. Natação. Exercícios preparatórios de 
natação a sêco. 
Ginástica de aplicação e preparatória militar. Exercícios de conjunto 
preparatórios para o boxe. Exercícios de treinamento para o tiro. Exercícios 
de adestramento preparatório para a voltige. Marchas em terrenos 
acidentados. Saltos com varas em extensão, profundidade e altura. Franquia 
dos obstáculos da liça e obstáculos naturais. Exercícios preparatórios de 
esgrima. Jogos esportivos.  
O sistema de MÜLLER: ginástica de quarto (AZEVEDO, 1960, p. 183-184, 
grifos do autor).         

          

 A aplicabilidade desse programa requeria algumas mudanças na organização da 

própria escola, pois as séries descritas e organizadas por Fernando de Azevedo não eram as 

mesmas quatro séries iniciais em que foi distribuído o ensino primário brasileiro no início do 

século XX. Estas séries, na verdade, seriam formadas por pequenos grupos que, ao passo da 

internalização das lições, iriam evoluindo no sentido de formar classes mais numerosas, 

porém sempre obedecendo às características individuais anatomo-fisiológicas de cada aluno. 

Para tanto propunha que os professores de Educação Física adotassem técnicas como: 

a antropometria escolar, a colaboração médico-pedagógica e a mensuração semestral do 

coeficiente de robustez, a fim de que os alunos fossem divididos não somente pelo sexo, mas 

também respeitando os limites individuais de cada um, como atesta a citação: 

 

O conhecimento de cada aluno, sob o ponto de vista fisiológico, é para o 
professor de ginástica educativa a pedra de toque, o ponto de apoio, onde 
poderá basear seguramente o ensino que, longe de vogar indeciso e sem 
rumo, entre incertezas e apalpadelas, será, então, o mensageiro feliz e certo 
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dêstes grandes benefícios da ginástica, que os educadores insistentemente 
preconizam. Sem êste conhecimento andará o professor às cegas, e 
semeando na incerteza, na ousadia e no empirismo, não deixará de colhêr na 
ineficiência, no erro e mesmo em conseqüências irreparáveis [...] 
(AZEVEDO, 1960, p. 188).  

 

 A passagem gradual dos alunos para as séries seguintes far-se-ia mediante constatação 

do professor, que observaria durante as aulas critérios como: “facilidade, correção e estética” 

dos movimentos durante a execução dos exercícios, bem como dos resultados dos testes que 

deveriam ser aplicados semestral ou trimestralmente e posteriormente registrado nas “cartas 

sanitárias escolares” ou “folhas biológicas” dos alunos.  

 O objetivo de tais “cartas sanitárias” era o controle do corpo infantil, que através de 

um trabalho conjunto entre o médico inspetor escolar e o professor de Educação Física, o 

aluno era classificado como apto ou inapto a seguir o curso normal de Educação Física, 

devendo submeter-se à medicação preventiva caso estivesse inapto. Para tanto, os alunos 

recebiam denominações como: “regulares físicos”, ou seja, crianças cujo estado habitual de 

saúde era bom, e “irregulares físicos”, aquelas cujo estado de saúde era sofrível ou mau. 

O modelo de cartas sanitárias escolares dividia-se em: a) Carta Sanitária – em que 

seria registrado o resultado do exame médico que englobava os aspectos referentes aos 

estados dos olhos, do ouvido, da boca, dentes, coração, pulmões e sistema nervoso, 

previamente aferidos pelo médico inspetor escolar); b) Carta Biológica ou Boletim de 

Mensuração Corporal – em que os dados registrados relacionavam-se ao exame somatológico, 

que integrava o perímetro torácico, o peso, a estatura, o volume pulmonar, o diâmetro 

biacromial e Ântero-posterior. A aferição de tais dados era de responsabilidade dos 

professores de Educação Física. 

A carta sanitária escolar deveria ser aplicada durante todas as séries da escola 

primária. Ao final do curso primário, o aluno recebia uma duplicata de tal folha biológica que 

garantiria um acompanhamento mais efetivo de sua saúde como cidadão republicano, além de 

configurar-se como uma prova material dos cuidados recebidos na escola, reforçando assim o 

desvelo do Estado para com os seus compatriotas.           

A rotina das aulas de Educação Física prescrita no programa compunha-se de duas 

aulas diárias de 30 minutos ou divididas em três vezes por semana de 45 minutos cada aula, 

prioritariamente ministradas no início da manhã, antes das refeições, ou durante o dia, tendo o 

cuidado de nunca acontecerem logo após as refeições. Desta forma, Fernando de Azevedo 

flexibiliza o horário das aulas destinadas a uma educação do corpo, permitindo que se ajuste 



62 
 

da melhor forma possível ao tempo escolar, sem, contudo, comprometer as funções orgânicas 

dos alunos.  

 No que concerne à organização para execução dos exercícios, o autor propunha que os 

alunos estivessem organizados em uma ou duas fileiras intervaladas por uma distância que 

assegurasse a execução correta de todos os exercícios e a fiscalização perfeita de cada aluno 

por parte do professor. 

 O programa de ginástica pedagógica proposto deixava explícita uma graduação 

científica na distribuição dos exercícios, sendo que a educação corporal nas primeiras séries 

cuidaria de aspectos que transcendiam a mera execução de movimentos, buscando o 

desenvolvimento de aspectos como ordem e disciplina, necessários à formação do caráter e à 

internalização de valores, especialmente na primeira infância, e que deveriam ser praticados 

ao longo da vida a partir da “ginástica de quarto” ou “Sistema de Müller”. Tal programa 

desenvolveria uma cultura física iniciada e aprendida na escola e praticada durante a fase 

adulta, na rotina da vida diária, com a intenção primeira da garantia da saúde e da higiene 

pessoal, contribuindo assim para a formação de uma nação “pura”, como preconizavam os 

preceitos eugênicos. 

 No tocante à “ginástica de quarto”, o programa proposto pelo autor reiterava a 

necessidade de continuidade da rotina da prática dos exercícios corporais após a passagem 

pela escola, tendo por base as constatações do próprio Müller de que “[...] pouco são os 

estudantes que tomam gôsto pelos exercícios ginásticos” (MÜLLER, 1915 apud Azevedo, 

1960, p. 186). 

 Vislumbrando a execução do conjunto de ações aqui apresentadas, Fernando de 

Azevedo designava ao professor de Educação Física as seguintes atribuições:  

 

[...] 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, 1960, p. 91).       

 

Para alcançar esse fim cabia ao professor apropriar-se de uma gama de conhecimentos 

relativos ao corpo humano, ou seja, o entendimento dos efeitos da fisiologia do trabalho 

muscular sobre a circulação, a respiração e o sistema nervoso, além da adoção de uma 
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metodologia de trabalho progressiva que respeitasse a evolução natural do organismo e 

permitisse a mensuração dos resultados nas cartas sanitárias escolares.       

Quanto aos espaços destinados à prática da Educação Física na escola, Fernando de 

Azevedo não fez nenhuma menção aos quais seriam os mais indicados. No entanto, ao 

escrever o projeto “Praças de Jogos para Crianças: Ensaio de Higiene Social” enfatizou  

 

[...] a necessidade de se construírem essas praças ajardinadas, o mais 
possível nas proximidades das casas da educação, as quais tôdas deveriam 
alias possuir o seu galpão, o seu pátio arborizado e disposto para os jogos 
e uma sala de ginástica. Pois, nas escolas ou há ou não lugar para a prática 
de jogos. No primeiro caso, a estas praças caberá colaborar com as escolas, 
para o mesmo fim; no segundo caso, suprirão a deficiência das escolas, na 
educação higiênica. Em qualquer hipótese, fora da escola depois das horas 
de aula e nas férias, as crianças, como já se observou, devem ter onde 
brincarem e jogarem. Mas se, para preencherem seus fins, devem ser 
construídas o mais possível perto de estabelecimentos de instrução popular, 
onde se faz sentir mais a sua necessidade é nos bairros operários 
(AZEVEDO, 1960, p. 309-310, grifo nosso).   

 

Fica evidente que para Fernando de Azevedo os espaços necessários para a realização 

da Educação Física nas escolas eram: galpões, salas de ginástica e pátios arborizados onde se 

pudessem praticar jogos, ao mesmo tempo em que reconhece a carência desses espaços nas 

instituições escolares, propondo que fossem construídas praças próximas das escolas, 

especialmente daquelas localizadas em bairros de operários.                     

De acordo com Fernando de Azevedo os vários fatores sociais, econômicos e 

educacionais ao serem bem trabalhados, desencadeariam no êxito do projeto de civilização 

brasileira, como evidencia a citação a seguir: 

 

O que reside, porém, à base de uma civilização, é a saúde, a vitalidade, a 
energia empreendedora de tôda a massa humana que a promove e a 
desenvolve, e constitui afinal a maior riqueza da nação. Se não há, no 
entanto, possibilidade de se tornar um povo saudável e forte, senão 
melhorando-lhes as condições econômicas e sociais, e se todo o 
aparelhamento educacional delas depende e com elas ou se retrata ou se 
enriquece, é por aí, evidentemente, pela solução dos problemas econômicos 
que se tem de começar. Mas a saúde e a educação, que são também aspectos 
sumamente importantes da economia nacional, vêm imediatamente a seguir 
na hierarquia de nossos problemas fundamentais. ‘Progredir ou desaparecer’ 
– que significará isto senão ‘unir, sanear e educar’, para não desaparecer? 
[...] (AZEVEDO, 1960, p. 214).  

 

Nesse contexto, cabia à Educação Física um papel de destaque na empreitada 

modernista: “O país que não tem educação física (tomada esta expressão no sentido mais 
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amplo) não poderá jamais erguer seu povo à altura da missão que lhe cabe, na construção de 

uma sociedade nova [...]” (AZEVEDO, 1960, p. 216). 

Logo, a instituição escolar com suas práticas pedagógicas, a exemplo da educação do 

corpo em destaque nesta análise, foi idealizada e utilizada para imprimir nos cidadãos um 

padrão de comportamento que visasse a anunciar uma nova era nacionalista. Não fugindo à 

regra nacional, o cenário sergipano também foi palco dessas reflexões que culminavam com 

as investidas científicas na educação das normalistas. 

O próximo capítulo busca perceber de que forma as reflexões sobre a Educação Física, 

explanadas através de intelectuais como Rui Barbosa, José Verissimo e Fernando de Azevedo, 

influenciaram as discussões sobre a educação do corpo em Sergipe, discutindo como tais 

abordagens eram apreendidas pelos intelectuais sergipanos ao produzirem suas obras e ao 

transmitirem seus conhecimentos às futuras professoras do ensino primário que deixaram 

parte do seu aprendizado registrado em dissertações exigidas para colação de grau.              
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II. PROPOSIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DO CORPO NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO EM SERGIPE 
 

 

Em verdade, as Escolas Normaes são escolas rigorosamente profissionaes. 
Ha, no seu programma, as disciplinas necessárias à instrucção geral, mas não 
é com esse intuito que ellas ahi estão incluídas, porque essa instrucção o 
aluno já a possue ao entrar para a Escola Normal. Nessas escolas, as 
disciplinas do programma primario servem de themas de educação 
profissional. O que o alumno-mestre aprende e adquire, no tirocinio a que 
ellas se referem, é o methodo de as ensinar. Por isso mesmo, o ensino normal 
é organisado segundo os methodos do ensino primário [...] (BOMFIM, 1926, 
p. 109-110) 

 

 

Com o advento da República, o Brasil passou por mudanças políticas, tendo por foco a 

incorporação dos projetos educacionais modernos que, imbuídos nos preceitos civilizatórios, 

contribuiriam para formar uma nação forte e ordeira. Os republicanos acreditavam que o 

progresso do país dependia, dentre outras coisas, da reorganização dos moldes tradicionais em 

que se estruturava o sistema educacional. Para tanto, fazia-se necessário operacionalizar 

mudanças na escola primária e, por conseqüência, nas escolas normais, centros educacionais 

responsáveis pela formação dos professores.   

Os projetos educacionais que já vinham sendo debatidos desde o Império passaram a 

servir de modelo para as discussões pedagógicas travadas durante a República, consagrando 

assim debates e proposições responsáveis por definir um padrão de cultura e educação 

condizentes com o homem republicano que se pretendia formar.   

Nesse sentido, este capítulo busca perceber de que forma as discussões sobre a 

educação do corpo, em âmbito nacional, eram apreendidas pelos intelectuais sergipanos. 

Teremos como referência dois professores que durante a Primeira República exerceram 

grande influência na educação sergipana: Baltazar Góes e Helvécio de Andrade. Tomaremos 

para análise em Baltazar Góes a obra “Pedagogia – Precedidas de Algumas Noções de 

Psychologia Colhidas de Bons Mestres”, e em Helvécio de Andrade a obra “Curso de 

Pedagogia – lições práticas elementares da Psicologia, Metodologia e Higiene Escolar, 

professoradas na Escola Normal em Aracaju”, haja vista estes dois trabalhos conterem um 

capítulo sobre a Educação Física55.  

                                                           
55 Os intelectuais Baltazar Góes e Helvécio de Andrade foram nomes amplamente referenciados nas fontes 
primárias (dissertações das normalistas) e nas fontes secundárias (dissertações, teses e livros que serviram como 
referencial para este trabalho de pesquisa). Estes intelectuais influenciaram a constituição do campo da Educação 
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Buscamos ainda apreender a influência desses intelectuais no processo de formação 

das alunas da Escola Normal de Sergipe56 e como os ensinamentos transmitidos por eles 

foram assimilados pelas normalistas ao escreverem suas teses de conclusão de curso, 

especialmente aquelas que abordavam as discussões acerca da Educação Física.  

A popularização do sistema de ensino provocava reflexos diretos na ampliação de 

cultura, representando o alargamento do processo de escolarização através da multiplicação 

das escolas primárias e da disseminação das propostas educacionais modernas. Este processo, 

por sua vez, estava estritamente vinculado ao sistema responsável pela formação de 

professores que deveriam atender aos emergentes anseios sociais.  

Os mestres que ocupariam as cadeiras do ensino primário, público ou particular, já 

vinham sendo formados desde o Império nas Instituições de ensino denominadas escolas 

normais. Todavia, com a nova forma de governo vigente no país, que tinha os ideais de 

mudanças calcados no “entusiasmo e no otimismo pedagógico”57 e acreditava poder mudar as 

condutas sociais do povo brasileiro através da educação, encaminhou-se um novo processo de 

formação de professores, como ressalta Nagle (2001): 

 

Com o processo de expansão, reforma e remodelação vai-se transformando a 
própria natureza da escola primária. Isso ocorre numa fase de tentativa de 
democratização da cultura, que resulta de um esforço para superar 
determinadas características semicoloniais da sociedade brasileira. É por 
causa desse processo de transformação que vão aparecer novas exigências 
ligadas ao problema da formação do professorado. As alterações realizadas 
na escola primária provocaram mudanças correspondentes na escola normal, 
de tal maneira que a preocupação com a primeira não pode ser analisada 

                                                                                                                                                                                     
Física no estado de Sergipe, além de terem contribuído para a educação do corpo, com publicações em forma de 
livros ou folhetos.     
56 A Escola Normal de Sergipe foi idealizada pelo Presidente da Província José Elói Pessoa, através do decreto 
n.º 15, de 20 de março de 1838, com o objetivo de prover a formação dos professores de primeiras letras; 
contudo, somente passou a funcionar no dia 23 de novembro de 1874. A educação de Sergipe esperou longos 36 
anos para que uma instituição destinada à formação dos professores primários viesse a ser de fato implementada. 
No entanto, a Escola Normal destinada apenas a rapazes, que funcionava no Colégio Ateneu Sergipense, iniciava 
suas atividades sem muito sucesso, já que a procura ínfima pelas matrículas não correspondia às expectativas da 
instituição. No período de sua criação, apenas 15 alunos dividiam-se entre o primeiro e o segundo anos, ficando 
o terceiro ano sem funcionamento por falta de matrícula. Diante desses percalços, a Escola Normal foi extinta 
em 1888. No entanto, desde 1877 o Presidente Dr. João Pereira de Araujo Pinho já havia criado a Escola Normal 
para moças, inicialmente instalada no Asilo Nossa Senhora da Pureza. A proclamação da República e a 
instauração do primeiro regulamento da Instrução Pública do estado de Sergipe (1890) proporcionaram uma 
série de transformações nessa instituição, dentre as quais se destacavam a inserção do ensino misto, mudanças 
curriculares e alterações em sua denominação, passando em 1923 a chamar-se Escola Normal Rui Barbosa como 
homenagem póstuma à memória do intelectual Rui Barbosa, aferida pelo Presidente Graccho Cardoso. Para mais 
informações a respeito da Escola Normal, consultar: Grunnenvaldt (1999); Brito (2001); Freitas (2003a) e 
Valença (2005).    
57 “O entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico, que tão bem caracterizaram a década de 1920, 
começaram por ser, no decênio anterior, uma atitude que se desenvolveu nas correntes de idéias e movimentos 
político-sociais que consistiam em atribuir importância cada vez maior ao tema da instrução, nos seus diversos 
níveis e tipos” (NAGLE, 2001, p. 135).    
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independentemente da preocupação com a segunda; na realidade, ambos 
constituem duas facetas de um mesmo problema, pois a nova natureza e as 
novas funções atribuídas á escola primária se firmariam, se além de outras 
condições, fosse alterado e aperfeiçoado o curso de formação de professores 
primários, considerado a pedra angular para o perfeito êxito da nova escola 
primária. Por isso mesmo, a preocupação com o professorado primário 
estimulou ampla discussão em torno da escola normal, e o motivo disso era 
um só: diante das responsabilidades da escola primária, tornava-se 
necessária a reformulação dos padrões de ensino na escola normal, a fim de 
que o novo professor tivesse condições para executar a sua nova situação 
(NAGLE, 2001, p. 281). 

 

As escolas normais ao longo da primeira metade de século XX passaram por 

transformações com o intuito de adequar o seu currículo às necessidades emergentes 

apresentadas pela sociedade, alavancadas pelo processo de expansão e modernização da 

educação primária. Sendo uma das principais mudanças os programas de ensino, que 

deixaram de transmitir conhecimentos gerais que se assemelhavam mais a um curso de 

humanidades para constituir, dentre os seus ensinamentos, a preocupação com a missão do 

exercício do magistério. 

A esse movimento de mudanças nos conteúdos dos programas de ensino das escolas 

normais Nagle (2001) denomina de ‘profissionalização do curso normal’, em que a inserção 

de disciplinas como “[...] anatomia e fisiologia humanas, pedagogia, história da educação, 

sociologia e, especialmente, psicologia [...]” (NAGLE, 2001, p. 283) contribuíram 

sobremaneira para a consolidação desse processo.  

A preocupação com o tipo de formação prestado pelas escolas normais estava 

diretamente vinculada ao ensino ofertado nas escolas primárias, visto que este seria 

prioritariamente o campo de atuação das futuras normalistas. Logo, os investimentos na 

modernização das escolas normais espraiavam reflexos diretos no ensino primário, 

contribuindo para a ampliação dos seus objetivos antes centrados no binômio ler/escrever, 

passando a abranger outros conhecimentos, a exemplo daqueles que compreendiam a tríade 

espenceriana “moral, intellectual e physica”, como pontuou Helvécio de Andrade ao se referir 

ao diretor da Instrução Pública da capital federal, Azevedo Sodré: 

 

Todo o eixo do ensino primário depende da Escola Normal. A escola 
primaria já não tem só por fim ensinar a ler e a escrever, para o que qualquer 
mestre serve, destina se a fins mais elevados, qual o de formar as novas 
gerações para a vida social e collectiva. 
[...] 
Ahi, nas escolas normaes, que a nação deveria já ter chamado aos seus 
cuidados, tanto a educação physica, como a mental, devem dispor de todos 
os meios de aperfeiçoamento e progresso, organizando-se de modo a impor-
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se ao respeito e ao carinho públicos (Correio de Aracaju, 16/3/1916, ano: IX, 
n.º:1.751, p. 1-2).   

 

No contexto sergipano, os reflexos dessas discussões provocaram algumas mudanças 

no sentido da democratização da cultura e do aperfeiçoamento dos futuros mestres primários. 

Assim, aos poucos, os ensinamentos transmitidos no ensino normal iam passando do 

conhecimento geral para os conhecimentos que integravam uma formação mais específica que 

garantisse às normalistas o aprendizado dos conteúdos e métodos necessários à função de 

ensinar. Na Escola Normal de Sergipe tais mudanças englobavam desde alterações no 

currículo58 até a exigência da produção de uma dissertação em que as alunas deveriam 

comprovar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.  

Visando acompanhar as transformações pelas quais passava o processo de 

modernização educacional no Brasil, especialmente aquelas destinadas ao curso normal, o 

governador Monsenhor Olímpio de Souza Campos (1899-1902) demonstrou interesses em 

adequar o processo de formação oferecido pela Escola Normal de Sergipe aos parâmetros da 

educação moderna. Destarte, a reforma implementada pelo seu governo visava destituir o 

caráter humanístico e enciclopédico das aulas ministradas nessa instituição, aproximando os 

ensinamentos em foco das necessidades referentes à prática do magistério. 

Para tanto, o seu governo deu à Escola Normal um novo regulamento, que visava 

modernizar59 o citado ramo de ensino, como ressalta Nunes (1984): 

 

O curso normal continuava ministrado em três anos, abrangendo Gramática 
Nacional e Caligrafia, Matemática Elementar, Língua Francesa, Geografia 

                                                           
58 Com relação às transformações por que as escolas normais vinham passando no sentido de adequar a formação 
humanística de caráter geral a uma formação mais voltada ao magistério, Freitas (2003a) identifica que na Escola 
Normal Rui Barbosa esse processo ocorreu de forma lenta, pois, com base nas análises de três currículos (1911; 
1925; 1946) e de depoimentos de ex-normalistas dessa instituição, a autora constata que dentre as disciplinas que 
integravam o currículo no ano de 1911 apenas três: Pedagogia, Pedologia e Noções de Higiene escolar tinham 
seus saberes relacionados ao exercício do magistério. Dessa forma, o seu estudo evidencia, dentre outras coisas, 
que apenas depois da década de 1940 é dada uma ênfase maior às disciplinas de caráter teórico-metodológico 
voltadas para o ensino prático e para as experiências educacionais no estado de Sergipe. No entanto, esta 
constatação não nos impossibilita de percebermos os primórdios desse processo nas ações pedagógicas de 
professores como Baltazar Góes e Helvécio de Andrade, que desde o início do século XX já demonstravam uma 
preocupação com a prática pedagógica das normalistas (FREITAS, 2003a).        
59 O processo de modernização do ensino normal sergipano deu-se de forma lenta e gradativa. Mesmo com a 
inserção das chamadas disciplinas pedagógicas voltadas à prática docente efetivamente, os ranços da pedagogia 
tradicional e livresca assolaram durante muitos anos o processo de formação de professores primários, e por 
conseqüência o ramo da educação primária, como podemos aferir a partir de um anúncio de jornal, já no fim da 
primeira República, destinado a recrutar mão-de-obra especializada nos assuntos pedagógicos: “[...] Tendo-se 
chamado por edital normalistas diplomadas para o preenchimento das vagas existentes, e não havendo 
comparecido candidata nenhuma, findo o prazo legal, resolveu o diretor geral da Instrução mandar submeter a 
provas de habilitação às candidatas que comparecessem de acordo com o edital, para tal fim publicado no 
‘Diário Oficial’ [...] Foram exigidos das candidatas, apenas os conhecimentos indispensáveis ao ensino das 
primeiras letras [...]” (Correio de Aracaju, 20/8/1927, ano: XX, número: 515, p. 2 ).          
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Geral, História do Brasil, especialmente de Sergipe, Pedagogia e 
Metodologia, Elementos de Ciências Físicas e Naturais, Noções de 
Agronomia e Higiene doméstica pelo método intuitivo e experimental, 
Instrução Moral e Cívica e explicação das Constituições Federal e Estadual e 
do Código Penal (NUNES, 1984, p. 194).         

 
Havia também a exigência da produção de uma dissertação que deveria ser defendida 

diante da Congregação da Escola Normal para a obtenção do título de normalista, como 

assinala a Lei nº. 398, de 31 de outubro de 1900: 

 

Art. 150. Aos alumnos approvados nas matérias do 3º anno marcará o 
Director o prazo de trinta dias para apresentarem, sobre qualquer tese de 
pedagogia ou Methodologia, à sua escolha, uma dissertação, que será 
defendida perante a Congregação.  
Art. 151. Nessa dissertação será o candidato argüido pelo lente de pedagogia 
e julgado pela congregação satisfactoria a defeza, ser-lhe-á por Ella 
conferido o diploma de Normalista pela Escola Normal de Sergipe 
(COLEÇÃO DE LEIS E DECRETOS, Lei nº 398, 1900, grifo no original).    
 

A exigência dessa produção intelectual, imposta legalmente, tinha o intuito de conter 

as facilidades no processo de aprovação e conseqüente concessão dos títulos de normalista em 

Sergipe, como demonstra um trecho da mensagem presidencial do ano de 1902: 

 

Procurei, quanto em mim cabia melhorar o ensino público do Estado e o fiz 
restaurando a Escola Normal, de onde devem sahir os futuros mestres da 
infância. 
Não sei porém, se o meu objectivo será realisado, havendo benevolência 
demasiada nos exames finaes do anno lectivo (CAMPOS, 1902, p. 19).      
 

Contudo, a Lei nº. 477, de 9/11/1904, extinguiu tal obrigatoriedade, sendo que entre os 

anos em que essa lei vigorou algumas dissertações foram publicadas e encontram-se 

disponíveis na Biblioteca Pública do Estado de Sergipe, compondo uma miscelânea de quinze 

dissertações das quais três abordam especificamente a temática da educação do corpo, sendo 

que duas delas estão intituladas “Educação Physica”. 

A opção das normalistas por escreverem sobre Educação Física dentre tantos outros 

temas que abrangiam os ensinamentos pedagógicos e metodológicos na época demonstra que 

as discussões em torno da educação corporal no estado de Sergipe tinham um papel de 

destaque no meio educacional.  

É importante observar que no currículo da Escola Normal apresentado anteriormente, 

que diz respeito justamente aos anos que antecedem aqueles em que as dissertações foram 

publicadas, entre 1903 e 1904, a educação do corpo não se fazia presente diretamente sobre o 



70 
 

nome de Educação Física60. As abordagens inerentes aos cuidados com o corpo eram 

transmitidas naquele estabelecimento de ensino através da matéria Pedagogia, ministrada por 

Baltazar Góes, professor que mantinha seus ensinamentos respaldados nos métodos 

modernos, compreendendo a educação integral do homem (físico, moral e intelectual).  

Essa matéria também não se fazia presente no ensino primário, como pode ser 

constatado no decreto nº. 501, de 5 de agosto de 1901, que institui como disciplinas desse 

nível de ensino: 1. Leitura, escrita, caligrafia; 2. Instrução cívica, moral e religiosa (sendo esta 

última facultativa); 3. Lições de coisas; 4. Gramática portuguesa; 5. Aritmética; 6. Desenho 

linear; 7. Noções de geografia geral e de cosmografia; 8. Corografia do Brasil e especialmente 

de Sergipe61; 9. Leitura do catecismo de agricultura (nas escolas do sexo masculino); 10. 

Trabalhos de agulha apropriados às idades das alunas e explicações de economia doméstica 

(nas escolas do sexo feminino) (OLIVEIRA, 2004).   

Porém, é importante pontuar que os conhecimentos inerentes à educação do corpo já 

se faziam presentes nesses currículos, sendo ministrados através de matérias como 

“Pedagogia” e “Higiene Doméstica” no que concerne à Escola Normal. E no ensino primário 

esses ensinamentos apareciam diluídos na rotina dos trabalhos educativos, pois, de acordo 

com Vigarello (1978), “[...] O corpo é o primeiro lugar onde a mão do adulto marca a criança, 

ele é o emblema aonde a cultura vem inscrever seus signos como também seus brasões” 

(VIGARELLO 1978, p. 9 apud SOARES, 1997, p. 7).  

A ação sobre o corpo não era privilégio de uma ou outra matéria de ensino. Os 

fundamentos da pedagogia incidiam diretamente sobre as atitudes corporais mais adequadas à 

realização dos trabalhos escolares. Assim, a educação do corpo estendia-se para além das 

práticas ginásticas ou exercícios físicos, que caracterizavam o corpo em movimento, 

abrangendo, também, o corpo estático durante as lições transmitidas em sala de aula, 

apoiando-se nas prescrições médicas e higiênicas estabelecidas na época, as quais 

determinavam desde a postura em que os alunos deveriam permanecer sentados nos bancos 

até as formas que eles deveriam adotar ao manusear os utensílios da escrita. Para Crespo 

(1990), tais recomendações posturais tinham dois objetivos que se complementavam:  

 

                                                           
60 A primeira denominação referente à educação do corpo adotada no programa da Escola Normal foi 
“Gymnastica”, e, segundo Grunnenvaldt (1999), fez-se presente a partir do regulamento Geral da Escola Normal 
de 2/9/1911, que determinava: “Além das matérias compreendidas nas cadeiras do artigo antecedente, haverá 
mais ensino de trabalhos manuais, gymnastica, música, desenho e caligrafia” (GRUNNENVALDT, 1999, p. 31).  
61 Corografia refere-se aos estudos geográficos de um país ou de uma de suas regiões (KOOGANH/HOUAISS, 
1995, p. 231).  
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[...] sob o ponto de vista utilitário, regulamentavam-se os gestos mais 
eficazes a uma boa economia da escrita, na perspectiva da racionalização dos 
movimentos mais finos do corpo; por outro lado, definiam-se as atitudes 
propícias à desejada elevação moral, através de um processo de 
verticalização corporal [...] (CRESPO, 1990, p. 523).  
 

O projeto de modernização da educação estava assentado em uma formação que tinha 

por fim a tríade: intelectual, moral e corporal, assegurando, de certa forma, um padrão de 

corpo e de homem que se desejava formar, em que o aspecto físico ganhava destaque por ser 

o reduto dos outros dois. Acreditavam os fisiologistas e médicos, além de outros tantos 

intelectuais, que dispondo de um corpo forte, os princípios a serem trabalhados pela 

pedagogia, destinados a desenvolver a educação intelectual e moral, ocorreriam a contento.  

O fato de as normalistas escreverem sobre a educação do corpo, aferindo-lhe a 

denominação de “Educação Physica” quando esta disciplina ainda não havia sido 

sistematizada sob essa denominação no currículo da Escola Normal, ou mesmo no currículo 

da escola primária, indica que no estado de Sergipe, no início do século XX, já haviam 

discussões sobre os cuidados corporais a serem tratados de forma científica dentro do 

ambiente escolar.  

Ademais, os assuntos inerentes ao corpo ao serem abordados pelos professores da 

Escola Normal e reproduzidos pelas normalistas em suas dissertações no início do século XX 

denotam uma quebra de paradigma no que concerne ao trato com o corpo no contexto 

sergipano. Isto porque na época a prática corporal sofria resistências por parte da população, 

que vinculava a relação trabalho braçal/exercícios físicos ao estigma do trabalho escravo 

praticado por negros.  

Buscando fazer um paralelo entre a relação que permeava o corpo e o trabalho, é 

elucidativa a análise feita por Souza (1985) sobre a conjuntura sócio-econômica de Sergipe no 

início da República, ao referir-se especificamente aos aspectos da relação trabalhista frente 

aos altos índices de desemprego no estado. Nessa análise, a autora conclui que:  

 

É problemática a questão do trabalho. Perdurando o estigma da escravidão 
sobre o trabalho braçal, numa economia monocultora e numa sociedade em 
que era difícil a mobilidade, o homem livre adaptou-se a níveis mínimos de 
sobrevivência, constituindo-se em mão-de-obra rebelde ou inconstante. 
Enquanto o grande proprietário reclama a falta de braços, assinala-se o 
aumento do número de mendigos e desempregados nas cidades e se denuncia 
a constante emigração do sergipano [...] (SOUZA, 1985, p. 50).  
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Seria preferível ficar desempregado e sobreviver em condições precárias a realizar 

tarefas que mantivessem qualquer tipo de vinculação ao trabalho braçal, realizado apenas por 

escravos, que na época do regime escravista sequer integravam o status de seres humanos. 

Romper com esse padrão de comportamento que associava o trabalho corporal ao 

estigma da escravidão era uma tarefa necessária, especialmente dentro do ambiente escolar 

através da desmistificação dos exercícios corporais. Os preceitos da educação moderna 

contribuíram para desconstruir este labéu, pois, durante todo o século XIX e início do século 

XX, muitas foram as mudanças no meio educacional por conta das investidas da pedagogia 

moderna.  

Assim, o contexto sócio-político do país pós-proclamação da República propalava os 

ideais de civilidade e progresso advindos das nações mais desenvolvidas, refletindo na 

educação sergipana, tendo como um dos seus focos os professores da Escola Normal, que 

eram intelectuais que viajavam em busca de novos conhecimentos, fazendo suas idéias 

circularem e materializarem-se em forma de propostas pedagógicas modernas.            

Um exemplo bastante pertinente com a preocupação da transmissão desses 

conhecimentos científicos fica constatado a partir da análise das dissertações, em que 

reiteradamente as alunas citam, dentre os seus conhecimentos, aqueles acumulados durante as 

aulas. A análise desses documentos possibilitou a compreensão dos princípios educacionais 

propalados na Escola Normal envolvendo, sobretudo, a educação moderna, com destaque para 

a educação do corpo ancorada nos aspectos higiênicos.  

A fase de coleta e análise dos dados abrangeu duas etapas: a primeira etapa deu-se em 

forma de levantamento das dissertações da BPES (Biblioteca Pública do Estado de Sergipe), 

localizadas no acervo “documentação sergipana”, onde foi identificada uma miscelânea 

composta por quinze dissertações publicadas entre os anos de 1903 e 1904. A leitura inicial 

pretendia perceber se algumas dessas dissertações teciam qualquer tipo de alusão às 

metodologias destinadas ao desenvolvimento da educação do corpo, sendo identificadas três 

específicas, na sua maioria intituladas de “Educação Physica”. As doze dissertações restantes 

abordavam temas como: a educação moral, os processos de ensino, a educação intelectual, as 

relações entre a psicologia e a pedagogia, como demonstra o quadro a seguir:  
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QUADRO 3 – DISSERTAÇÕES ESCRITAS PELAS NORMALISTAS, PUBLICADAS ENTRE OS 
ANOS DE 1903 E 1904 

 
TÍTULO AUTOR (A) 

“A Educação Physica” (1904) Idalina Rosa do Prado62 
“A Educação Physica” (1904) Elisa Rodrigues Novaes 
(1903)* Leonisia Fortes 
“A Educação Moral” (1904) Judite Guimarães Pinto 
“Educação Moral” (1904) Antonia Dias Lima 
“Educação Moral” (1904) Gentil Lemos Nogueira 
“A Moral e a Pedagogia” (1904) Honorina F. da Silva Costa 
“A Educação Intellectual” (1904) Michol Monte de Annequim 
“Educação Intellectual” (1904) Virgulina de A. Maranhão 
“Educação Intellectual” (1904) Áurea Eleonora de Carvalho 
“Influencia da Educação sobre o destino do homem” (1904) Adelina de Carvalho 
“These de Pedagogia” (1904) Maria Cesartina Regis 
“Relações entre a Psicologia e a Pedagogia” (1904) Isabel Ester de Freitas 
“Processos de Ensino em Geral” (1904) Stael Góes63 
(1904)* Nizia de Aquiar Botto 

Fonte: Acervo da autora (As obras utilizadas para compor este quadro encontram-se disponíveis no 
acervo “Documentação Sergipana” da Biblioteca Pública do Estado de Sergipe).  
*Estas dissertações encontram-se no original sem o título.  
 

Com a preocupação de não fazermos uma análise estanque apenas das três dissertações 

referentes à educação do corpo, consideramos o conjunto das demais dissertações que, mesmo 

sem tratar especificamente das temáticas inerentes à Educação Física, tecem algumas 

considerações nesse sentido, visto que os seus conteúdos abrangiam a educação integral 

(intelectual, física e moral) proposta por Spencer (1903).  

A análise das dissertações revela a apreensão, por parte das normalistas, das teorias 

pedagógicas modernas, bem como dos conhecimentos filosóficos, desenvolvidas por autores 

como: Aristóteles, Herbert Spencer, La Fontaine, Jaccubet, Locke, Diderot, Condorcet, Hegel, 

Fichte, Pestalozzi, Pascal, Bossuet, dentre outros nomes reconhecidos por suas contribuições 

ao campo educacional. Tais autores influenciaram, em âmbito nacional, intelectuais como Rui 

Barbosa, Fernando de Azevedo e José Verissimo, e em Sergipe, os professores da Escola 

Normal no momento em que estes discutiam propostas ou programas viáveis ao 

desenvolvimento da educação no estado.  

Intelectuais sergipanos também apareciam referenciados nas dissertações, a exemplo 

de Baltazar Góes e Helvécio de Andrade. O fato de as normalistas fazerem alusão a Helvécio 

de Andrade permite-nos concluir que este intelectual influenciou os professores ou 

                                                           
62 Idalina Rosa do Prado dirigiu a escola pública do sexo feminino localizada na Praça da Matriz na cidade de 
Tobias Barreto (ARGOLO, visita feita à escola pública do sexo feminino localizada na cidade de Tobias Barreto 
em 16/3/1920).  
63 Stael Góes foi diretora da Escola Isolada na cidade de Vilanova-SE, no ano de 1915.  
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diretamente as alunas da Escola Normal através dos seus escritos médicos disponibilizados 

nos periódicos sergipanos, haja vista que na época da produção das dissertações, o médico 

Helvécio de Andrade ainda não integrava o quadro de professores da citada instituição. 

As temáticas discutidas nas dissertações abordavam as propostas da educação 

moderna, contemplando a tríade educacional que envolvia os aspectos físico, moral e 

intelectual, no intuito de formar o homem integral, assegurando-lhe características como: 

saúde, altruísmo, civilidade e moralidade, necessários ao convívio social.  

A presença desses aspectos pedagógicos nos textos produzidos pelas normalistas 

indicava que os conteúdos ministrados na Escola Normal estavam de acordo com as 

discussões educacionais modernas, levando-se em consideração que a formação prestada na 

escola primária não poderia ser direcionada apenas ao intelecto em detrimento dos aspectos 

moral e físico. 

A dissertação intitulada “A Educação Moral”, escrita por Judith Guimarães Pinto, 

abordava inicialmente a pedagogia, considerando-a como “sciencia-arte”, responsável pela 

dupla missão de ensinar e educar. Neste contexto, fez alusão à educação integral do homem, 

considerando o corpo como um dos aspectos do desenvolvimento humano a ser trabalhado 

pela pedagogia, como indica o trecho a seguir: 

 

Vejamos como a Pedagogia [...] esclareceu o espírito dos grandes 
pensadores, fazendo reflectir seriamente nos meios de conduzir a 
humanidade ao conjunto do Bem, Isto é a consecção proveitosa da triplece 
educação do homem: - a do corpo, a do coração e do espírito [...] (PINTO, 
1904, p.2). 

 

O princípio spenceriano é considerado, nessa passagem, onde o corpo deveria ter a 

mesma ênfase que a educação moral e a intelectual.  

Abordando ainda os assuntos morais, encontramos outra dissertação intitulada 

“Educação Moral”, escrita por Antonia Dias Lima, que partiu do princípio de que educar 

moralmente era uma tarefa contínua que perpassava todas as fases da vida e deveria ocorrer 

em consonância com a educação intelectual e física.  

Para tanto, cabia ao professor a tarefa de mapear as condutas infantis, para que 

esquemas de ações individuais destinadas a moralizar os comportamentos dos alunos fossem 

elaborados. Consoante a autora, algumas metodologias podem ser utilizadas pelos professores 

durante esse processo, dentre as quais destaca a coleta de informações sobre as crianças 

através de conversas com vizinhos e amigos delas. Outra estratégia seria a observação dos 
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comportamentos das crianças durante os passeios e brincadeiras, momento no qual, elas 

expressam corporalmente sua índole natural, livre da sujeição da sala de aula.  

Ainda no conjunto das dissertações que abrangem a educação moral destaca-se 

“Educação Moral”, assinada por Gentil Lemos Nogueira, que considerava esse tipo de 

educação como a “sciencia dos deveres”. Nessa dissertação também identificamos referência 

à educação do corpo através do “tripé spenceriano”64. “A educação moral não tem tempo nem 

domínio determinados; começa para assim dizer com a vida e é inseparável na práticas [sic], 

da educação intellectual e da educação physica” (NOQUEIRA, 1904, p. 7). 

Já a dissertação que trazia por título “A Educação Intelectual”, escrita por Michol 

Monte de Annequim, ressaltava a importância de se estimular a educação intelectual nas 

crianças, através da educação do corpo, explicando que da mesma forma que era necessário 

educar fisicamente as crianças também era imprescindível educá-las intelectualmente, já que 

as duas formas de educação se completam.  

A normalista Adelina de Carvalho escreveu a dissertação “Influencia da educação 

sobre o destino do homem”. Lamentando a prática ativa da pedagogia, que considerava o 

aluno como uma “tábula rasa”, apropria-se dos conhecimentos da psicologia para instigar os 

mestres a adotarem outra postura frente a sua prática pedagógica, levando-os a estimular nos 

alunos a sensação, ou melhor, a educação dos sentidos e das necessidades físicas. Para tanto, 

cita autores como: Locke, Helvécio de Andrade, Diderot, Condocert, Hegel, Fichte e 

Pestalozzi. 

Stael Góes intitula sua dissertação de “Processo de ensino em geral” com o objetivo de 

abordar o processo de ensino intuitivo. Nessa dissertação também identificamos 

considerações acerca da educação do corpo, através das colocações à Educação Física no 

Egito e ao ensino militar na Pérsia, demonstrando a importância desse tipo de educação para o 

processo de formação geral das crianças, como expressa a citação: “A educação physica no 

Egypto, é quase despresada, as creanças andam quase nuas, descalças, e nutrem-se, sobretudo, 

nas aldeias, com o miolo de payro, e com outras plantas aquáticas” (GÓES,1904, p. 13). 

As análises dessas dissertações que abordam superficialmente as temáticas da 

educação do corpo foram feitas de forma pontual, com a intenção de ressaltar que as 

abordagens inerentes ao corpo não se restringiam apenas às dissertações que tratavam da 

Educação Física, mas também se faziam presentes no conjunto dos escritos das alunas da 

                                                           
64 Termo utilizado por Taborda de Oliveira (2006) 
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Escola Normal de Sergipe, as quais estavam sendo preparadas para exercer o magistério no 

ensino primário do estado.  

A segunda etapa da coleta dos dados privilegiou apenas as três dissertações que tratam 

especificamente da educação do corpo: “A Educação Physica”, escrita por Idalina Rosa do 

Prado; “A Educação Physica”, assinada por Elisa Rodrigues Novaes e a dissertação de 

Leonisia Fortes, que, apesar de não trazer título, trata exclusivamente dos conteúdos 

pertinentes à “Educação Physica”, com o objetivo de perceber quais as proposições elencadas 

pelas normalistas destinadas a trabalhar a educação do corpo infantil.  

Permeando tal objetivo, o estudo preocupou-se também em investigar quais 

referências estavam sendo utilizadas nas mencionadas dissertações, bem como analisar quais 

as contribuições legadas à educação do corpo dentro da Escola Normal nas três últimas 

décadas da Primeira República. Ficou constatado que grande parte dos conteúdos que 

integravam as dissertações sobre a “Educação Physica” estavam presentes na obra “Apostillas 

de Pedagogia – Precedidas de Algumas Noções de Psychologia Colhidas de Bons Mestres”, 

escrita pelo professor Baltazar Góes.  

No tocante às contribuições à educação do corpo, merecem destaque, além do já citado 

mestre, professores como Helvécio de Andrade e Quintina Diniz de Oliveira Ribeiro65, 

também docente de Psicologia e Pedagogia, pois ambos contribuíram para amadurecer os 

rumos das discussões pertinentes à educação do corpo no contexto educacional sergipano. 

Somada à educação intelectual e à educação moral, a Educação Física tinha papel de 

destaque no projeto educacional instaurado na Primeira República, visto que o futuro de um 

país civilizado e de um Estado forte dependia, dentre outros aspectos, do aperfeiçoamento 

corporal da população, garantido através dos princípios da higiene corporal. A referência que 

as normalistas faziam à “Educação Physica” demonstrava o grau de importância aferida à 

educação do corpo como um conteúdo pedagógico típico da modernidade, tendo grande 

respaldo no curso de formação de professores ministrado na Escola Normal de Sergipe. 

                                                           
65 Quintina Diniz de Oliveira Ribeiro foi professora da Escola Normal de Sergipe onde ministrou as matérias 
Pedagogia e Psicologia durante o ano de 1913. As lições ministradas por essa professora também trouxeram 
contribuições marcantes para a educação do corpo no estado de Sergipe. Grunennvaldt (1999) identifica os 
conhecimentos inerentes à “Educação Physica” presentes no programa da matéria Pedagogia: “[...] no programa 
do 2º ano desta disciplina apresenta: a definição da pedagogia. Necessidades e fim deste estudo, suas relações 
com a psycohlogia. Educação Phisica – O phisico e o moral – suas relações – necessidades, importância e fim 
da educação phisica. Conhecimentos indispensáveis ao professor para dar a educação phisica 1º os que a 
psycologia fornece, 2º os que a higiene ministra. As grandes faculdades da alma. Actividade e suas formas” 
(GRUNENNVALDT, 1999, p. 32, grifo nosso). Ainda sobre a professora Quintina Diniz de Oliveira Ribeiro 
consultar Freitas (2003 b). Sobre outros intelectuais da educação sergipana, consultar Nascimento (2007).  



77 
 

Antes de adentrarmos no cerne dessa questão, ao analisarmos os elementos da 

educação do corpo presente nas três dissertações que abordam o assunto, é importante que se 

faça uma breve explanação acerca dos professores responsáveis pela instrução das 

normalistas, percebendo, desta forma, como a educação do corpo estava sendo abordada pelos 

intelectuais no estado de Sergipe.                          

  O próximo tópico destaca lentes dessa instituição de ensino, como Baltazar Góes e 

Helvécio de Andrade, intelectuais que produziram reflexões mais relevantes relativas à 

educação do corpo durante o período estudado, contribuindo assim para o processo de 

construção do campo da Educação Física no estado de Sergipe.   

 

 

2.1 Baltazar Góes 

 

 

Educação phisica é a parte da Pedagogia em que se estudam as condições 
necessárias para formar homens fortes, sadios, aptos para o trabalho. 
Pertence particularmente aos Paes esta parte, ou antes as duas primeiras 
partes da educação da infancia, a qual deve começar logo desde o berço 
(GÓES, 1905, p. 23-24). 

 

 

Baltazar Góes nasceu no dia 3 de outubro de 1853 na fazenda Nossa Senhora dos 

Prazeres, situada no município de Itaporanga d’Ajuda, na província de Sergipe. Intelectual 

atuante na vida social e política do estado, mantinha uma relação bastante próxima aos 

assuntos pertinentes à educação. Iniciou sua carreira no magistério em 1872 ao assumir a 

primeira cadeira primária da capital, ministrando aulas no curso noturno para adultos. Em 

1882, lecionou na cadeira de Francês e Aritmética da cidade de Laranjeiras. Após oito anos 

foi transferido para Aracaju, onde assumiu a cadeira de Português da Escola Normal. Atuou 

ainda como professor do Atheneu Sergipense, ministrando aulas de Geografia e Astronomia66.  

Dentre as experiências no meio educacional, suas atribuições oscilaram entre as 

cidades de Aracaju e Laranjeiras. Nesta última chegou a fundar um colégio particular, o 

“Lyceu Larangeirense”, que funcionou entre os anos de 1883 a 1888.  

No decorrer de sua vida, a política e a educação mantiveram relações estreitas. 

Ocupou vários cargos frente às instituições educacionais, a exemplo da diretoria do Atheneu 

                                                           
66 Sua filha Baltazarina Góes também era professora, responsável pela direção do Externato Zizi Góes 
(FREITAS, 2003b).  
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Sergipense (1901), da direção da Instrução Pública (1905) e da diretoria dos Grupos Escolares 

Modelo e Central (1911). No campo político, depois de proclamada a República, foi aclamado 

membro da Junta Provisória do Estado de Sergipe. Ao final da sua vida decepcionou-se com a 

política, dedicando-se inteiramente ao magistério, como afirma Guaraná (1925): “[...] viveu 

por último inteiramente retrahido da politica, devotando-se somente ao seu magistério, 

desilludido de que a nação se organizasse em verdadeira Republica [...]” Guaraná (1925, p. 

45). 

Os ensinamentos ministrados pelo mestre Baltazar Góes67, na qualidade de professor 

da Escola Normal, foram registrados posteriormente, em 1905, em sua obra “Apostillas de 

Pedagogia – precedidas de algumas noções de Psychologia colhidas de bons mestres”. As 

citações e referências a autores conhecidos mundialmente como Rousseau, Alisson Calkins, 

Sebastião Kneipp, dentre outros, demonstram seu domínio dos assuntos relativos à pedagogia 

presentes no conjunto da sua obra. 

A obra compõe-se de três partes: “Educação Physica”; “Educação Moral” e “Educação 

Intellectual”, acrescidas de um anexo que traz modelos de fichas de matrículas, cadernetas de 

notas e prêmios. No entanto, faremos alusão apenas ao capítulo que trata especificamente da 

Educação Física, pelo fato de este ter influenciado diretamente a escrita de duas das três 

dissertações produzidas pelas normalistas que se ocuparam de abordar a temática da educação 

do corpo. 

“Educação physica é a parte da Pedagogia em que se estudam as condições necessárias 

para formar homens fortes, sadios, aptos para o trabalho” (GÓES, 1905, p. 23). Com este 

conceito, Baltazar Góes inicia seus escritos sobre a Educação Física, deixando claro que os 

seus conhecimentos estavam envoltos pelas discussões mais modernas acerca da pedagogia, 

destituindo-a da tarefa de educar apenas o aspecto cognitivo. Cabia à pedagogia a educação 

do homem integral; e no que concerne aos aspectos relativos à educação do corpo ela deveria 

                                                           
67 Este intelectual deixou ainda contribuições à vida social de Sergipe através da participação e não raras vezes 
pela fundação de sociedades instrutivas e recreativas. Em Aracaju cooperou com instituições como: o teatrinho 
“São Salvador”; a filarmônica “Euterpe”, o clube “Letras e Artes” e a “União Aracajuana”, esta última 
instituição voltada para a realização de ações humanitárias. Em Laranjeiras destacaram-se as contribuições aos 
clubes “Democrata”, “Dramatico”, e “Republicano”, além da fundação do “Lyceu Larangeirense”. Baltazar Góes 
atuou também como jornalista, prestando colaboração aos periódicos: “O Porvir” (1874), “O Presente” (1877–
1878); “Correio de Sergipe” (1890), editados em Aracaju; “O Horizonte” (1885–1886), “O Larangeirense” 
(1887–1888) e “O Repúblicano” (1889) editados em Laranjeiras. Seus registros impressos não figuravam apenas 
em páginas e notas de jornais; o intelectual em foco deixou obras publicadas que muito contribuíram para a 
compreensão das relações sociais sergipanas na época estudada, a exemplo de: “Ordem e Progresso” (1890), “A 
República em Sergipe” (1891), “Biografia de Horacio Hora” (1902), “Apostilhas de Pedagogia, Gramática da 
Língua Portuguesa” (1905), “Programa para o ensino primário especialmente os grupos escolares do Estado de 
Sergipe” (1912), “Traços biográficos do grande mecânico e artista sergipano José Francisco da Silva Zuca” 
(1913) (GUARANÁ, 1925). Para informações adicionais sobre esse intelectual, ver Alves (2006).        
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garantir os meios necessários ao desenvolvimento de todas as suas partes, abrangendo desde 

os órgãos do sentido até os órgãos do trabalho (mãos e braços) e os órgãos locomotores (pés e 

pernas).  

Para Baltazar Góes, os cuidados com o corpo infantil deveriam ficar a cargo da 

família. Entretanto, como esta não se encontrava preparada para exercer tal educação, cabia à 

escola suprir as necessidades vitais do desenvolvimento corporal apresentadas pelas crianças. 

Para tanto, fazia-se necessário inserir nos ensinamentos transmitidos às normalistas 

conhecimentos científicos que garantissem a efetiva educação corporal dos alunos.  

O programa de educação preconizado pelo autor tinha suas matrizes respaldadas pela 

medicina, área científica que, com a virada do século XIX para o século XX, passou a ocupar-

se não apenas das moléstias corporais, mas também a intervir diretamente nos aspectos 

educativos através da vertente higiênica68. Logo, “[...] A higiene tornou possível estender a 

ação médica para além da intervenção terapêutica, legitimando a medicalização de espaços 

privados e públicos e o controle dos comportamentos individuais [...]”, como afirmou Ferreira 

(FERREIRA, 2004, p. 98). 

A vertente eugênica que contemplava um conjunto social íntegro, formado por corpos 

sadios e perfeitos, foi outra concepção do discurso médico-higienista que se fez presente nas 

proposições de Baltazar Góes, de forma que o objetivo principal destinado à educação do 

corpo estava respaldado na conservação da saúde e na manutenção da raça perfeita, como 

deixou explícito ao referir-se à importância da Educação Física:  

 

[...] é Ella que proporciona à humanidade a conservação, a força, a 
formosura, a agilidade, oppondo-se, assim, à degenerescência da especie: 
permittindo-lhe a saúde, que é a maior felicidade da vida: encaminhando-a 
para a perfectibilidade, que é o seu escopo (GÓES, 1905, p. 24).     

 

A vertente medico-higienista perpassa toda a posição de educação corporal pensada 

por Baltazar Góes, ficando mais evidente a partir dos meios estabelecidos por ele para que se 

desse o desenvolvimento da “Educação Physica”, a saber: Meios de Conservação: aqueles 

indispensáveis à vida – nutrição, habitação, vestuário, exercício e trabalho, repouso e sono, e 

asseio; Meios de Desenvolvimento: compreendem as regras para a educação dos sentidos e 

dos órgãos do trabalho e órgãos de locomoção. 

                                                           
68 Para Baltazar Góes, “Hygiene é a sciencia que estuda os meios de acautelar nosso corpo contra a invasão das 
moléstias” (GÓES, 1905, p. 26).  



80 
 

A proposição de trabalhar a “Educação Phisica” dividida em dois meios (conservação 

e desenvolvimento) expõe uma preocupação integral do corpo. No intuito de contemplar as 

especificidades de cada um dos meios, o autor aborda minuciosamente cada item, propondo 

lições destinadas a incutir os bons hábitos higiênicos ao corpo e ao ambiente doméstico, além 

da descrição minuciosa de exercícios específicos ao desenvolvimento de cada órgão do 

sentido, bem como dos exercícios destinados ao desenvolvimento dos órgãos do trabalho e da 

locomoção. 

Ao analisarmos tais proposições destinadas à educação do corpo, constatamos uma 

relação direta entre os preceitos expostos e os padrões de civilidade vigentes na época, pois 

cabia à escola contribuir com o processo da transmissão de bons modos, com vistas à 

formação do novo homem republicano, que, dentre outros preceitos, deveria aprender a conter 

seus impulsos através da educação dos sentidos. Logo, o ambiente mais propício para se 

aprender hábitos adequados com o intuito de integrar uma sociedade civilizada era, sem 

dúvida, o escolar.  

Esse vasto conjunto de ensinamentos, determinados por Baltazar Góes, refletia as 

propostas científicas voltadas para a educação corporal, prefaciadas pelos preceitos 

higiênicos, como assinala Crespo (1990):  

 

A educação física abrangia os múltiplos aspectos da vida do corpo: a 
gravidez e o parto; o banho; o vestuário; a alimentação; o sono; os 
exercícios. A resolução destes problemas, logo nos primeiros momentos da 
vida das crianças, era a condição fundamental para se adquirir a 
<<regularidade no viver>>, sem a qual não havia possibilidades de atingir a 
saúde [...] (CRESPO, 1990, p. 547-548). 

 

Os aspectos referentes ao corpo, os quais deveriam ser trabalhados pelas normalistas 

nas escolas primárias, fazem-se presentes de forma mais explícita nas lições que integram os 

meios de desenvolvimento (compreendem as regras para a educação dos sentidos e dos órgãos 

do trabalho e locomoção). O objetivo dessas lições era preparar as futuras professoras para o 

exercício efetivo do magistério, conscientizando-as da importância de educar a infância de 

forma natural pelo princípio da liberdade, propondo-lhes amar a infância, favorecendo suas 

brincadeiras e seus prazeres, pois é através da educação do corpo que a criança reúne 

condições para internalizar a educação das coisas, exercitando a inteligência. Desta forma, o 

autor deixava clara em suas lições a influência do pensamento rousseuaniano69. 

                                                           
69 Rousseau (2004) abordou a educação corporal no tratado que reunia os ensinamentos necessários à formação 
integral do “Emilio”, a partir de dois aspectos: os preceitos de higiene e os exercícios físicos. O primeiro 
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Indiretamente, os meios delimitados para o desenvolvimento da “Educação Phisica” 

seguiam a perspectiva do pensamento rousseauniano. Os cuidados com a higiene, 

denominados de meios de conservação, e os cuidados com os exercícios físicos, denominados 

de meios de desenvolvimento. Os preceitos que integram os meios de conservação são 

similares aos cuidados com a higiene pontuados por Rousseau. 

O entendimento que Baltazar Góes tinha dos “meios” que deveriam integrar a 

educação do corpo não se resumia apenas aos movimentos mecânicos dos órgãos 

locomotores; os órgãos dos sentidos também deveriam ser exercitados, deixando explicita 

uma compreensão totalitária do corpo que deveria ser devidamente trabalhado dentro do 

ambiente escolar. Esta preocupação já havia sido levantada por Rousseau (2004):  

 

Existe um conceito puramente natural e mecânico que serve para tornar 
robusto o corpo sem dar nenhuma matéria ao julgamento: nadar, correr, 
saltar, chicotear o pião, jogar pedras. Tudo isso é muito bom, mas teremos só 
braços e pernas? Não temos olhos e ouvidos também? E serão estes órgãos 
supérfluos para o uso dos primeiros? Portanto, não exerciteis apenas as 
forças, exercitais todos os sentidos que as dirigem; tirai de cada um deles 
todo o partido possível, e depois verificai a impressão de um pelo outro [...] 
(ROUSSEAU, 2004, p. 160). 

 

Em consonância com os ensinamentos da pedagogia moderna, Baltazar Góes 

propunha para o trabalho com os meios de desenvolvimento, especificamente com os órgãos 

dos sentidos, preceitos que compreendiam desde os cuidados com a higiene até a proposição 

de exercícios específicos destinados à exercitação de tais órgãos, visando assim aguçar a 

sensação e a percepção das crianças.  

Com o objetivo de desenvolver os órgãos dos sentidos, elencou uma série de 

exercícios destinados a estimular individualmente cada um dos cinco órgãos. Para o 

desenvolvimento da visão, o autor recomendava inicialmente cuidados voltados à higiene 

visual: “Nas creanças, sobretudo, deve-se procurar que os olhos recebam sempre luz clara e 

abundante [...]” (GÓES, 1905, p. 27). E para obter a exercitação desse órgão, propunha uma 

série de três exercícios, dentre os quais destacamos o intitulado “Distincção de côres”, no qual 

a criança deveria distribuir, designar e coordenar objetos de diversas cores, como fitas, 

pedaços de papel, madeiras, flores, etc.  

Exercícios similares são descritos com minúcia de detalhes para os outros órgãos do 

sentido. Dessa forma, as futuras professoras teriam a possibilidade de desenvolver nas 

                                                                                                                                                                                     
compreendia as vestimentas, a nutrição, o sono, o asseio, etc.; o segundo abrangia exercícios como: passeios, 
caminhadas, natação, dança, etc. (ROUSSEAU, 2004). 
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crianças uma educação corporal completa, com reflexos inclusive nas demais matérias que 

integravam o currículo das séries iniciais, de forma a contribuir para o aprendizado das 

demais lições. 

Ao propor tais exercícios, Baltazar Góes contribuía para que as normalistas tivessem 

acesso a um amplo repertório de atividades destinadas a formar integralmente os indivíduos.  

No tocante aos ensinamentos voltados a desenvolver os órgãos de “trabalho e 

locomoção”, ou seja, entendidos como membros superiores e inferiores, propunha uma série 

de exercícios destinados a trabalhar as qualidades físicas, como força, destreza e habilidades 

das crianças. O programa de atividades destinadas a este fim era amplo e estava baseado na 

liberdade do movimento corporal, dando ênfase a jogos e brincadeiras.  

Para o desenvolvimento dos membros superiores (órgãos de trabalho), o programa 

aconselhava uma série de oito exercícios, conforme explicita a citação abaixo: 

 

Equilibrar, suspender e carregar objectos gradativamente pesados;  
Dar nós simples, de duas cordas; fazer laços, tranças, etc.; 
Embrulhar com perfeição pequenos objetos; fazer pacotes; 
Cortar e dobrar papel e cartões – Formam-se os planos geometricos; 
levantam-se os solidos, colocando os planos que para elles concorrem. Fazer 
barquinhas e chapéos, cestas, casinhas, caixas, etc. 
Atirar ao alvo – limões, bolinhas, seixinhos70, flexas ou settas por meio de 
béstas71, ou fundas72.  
Jogar a pela – E’ bem conhecido e interessante o jogo para as creanças.  
Jardinar: (Não carece de explicação); 
Nadar – Deve-se empregar em principio as bóias (GÓES, 1905, p. 31). 

 

Excetuando-se a presença de alguns jogos e esportes, a exemplo da natação, os 

exercícios propostos nessa série indicam que a educação corporal a ser ensinada dentro da 

escola destinava-se à preparação do corpo para o trabalho industrial, como explicita a 

passagem em destaque: “Além desses exercícios e brinquedos, o educador aproveitará as 

aptidões das creanças para certas artes e industrias, conforme o sexo” (GÓES, 1905, p. 31).  

Para o desenvolvimento dos membros inferiores (órgãos de locomoção), os exercícios 

indicados compreendiam: caminhadas que deveriam ser feitas de pés descalços; passeios aos 

campos e aos bosques; marchas militares; exercícios nas andas ou pernas de pau e exercícios 

de trepas, além de jogos como: carreiras ao desafio, boca de forno, bate-pandê, pilãozinho do 

Carmo, anel de salto, a melancia, o veadinho ou bode, a cabra-cega, o grilo, dentre outros, 
                                                           
70 “Pedra tosca de pequenas dimensões, utilizada no empedramento de certas obras” (KOOGAN/HOUAISS, 
1995, p. 769). 
71 “Arma antiga de arremesso, consistindo de um arco de aço ou de madeira, cuja corda se retesava por meio de 
uma mola, e que disparava pelouros ou setas” (Idem, p. 117).  
72 “Arama de arremesso formada por uma peça central presa a duas tiras de couro” (Idem, p. 396). 
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que, segundo o próprio autor, integravam a cultura popular sergipana. Especificamente para a 

execução do exercício de trepar, recomendava a utilização de aparelhos como trapézio73, 

balanço e gangorra, que, segundo ele, eram bastante utilizados em Sergipe. 

Dentre as proposições para trabalhar os membros inferiores, ficam evidentes ainda as 

marchas militares. Sua aplicabilidade, na escola primária, já havia sido defendida por Rui 

Barbosa, pois, segundo este autor, essas marchas proporcionariam à infância o 

desenvolvimento da ordem e da prontidão em perceber e executar movimentos, além de 

garantir que o hábito das evoluções e o espírito da disciplina fossem adquiridos.  

Os movimentos naturais, a exemplo das caminhadas e os jogos, eram outros tipos de 

exercícios destinados a educar corporalmente as crianças, os quais aparecem presentes no 

programa, embora em nenhum momento suas determinações façam qualquer tipo de alusão à 

ginástica. Os exercícios ginásticos, como conteúdo da educação corporal das crianças, já 

haviam sido considerados por Spencer (1903) como inadequados ou limitados por não 

proporcionar o prazer corporal oportunizado pelo jogo:  

 

Alem de que a gymnastica é inferior ao jogo livre como quantidade de 
exercicio muscular, ainda lhe é mais inferior sob a relação de qualidade 
d’este exercicio. Esta ausencia comparativa de prazer, que faz com que se 
abandonem muito cedo os exercicios artificiaes, concorre tambem para que 
estes não produzam mais do que mediocres effeitos sobre o organismo. 
Encerra um grande erro a ideia vulgar que importa pouco que esse exercicio 
seja agradavel ou não, logo que se obtem a mesma somma de exercicio 
corporal. Uma exercitação cerebral acompanhada de prazer tem sobre o 
corpo uma influencia altamente fortificadora (SPENCER, 1903, p. 249-250, 
grifo no original). 

 

Em sintonia com as determinações de Spencer (1903), Baltazar Góes priorizava para a 

educação do corpo os movimentos livres através do desenvolvimento de exercícios que, além 

de educar, estimulavam o corpo em toda a sua dimensão, aguçando os sentidos e trabalhando 

as várias formas de movimentação. No entanto, contraditoriamente, Baltazar Góes limitava a 

educação do corpo das meninas aos trabalhos manuais voltados para a manutenção do lar e 

dos afazeres domésticos, como demonstra a citação: “Alguns desses exercicios são communs 

a meninos e meninas, na primeira infancia: contudo ha-os peculiares a cada sexo, como: as 

bonecas, as costuras, os cozinhados, o papel picado, as flores artificiaes, etc., para as meninas 

[...]” (GÓES, 1905, p. 33).                        

                                                           
73 “Aparelho de ginástica constituído de duas cordas verticais, reunidas, nas extremidades, por uma barra 
cilíndrica” (Idem, p. 843).  
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Outro indicativo de que a educação corporal a ser proporcionada à infância deveria 

manter uma distinção entre os sexos, estando o sexo feminino limitado aos trabalhos manuais, 

destinado às obrigações domésticas, fica evidente quando o autor propõe o exercício de trepar, 

reiterando que “[...] Não convem impedir aos meninos vivos e alegres esses exercícios [...]” 

(GÓES, 1905, p. 32, grifo nosso).  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do corpo feminino, distinto do corpo 

masculino, já havia sido refutada por Spencer (1903), ao defender que as meninas tinham o 

direito de entregarem-se aos prazeres dos jogos da mesma forma que os meninos, sem que os 

pais ou mestres precisassem guardar nenhum tipo de receio quanto à conservação dos modos 

e posturas feminis.  

No que concerne à aplicabilidade da Educação Física, Baltazar Góes considerava-a 

como uma intervenção pertencente ao âmbito familiar; embora reconhecesse que a escola 

deveria suprir as lacunas deixadas pela família, já que essa instituição não detinha 

conhecimentos suficientes para tratar de um assunto tão amplo como a educação corporal das 

crianças. Nessa perspectiva, considerava que um curso de formação de professoras primárias, 

a exemplo do ministrado na Escola Normal de Sergipe, não poderia eximir-se da transmissão 

dos ensinamentos da pedagogia moderna. Logo incorporava no seu discurso cuidados com a 

higiene, além de valorizar os exercícios corporais através da educação dos sentidos, dos jogos, 

dos passeios livres e das marchas militares. 

Os ensinamentos proferidos por Baltazar Góes estavam em consonância com o cenário 

da renovação pedagógica vivido pelo Brasil, onde os assuntos inerentes à educação infantil 

deveriam ser tratados de forma científica pelas pessoas que integravam o meio escolar. 

Adequando as abordagens destinadas às crianças aos níveis de desenvolvimento, próprios de 

cada faixa etária, buscava-se a desconstrução dos ensinamentos tradicionais que consideravam 

a criança como um adulto em miniatura.  

As proposições cunhadas por ele estavam respaldadas nos preceitos médico-higiênicos 

e no disciplinamento dos corpos através da educação dos órgãos dos sentidos e dos órgãos de 

trabalho e locomoção, considerados necessários ao Brasil republicano que pretendia 

modernizar-se. 
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2.2 Helvécio de Andrade  

 

 

A educação physica tem por fim desenvolver o organismo, gradual e 
harmonicamente, com o fim de robustecer os membros e orgãos, e preservar 
a saude (ANDRADE, 1913, p. 41).  

 

Helvécio de Andrade74 foi um intelectual que também legou contribuições importantes 

à educação do corpo. Durante sua atuação no contexto educacional sergipano, cooperou para a 

difusão e concretização dos princípios da Pedagogia Moderna, dando ênfase aos assuntos 

relacionados ao corpo, dentre os quais se ocupou pessoalmente da missão de ministrar aulas 

de Ginástica Sueca, além da confecção e distribuição de um manual explicativo acerca desse 

método ginástico.  

Buscando adequar o cenário educacional sergipano às novas determinações da 

Pedagogia Moderna, o governador José Rodrigues da Costa Dórea promoveu uma reforma no 

ensino primário e secundário. Dentre as alterações estabelecidas, a Escola Normal foi um dos 

estabelecimentos educacionais contemplados com mudanças que iam desde sua estrutura e 

mobiliário até alterações no currículo (NUNES, 1984). 

No tocante à alteração curricular, foi criada a Cadeira de Pedagogia, Pedologia e 

Noções de Higiene, para a qual foi nomeado o professor Helvécio de Andrade, que, visando 

suprir a carência bibliográfica pertinente a assuntos que compõem essa matéria, publicou em 

1913 um livro que agrupava as lições ministradas durante o curso, intitulado “Curso de 

Pedagogia – Lições Práticas, Elementares da Psicologia, Pedologia, Metodologia e Higiene 

Escolar”, professoradas na Escola Normal de Aracaju, dividido em quatro lições: “Lições 

práticas elementares de Psicologia”, “Pedologia”75, “Metodologia” e “Higiene escolar”.  

Essa obra que incorporava os saberes científicos da área médica, da Psicologia, da 

Biologia, da Pedologia e da Pedagogia contribuía para a efetivação do processo de 

                                                           
74 Helvécio Ferreira de Andrade nasceu no Engenho Boa Sorte, na cidade de Capela – SE, em 1864. Formou-se 
em Medicina na Bahia em 1886. Depois de sua formatura retornou a Sergipe, e em 1887 estabeleceu residência 
na cidade de Propriá, transferindo-se posteriormente para a cidade de Santos – SP, onde exerceu os cargos de 
Inspetor Sanitário, Inspetor Geral do Ensino Público e Médico Adjunto do Exército. No ano de 1900, regressou a 
Sergipe estabelecendo-se em Maruim, onde atuou como médico clínico até 1910, ocasião em que se transferiu 
para a cidade de Aracaju, onde teve uma participação bastante ativa no meio educacional, exercendo os cargos 
de Delegado Fiscal do Governo Federal junto ao Atheneu Sergipense, e de Professor da Escola Normal, onde 
lecionou várias cadeiras, além de exercer a função de diretor. Foi ainda diretor geral da Instrução Pública de 
Sergipe e diretor de Grupos Escolares e da Escola Anexa à Escola Normal (GUARANÁ, 1925). 
75 De acordo com Oliveira (1993) Vygotsky entendia a “chamada ‘pedologia’ (ciência da criança, que integra os 
aspectos biológicos, psicológicos e antropológicos). Ele considerava essa disciplina como sendo a ciência básica 
do desenvolvimento humano, uma síntese das diferentes disciplinas que estudam a criança” (OLIVEIRA, 1993, 
p. 20 apud REGO, 1995, p. 25).  
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modernização pelo qual passava a educação sergipana, de modo a facilitar o acesso das 

normalistas à bibliografia específica relacionada às temáticas estudadas durante o curso 

oferecido pela Escola Normal. A escassez de bibliografia destinada às normalistas, segundo 

Helvécio de Andrade, era uma lacuna ainda não superada até a época de sua publicação. 

No entanto, a publicação do livro que contou com o apoio do presidente do estado e do 

professor paulista Carlos da Silveira causou desarmonias no meio intelectual. Adolpho Ávila 

Lima foi um dos seus debatedores, afirmando que a obra, além de rebuscada e abstrata, 

tornava-se contraproducente por não preencher o objetivo inicialmente proposto, já que havia 

sido escrita sob o ponto de vista abstrato, estéril, confuso e anárquico. Tais colocações 

geraram uma polêmica discussão entre os dois intelectuais, registrada em uma série de artigos 

publicados na imprensa local (VALENÇA, 2006)76. 

Ao compor sua obra, Helvécio de Andrade reservou um capítulo para a educação do 

corpo, intitulado “Princípios de Educação Física”77, demonstrando sintonia com as idéias 

pedagógicas vigentes na época, traduzidas no princípio de educação integral: educação física, 

moral e intelectual.  

Os preceitos que embasavam a sua escrita sobre a educação do corpo estavam 

permeados de conhecimentos médicos que estabeleciam uma relação intrínseca entre a prática 

de exercícios e a saúde, visando regenerar os corpos, adequando-os aos princípios higienistas. 

Segundo ele, “A Educação Physica tem por fim desenvolver o organismo, gradual e 

harmonicamente, com o fim de robustecer os membros e órgãos e preservar a saúde” 

(ANDRADE, 1913, p. 41), os quais, por sua vez, contribuiriam para o bom funcionamento 

intelectual e incutiriam princípios morais condizentes com o ser civilizado. 

A proposta de educação corporal tinha as suas matrizes no projeto de eugenia e 

deveria ser conseguida por meio de exercícios ginásticos e jogos, garantidos inicialmente pela 

família e continuados no meio escolar através da figura do professor. 

Ao mestre primário cabia conhecer os meios pelos quais a educação do corpo seria 

proporcionada, sendo, pois, imprescindível que durante a sua formação se apropriassem dos 

conhecimentos relativos à Psicologia, Pedologia e Higiene Escolar. Tais lições deveriam ser 

aprendidas na teoria e exercitadas na prática, o que garantiria a detenção dos saberes relativos 

                                                           
76 É importante pontuar que Helvécio de Andrade polemizou com vários outros intelectuais da sociedade 
sergipana, a exemplo de Carvalho Neto e Itala Silva de Oliveira, dentre outros. Sobre estes intelectuais, consultar 
consecutivamente: LIMA (2008) e FREITAS (2003b).    
77 Os “Princípios de Educação Física” são os assuntos da 17ª lição, das “Lições práticas elementares da 
Psicologia”.  
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ao desenvolvimento infantil, tanto os que integravam o crescimento físico como aqueles 

pertinentes à organização social das famílias que tutelavam os infantes em questão. 

No cotidiano da Escola Normal, as alunas eram preparadas para investigar o ambiente 

doméstico em que estavam inseridas as crianças que desejavam ensinar, como destaca 

Valença (2005) ao abordar a metodologia utilizada por Helvécio de Andrade durante as suas 

aulas: 

 

As normalistas eram orientadas a fazer questionários enviados aos pais dos 
alunos. Os conteúdos destes inquéritos eram relativos às doenças, a 
personalidade, às idéias, aos brinquedos, vocações, curiosidades e 
obediência. Desse modo as futuras professoras poderiam conhecer as 
particularidades de cada educando (VALENÇA, 2005, p. 71). 

 

Lidar com a educação das crianças representava, para Helvécio de Andrade, o total 

conhecimento dos meios sociais e biológicos relativos aos alunos, de forma a poder contribuir 

diretamente para a resolução dos problemas que impossibilitassem o bom rendimento escolar.  

No trato com as crianças, os professores encarregar-se-iam também de: “[...] dar-lhes 

certos conselhos, fiscalizar e dirigir seus brinquedos e exercícios” (ANDRADE, 1913, p. 42), 

contribuindo para a formação da moralidade e propiciando a contenção dos corpos e gestos, 

seguindo os padrões de civilidade vigentes na época. 

O desenvolvimento adequado dos “Princípios de Educação Física” garantiria para 

além de um corpo saudável, livre de moléstias e resistente às mudanças de temperatura, uma 

preparação do corpo produtivo, apto ao trabalho, “[...] principalmente para os que se destinam 

aos trabalhos manuaes” (ANDRADE, 1913, p. 42). 

A relação da preparação do corpo destinado a suprir as necessidades do mercado de 

trabalho estava presente em todo o território brasileiro durante a Primeira República. Em 

Sergipe, a necessidade de um corpo disciplinado e saudável, destinado a suprir a demanda do 

capitalismo emergente, fica evidente a partir do desenvolvimento econômico vivido pelo 

estado, onde podemos destacar o processo de instalação das fábricas e os projetos de 

urbanização da capital. 

Sobre as relações que permeiam a educação do corpo para o trabalho, Soares (2001) 

destaca a importância do adestramento corporal através da higiene, e como parte dela a 

Ginástica ou a Educação Física: 

 

Impõem-se uma disciplina que pretende adequar o corpo ao trabalho fabril, 
tornando-o assim mais dócil e submisso sob a ótica do poder e, ao mesmo 



88 
 

tempo (e por isso mesmo), mais ágil, forte e robusto, sob a ótica da produção 
como expressão do poder e da ordem. Esta disciplina corporal foi elemento 
constitutivo da educação higiênica do trabalhador, a qual deveria se dar na 
escola, caso ele viesse a freqüentá-la. E freqüentar a escola tornava-se 
necessário para o tipo de desenvolvimento para o qual se encaminhava a 
jovem sociedade republicana (SOARES, 2001, p. 100). 

 

Helvécio de Andrade objetivava que a educação dos corpos desenvolvida no ambiente 

escolar pudesse contribuir com a formação do corpo destinado ao trabalho ou estivesse 

voltada para a regeneração da raça, corroborando com as colocações de Soares (2001). Para 

tanto, em seus escritos, o autor elencava dois pontos principais a serem desenvolvidos durante 

as aulas de Educação Física: “[...] cuidados e conselhos hygienicos, com o fim de conservar a 

saude, e exercicios corporaes com o fim de fortalecel-a, fortalecendo os orgãos e o membros” 

(ANDRADE, 1913, p. 42). 

Os cuidados e conselhos higiênicos abrangiam os aspectos relativos ao ar, à 

alimentação e ao asseio do corpo e do vestuário. Oportunizar que as crianças freqüentassem 

ambientes claros, amplos e arejados e garantir-lhes uma alimentação simples, servida em 

horários e quantidades determinados seriam os meios mais eficazes para evitar a propagação 

das doenças. Somados a esses cuidados, os pais e mestres deveriam estar atentos ao vestuário, 

a fim de que este proporcionasse total liberdade aos corpos, aos membros e ao sangue. Já as 

determinações propostas para trabalhar os exercícios corporais compunham um conjunto de 

atividades que integravam desde a ginástica até os esportes, como demonstra o quadro que 

segue: 

 

QUADRO 4 – EXERCÍCIOS CORPORAIS PROPOSTOS POR HELVÉCIO DE ANDRADE 

EXERCÍCIOS CORPORAIS 
CONTEÚDOS OU VARIAÇÕES DOS 

EXERCÍCIOS CORPORAIS 

Ginástica 
Ginástica de salão (movimentos ritmados dos 
membros, atitudes, marchas e contramarchas, etc.). 

Carreiras ---------- 
Lutas corporais ----------- 

Jogos de destreza Jogos de bolas e outros; rodar arcos em equilíbrio. 
Saltos ----------- 

Natação ----------- 
Equitação ------------ 

Fonte: Acervo da autora. Esse quadro foi construído com base nos dados do livro “Curso de Pedagogia 
– lições práticas elementares da Psicologia, Metodologia e Higiene Escolar, professoradas na Escola 
Normal de Aracaju” (1913). 
 

A prática da ginástica era indispensável no ambiente escolar, devendo ser ministrada 

em horas determinadas e fora do tempo das aulas, respeitando-se o desenvolvimento gradual 
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das forças físicas das crianças. A presença da ginástica no desenvolvimento infantil contribuía 

para a formação dos sujeitos higiênicos, além de garantir o enquadramento dos corpos nos 

ditames sociais de civilidade. 

A afirmação do autor, de que os exercícios ginásticos não deveriam compor o “tempo 

das aulas” (ANDRADE, 1913, p. 43), leva-nos a inferir que outros tempos da rotina escolar 

seriam mais aconselháveis para a aplicabilidade dessa prática. Nesta perspectiva considerava 

que “[...] a gymnastica nos recreios exige quando muito o trapézio, a barra fixa e a corda de 

nós, de arranjo muito fácil” (ANDRADE, 1913, p. 43, grifo nosso). 

Assegurar a execução das práticas corporais no momento do recreio poderia ser uma 

estratégia de garantir a regularidade de tais exercícios, através da rotina diária do momento do 

recreio. Contribuiria também para organizar, moldar e controlar os corpos, evitando assim os 

excessos inerentes a esse momento. Em conclusão, garantir a prática dos exercícios corporais 

durante o recreio servia, dentre outros objetivos, para “distrahir utilmente os alumnos” 

(ANDRADE, 1913, p. 43). 

Outro elemento determinante à execução dos exercícios ginásticos era a necessidade 

dos aparelhos, a exemplo do trapézio, a barra fixa78 e a corda de nós. Tais instrumentos foram 

posteriormente considerados por Fernando de Azevedo em sua obra “Da Educação Física: o 

que ela é, o que tem sido e o que deveria ser” (1960) como os mais indicados para o 

desenvolvimento do corpo infantil. 

Respeitando as especificidades do desenvolvimento físico de cada faixa etária, 

Helvécio de Andrade propunha, para as crianças menores, a execução da ginástica de salão 

que compunha, dentre outros exercícios, os movimentos ritmados dos membros, as atitudes, 

as marchas e as contramarchas. Segundo o autor, as especificidades dessa ginástica estariam 

explicitadas em “pequenos folhetos explicativos”. No entanto, tais folhetos não foram 

localizados durante o processo de levantamento das fontes que integram este trabalho.  

Na obra não fica explícito qual o método ginástico a ser adotado; no entanto, as 

preocupações com a educação do corpo no ensino primário e a falta de um professor 

qualificado para desenvolver esse tipo de educação na Escola Normal fizeram-no ministrar 

aulas de ginástica sueca para as normalistas, além de elaborar um manual de Ginástica 

Sueca79 e posteriormente divulgá-lo no meio educacional, através da distribuição nos Grupos 

                                                           
78 “[...] aparelho de ginástica formado por uma peça roliça de ferro ou madeira fixada horizontalmente sobre dois 
esteios” (KOOGAN/HOUAISS, 1995, p. 108). 
79 Assim como os folhetos explicativos acerca da ginástica de salão o manual de Ginástica Sueca produzido por 
Helvécio de Andrade não foi localizado durante o levantamento das fontes. 
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Escolares, como atesta um dos seus relatórios, enquanto ocupava o cargo de Inspetor da 

Instrução Pública: 

Não havendo ensino de gymnastica na Escola Normal, falta muito sensível, 
as nossas professoras não o podem desempenhar nas escolas. Para reagir 
contra esta omissão mal justificada tenho distribuído pelas escolas 
exemplares de um manual de gymnastica sueca, iniciei, eu mesmo, na escola 
normal e no grupo mais fáceis, notando que todos apreciam-nos bastante” 
(ANDRADE apud GRUNNENVALDT, 1999, p. 36-37). 

 

Além da ginástica sueca, Helvécio de Andrade propunha outros exercícios que, 

permeados de um sentido utilitarista, estariam destinados a distrair utilmente os alunos, ou 

seja, a prática pedagógico-educativa do corpo não se configurava destituída de interesses, mas 

sim desempenhava uma função determinada, coadunando com os preceitos médico-

higienistas defendidos por ele, nos quais o fim da educação corporal seria a promoção da 

saúde e a correção dos defeitos corporais. 

Nesse contexto, o jogo ganhava destaque nas considerações do autor por oportunizar o 

aperfeiçoamento dos sentidos, para tanto elencava os jogos de bola. Ao abordar a relação 

entre os jogos e o desenvolvimento dos sentidos, destacava a sua contribuição para a 

exercitação da visão, da audição e do tato, demonstrando sintonia com as proposições 

pedagógicas que aferiam ao jogo a possibilidade de estimular os órgãos dos sentidos. Partindo 

deste mesmo entendimento, anos depois, Fernando de Azevedo chama atenção para a tríplice 

função educativa do jogo: higiênica, intelectual e social, dentre as quais destacamos a função 

intelectual: “[...] intelectual, porque servindo para lhes educar e apurar os sentidos e lhes dar 

hábitos de cálculo, reflexão e previdência, contribuem para a formação de sua mentalidade 

[...]” (AZEVEDO, 1960, p. 309). 

Para Helvécio de Andrade a educação do corpo integral não poderia descuidar do 

trabalho com os órgãos do sentido, enfatizando que “os sentidos são o laço entre a mente e o 

corpo” (ANDRADE, 1913, p. 44). Logo, os sentidos quando bem desenvolvidos, seriam 

responsáveis por preparar a criança para os estudos superiores, habilitando o corpo para 

suportar o desgaste físico e mental proporcionado pela educação intelectual. 

Durante o trabalho com os órgãos dos sentidos, a criança deveria ser estimulada a 

desenvolver atividades com música e desenho. Este último era, inclusive, recomendado por 

exercitar ao mesmo tempo a visão e o tato. Desta forma, os sentidos deveriam ser educados 

com o intento de submeter o corpo ao domínio da vontade, pois o homem moderno e 

civilizado deveria aprender a conter seus impulsos, através da contenção dos sentidos, que 

deveriam ser adestrados a fim de responder aos estímulos de forma clara e precisa. 
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Ao abordar a educação do corpo inserida no contexto escolar, Helvécio de Andrade 

tinha clareza de que essa era uma prática distinta das demais, e para tanto exigia um espaço 

apropriado:  

 

As escolas deverão ter areas ou pateos para recreio ao ar livre, havendo sitios 
abrigados para os dias chuvosos.  
Nestas áreas serão construídos golpões [sic] de 20 metros sobre 10 para 
exercícios physicos e gymnasticos (ANDRADE, 1913, p. 114). 

 

A questão dos espaços mais apropriados à prática da ginástica também foi instrumento 

das observações do autor, durante a sua atuação como Diretor Geral da Instrução Pública, ao 

pontuar a necessidade de adequação dos espaços condizentes com a efetivação das práticas 

corporais na Escola Normal e no Grupo Modelo:  

 

Há também necessidade de um galpão no centro do pateo que sirva de abrigo 
às alunas, nos dias invernosos, durante o recreio.  
Neste mesmo galpão poderá ser mais tarde estabelecido o gymnasio infantil 
para exercícios gymnasticos, parte indispensável em um estabelecimento de 
educação moderna (ANDRADE, 1914, p. 29)80. 

 

As proposições relacionadas aos espaços mais apropriados para a prática da educação 

corporal estavam em sintonia com as propostas arquitetônicas feitas por Fernando de 

Azevedo, ao afirmar que o projeto arquitetônico das casas de educação deveria “[...] possuir o 

seu galpão, o seu pátio arborizado, e disposto para os jogos e uma sala de ginástica [...]” 

(AZEVEDO, 1960, p. 309). Logo, Helvécio de Andrade mostrava consonância com as 

prescrições da engenharia moderna, que recomendava a construção de galpões e pátios para 

que a educação do corpo se desse de forma satisfatória e eficiente dentro do ambiente escolar. 

Outra determinação presente na sua obra evidencia a necessidade de trabalhar os 

pressupostos da antropometria com o objetivo de mensurar o nível de desenvolvimento físico 

e mental das crianças, garantindo, por meio de testes, a graduação das lições compatíveis com 

os níveis do desenvolvimento infantil. Dentre os dados a serem observados, destacam-se as 

alterações referentes ao desenvolvimento da criança: dimensões da estatura, do tórax, da 
                                                           
80 Estas observações foram formuladas depois da visita ao Instituto Normal Baiano, onde Helvécio de Andrade 
fez algumas colocações sobre a necessidade de adequar os elementos presentes nesse Instituto à Escola  Normal 
sergipana: “[...] Devo ainda mencionar como de grande utilidade a acquissição de um gymnasio infantil para 
exercícios physicos em horas de recreio. O que existe no Instituto Normal Bahiano, simples e resumido como é, 
preenche bem os seus fins. É uma sala regular, completamente aberta de um dos lados, onde se veem: escadas de 
casta, casta de mão, parallelas, argolas suspensas, massas, pralanquetas e armas portateis para exercícios 
militares, por que o Instituto serve a ambos os sexos, criterio alias geralmente adoptado (ANDRADE, relatório 
apresentado ao Presidente do estado de Sergipe General José Siqueira de Menezes pelo diretor Geral da 
Instrução Pública acerca do Terceiro Congresso de Instrução Primária e Secundária realizado na Bahia, 1913).    
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circunferência da cabeça, etc. Estes dados deveriam somar-se a outras informações, como 

sexo, raça, clima e alimentação81.      

Os ensinamentos de Helvécio de Andrade serviram como base para a consolidação da 

prática da educação do corpo no estado de Sergipe, já que era um intelectual atuante no 

cenário educacional do estado. As proposições pertinentes à educação do corpo indicam a 

consonância com os debates travados no contexto educacional brasileiro, especialmente no 

tocante ao método de Ginástica sueca a ser adotado pelas escolas sergipanas.  

As obras escritas por Helvécio de Andrade e Baltazar Góes apontam que no contexto 

educacional sergipano as discussões pedagógicas estavam incorporando os preceitos da 

pedagogia moderna, influenciando as futuras professoras do ensino primário e fazendo-as 

refletir sobre a educação do corpo no momento em que escreviam suas dissertações de 

conclusão de curso.  

De acordo com Freitas (2003) os conhecimentos inerentes a higiene e a Educação 

Física deveriam integrar a formação das normalistas “... para que elas pudessem se tornar 

competentes difusoras destes princípios necessários à vida moderna e a urbanização, e 

consciente de sua missão no desenvolvimento de hábitos regulares e atitudes saudáveis, 

quando fossem exercer o magistério primário” (FREITAS, 2003b, p. 118). 

 

  

2.3 A Educação do Corpo nas Teses das Normalistas  

 

 

A educação physica do homem é uma questão importantíssima, cujos dados 
estão estabeleccidos, há longos annos, mas cuja solução não foi ainda 
universalmente apresentada com proveito real. Educar, physicamente, é 
desenvolver os órgãos das creanças, procurando vigorecer-lhes as forças, 
preparando-se para as fadigas de toda a vida [...] (FORTES, 1903, p. 7).  

 

Investigar as diretrizes que nortearam as discussões acerca da educação do corpo 

contidas nas dissertações das normalistas permitiu-nos perceber quais influências teóricas 

permeavam os ensinamentos transmitidos na Escola Normal e, ainda, possibilitou-nos 

visualizar se tais discussões encontravam-se em consonância com as proposições das 

                                                           
81 No tocante aos testes, Helvécio de Andrade propunha que durante o ensino de Pedologia, no curso normal, 
dever-se-ia “[...] adestrar as alumnas na avaliação dos sentidos, da atenção, das diferentes espécies de memória, 
da imaginação, do raciocinio, da fadiga” (ANDRADE, 1927, p. 8). Para tanto, seriam necessários aparelhos 
especiais como: dinamômetro, fita métrica, compasso de Weber, escala optométrica, tímpano e o quadro das 
imagens de Land.    
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sistematizações voltadas para uma possível educação do corpo, estabelecidas pelos 

intelectuais que abordavam tal temática em âmbito nacional.  

As três dissertações tomadas para a análise nesse tópico82 abordam a educação do 

corpo, e são bastante semelhantes quanto ao seu conteúdo. Entretanto, cada uma analisada 

separadamente apresentou nuances que dariam estudos específicos, o que não foi viável 

devido às limitações próprias a um trabalho de dissertação. Diante disso, tais dissertações 

foram tratadas coletivamente, buscando extrair os aspectos pedagógicos comuns a todas, ou 

seja, as formas propositivas de sistematização da educação do corpo.  

Buscando entender os processos de institucionalização do corpo, destinados a compor 

as práticas pedagógicas no ensino primário sergipano, elencados nas dissertações, partimos de 

três categorias: Quais os objetivos a serem alcançados com a educação corporal? A quem 

cabiam os cuidados com a educação do corpo? Qual a proposta de sistematização das práticas 

corporais? 

No tocante à primeira categoria – Quais os objetivos a serem alcançados com a 

educação corporal? a análise das dissertações identificou unicidade no discurso, visto que as 

três normalistas apresentaram, em maior ou menor grau, objetivos utilitaristas voltados a 

reforçar o ideal de corpo saudável, forte e robusto, capaz de assegurar condutas morais, 

condizentes com os anseios de uma sociedade que se pretendia civilizada, como demonstram 

os trechos a seguir:  

 

A importância da Educação physica não se demonstra nem se discute, desde 
que o seu fim é ensinar o homem a tornar-se forte, sadio, bello, capaz de 
assegurar o titulo e qualidades da especie contra a degeneração da raça, 
capaz de defender a conservação da humanidade, que lucta com tantos e tão 
grandes causas de modificações pejorativas (PRADO, 1904, p. 2). 
  
 

                                                           
82 As dissertações em foco são: “A Educação Physica” escrita por Idalina Rosa do Prado; “A Educação Physica” 
escrita por Elisa Rodriques Novaes e uma terceira dissertação, sem título, mas que trata da educação do corpo, de 
autoria de Leonisia Fortes. Tais dissertações obedeciam a um padrão de estrutura e organização, tais como capa, 
dedicatória e apresentação. No intuito de tornar esses padrões mais claros para o leitor, as três dissertações 
elencadas anteriormente serão detalhadas, obedecendo à seqüência em que foram apresentadas. A primeira 
dissertação é composta por oito páginas, sendo uma capa que traz as informações inerentes ao título, finalidade 
do trabalho, nome da autora seguido do nome dos pais, nome da gráfica seguido do endereço e ano de 
publicação; duas páginas de dedicatórias aos familiares, professores e amigos e cinco páginas contemplando o 
conteúdo elencado no título. A segunda dissertação apresenta seis páginas, sendo uma capa, onde se evidenciam 
os mesmos dados já apresentados, duas páginas de dedicatórias e três páginas de conteúdo. Já a terceira 
dissertação é composta por nove páginas, sendo uma capa, uma página de dedicatória, uma página de 
apresentação intitulada “ao leitor”, onde a normalista apresenta o texto desculpando-se pela falta de condições de 
desenvolver um trabalho melhor, e seis páginas acerca da temática proposta. As dissertações não apresentavam 
um referencial bibliográfico organizado ao final, como costumeiramente encontramos hoje nas publicações, no 
entanto os autores utilizados para a escrita do texto eram referenciados no corpo do trabalho.        
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[...] a educação physica, que tem por objecto a conservação da saúde dos 
alumnos, robustecendo o seu corpo por todos os meios que o instincto e a 
experiência tem demonstrado (NOVAES, 1904, p. 2).  
 
[...] Educar, physicamente, é desenvolver os orgãos das creanças, procurando 
vigorecer-lhes as forças, preparando-os para as fadigas de toda a vida [...] 
(FORTES, 1903, p. 7). 

 

Os objetivos descritos nesses excertos encontram-se respaldados nos aspectos médicos 

e nas suas vertentes eugênicas e higiênicas, de forma que o corpo, desde a sua mais tenra 

idade, deveria ser educado com o intuito de promover a extirpação dos vícios, assegurando 

assim a conservação da raça pura, formada pelo corpo forte, sadio e belo.                      

Esse discurso que entende a Educação Física como promotora da saúde e principal 

responsável pela conservação da humanidade refletia o entendimento científico destinado à 

educação do corpo, amplamente reforçado por fisiologistas, biólogos, médicos-ginastas e 

higienistas, como já havia elucidado Rui Barbosa ao afirmar que as grandes e fortes nações 

são formadas através da cultura paralela e recíproca do corpo e do espírito (RUI BARBOSA, 

1947 b).  

Anos mais tarde as influências eugênicas far-se-iam ecoar por todo o território 

nacional, tendo como porta-voz Fernando de Azevedo, que, como membro da sociedade 

eugênica de São Paulo e intelectual vinculado ao meio educacional, contribuiu para que o 

discurso eugênico fosse incorporado de forma incisiva pelas instituições escolares. 

Produzir sujeitos higiênicos, higienizados e higienizadores era necessidade de primeira 

ordem em um país como o Brasil, assolado por várias doenças e desprovido de uma estrutura 

sanitária que garantisse a não proliferação de tais enfermidades (GONDRA, 2003 a). Em 

síntese, o mesmo movimento de constituição de um corpo são, belo, robusto, ariano e, acima 

de tudo, saudável, iniciado no Brasil nos meados do século XIX e reforçado com o início do 

século XX, era identificado em nível local, a partir dos ensinamentos transmitidos na Escola 

Normal e registrados nas dissertações das normalistas. 

Ao abordarmos a segunda categoria – A quem cabiam os cuidados com a educação do 

corpo? apreendemos a partir das discussões nas dissertações que a responsabilidade com esse 

tipo de educação destinava-se a duas instituições sociais: a família e a escola. 

Dessa forma, os cuidados iniciais com o corpo infantil deveriam ficar a cargo da 

família, especialmente da figura materna, que se encarregaria dos aspectos inerentes aos 

hábitos de higiene que compreendiam um espectro de ações dentre as quais se destacavam os 
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cuidados com a nutrição, a habitação, o vestuário, o sono, o asseio, o exercício e demais 

precauções, voltados ao bom desenvolvimento corporal. 

No entanto, deixar a cargo da matriz familiar os primeiros cuidados com o corpo 

exigia deste núcleo social um cabedal de informações relativas aos preceitos higiênicos, nem 

sempre possíveis à estrutura familiar brasileira, como pontuava Verissimo (1985): “Nada 

obstante a meiguice e carinho da mãe brasileira – o que prova que até as virtudes se querem 

esclarecidas – a nossa educação infantil, física como espiritual, é inteiramente primitiva e 

empírica” (VERISSIMO, 1985, p. 84). 

Essa mesma constatação quanto à preparação da família para o trato com o corpo 

também estava presente nas observações das normalistas: 

 

Devemos, entretanto, ponderar que a família nem sempre poderá exercer a 
delicadíssima missão de educadora physica [...] aquelle que se ergue do 
humilde leito, logo ao romper do dia, e lá vai em busca do trabalho fatigador 
e mal remunerado, com que alimenta parcamente a querida prole, este, 
coitado, mal pode olhar os entesinhos que ama nas horas da modesta 
refeição, não cogita de outra cousa senão de trazer-lhes como sacrifício o 
pão quotidiano (FORTES, 1903, p. 7-8). 

 

Diante do exíguo conhecimento científico de que dispunham as famílias para tratar da 

educação corporal da sua prole, aliado ao pouco contato entre pais e filhos, devido à 

necessidade desses primeiros em submeterem-se a longas jornadas de trabalho, era mais 

viável que os cuidados com o corpo ficassem a cargo da instituição escolar, onde o professor 

primário dava prosseguimento à execução dessa tarefa, como demonstram os trechos a seguir 

escritos pelas normalistas: 

 

Por tal motivo, os governos bem avisados entenderam de alliar a sublime 
missão do professor primário o dever de cuidar, sinão amplamente, ao menos 
em parte, da educação physica de seus alumnos (FORTES, 1903, p. 8). 
 
Entretanto, passando as alumnas grande parte do dia junto ao seu preceptor, 
seria grave erro suppor que este deve conservar-se estranho a sua educação 
physica (NOVAES, 1904, p. 2). 

 

Transferir as responsabilidades com a educação do corpo da esfera privada (família) 

para a esfera pública (escola) requeria a devida formação dos professores primários, 

especialmente no que dizia respeito à aquisição de conhecimentos pertinentes à higiene 

corporal e às atividades destinadas a exercitar o corpo, tornando-o forte, saudável e civilizado, 

características inerentes ao padrão de homem republicano que se pretendia formar. 
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No contexto nacional, as discussões em torno da necessidade de uma formação 

específica destinada às normalistas já se faziam presentes desde o Império quando Rui 

Barbosa propôs a instituição de uma seção consagrada ao ensino da ginástica em cada Escola 

Normal. Em âmbito local o professor Baltazar Góes ocupou-se de abordar a temática 

diretamente nas suas aulas ministradas na Escola Normal, influenciando diretamente as alunas 

desta instituição a escreverem sobre a “Educação Physica”. 

Dispor de professores primários preparados para educar corporalmente seus alunos 

garantia que os cuidados com o corpo iniciados no ambiente familiar fossem posteriormente 

aprimorados na instituição escolar, a partir dos conhecimentos científicos, contribuindo assim 

para que tais informações suscitassem a continuidade ao processo de educação corporal no 

meio social, como pontuava Prado (1904): 

 

Na eschola, como na família, não se completa a Educação Physica, embora a 
sua atmosphera de salubridade. 
O homem completa-se na sociedade onde o ser mysterioso que tudo domina 
e rege collocou o serio pratico da existência, as terrestres realidades que 
precisamos jugular tanto pelo interesse da nossa vida, como pelo interesse da 
vida commum (PRADO, 1904, p. 2). 

 

Assim, a educação do corpo não se restringia apenas ao meio escolar, mas seria neste 

ambiente que os alunos receberiam a base dos ensinamentos que deveriam manter ao longo da 

sua vida em sociedade83. Deste modo, a educação do corpo deveria ser iniciada no seio 

familiar, consolidada pela escola e efetivada no convívio social, onde deveria configurar-se 

como um habito de vida pertinente a um republicano. 

A propósito da terceira categoria – Qual a proposta de sistematização das práticas 

corporais? a discussão presente nas dissertações apresenta total consonância com o tripé 

físico/moral/intelectual que integrava o pensamento intelectual brasileiro na época, conforme 

foi visto no capítulo anterior. 

Contudo, consegue-se perceber uma hierarquia nesses ramos do desenvolvimento 

pedagógico, destinando-se uma importância maior à educação moral e à própria educação 

corporal quando comparada à educação intelectual. Tal aspecto pode simbolizar os anseios e 

necessidades culturais mais urgentes da sociedade, onde a educação do corpo e da moral 

significavam, na verdade, o enquadramento nas condutas morais que o novo modelo social 

                                                           
83 Nas dissertações em análise, bem como na obra de Baltazar Góes e Helvécio de Andrade, não foi identificada 
nenhuma diretriz que se configurasse enquanto proposições para uma posterior educação do corpo depois de 
finalizados os anos escolares. Dentre os autores explanados no capítulo anterior, Fernando de Azevedo se 
destaca ao propor a ginástica de quarto como um sistema próprio à exercitação do corpo ao longo da vida.  
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exigia, de forma que os corpos deveriam ser civilizados com o intuito de conduzir a uma 

moral ilibada, permeados de gestos e posturas sociais adequadas. Isto é o que percebemos em 

alguns trechos expostos a seguir: 

 

Pelo contrário, se o corpo é forte, se desde tenros annos se desenvolveu pelo 
exercício, não só será de uma obediência mais fácil e mais efficaz  mas neste 
labor ter-se-á também robustecido a energia do caráter, de modo que delle se 
poderá dizer:  – uma alma sancta em um corpo sadio (NOVAES, 1904, p. 3). 
 
Educar esses sentidos [visão, audição, paladar, olfato e tato] é preserval-os 
de todo o enfraquecimento e corrupção (PRADO, 1904, p. 3). 

 

Nessa discussão, o objetivo central da educação do corpo era o desenvolvimento das 

faculdades físicas e morais condizentes ao republicano que se pretendia formar. Tais preceitos 

de educação moral somados à educação do corpo eram condizentes com as idéias defendidas 

por Rui Barbosa, Fernando de Azevedo e José Veríssimo, e destinavam-se a uma função 

utilitarista na qual os códigos, gestos e atos corporais considerados como civilizados deviam 

ser incorporados pelos indivíduos que compunham a sociedade. 

Os processos que permeavam as etapas necessárias a um conjunto de ações 

pedagógicas voltadas a trabalhar a educação do corpo no ensino primário remetem aos 

cuidados com a higiene pessoal e aos exercícios físicos, como aparecem contemplados nas 

divisões propostas pelas normalistas para se trabalhar a “Educação Physica” no ensino 

primário: meios de conservação e os meios de desenvolvimento ou os meios indiretos e os 

meios diretos relacionados nas dissertações, como demonstra o quadro que segue: 

 

QUADRO 5 – MEIOS PEDAGÓGICOS PROPOSTOS PELAS NORMALISTAS, DESTINADOS 
AO DESENVOLVIMENTO DA “EDUCAÇÃO PHYSICA” 

 

NORMALISTAS MEIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA “EDUCAÇÃO 
PHYSICA” 

LEONISIA FORTES 
E 

IDALINA ROSA 
DO PRADO 

MEIOS DE CONSERVAÇÃO 
Abrangem a nutrição, a habitação, o 
vestuário, o exercício e trabalho, o 
repouso e sono. 

MEIOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

Abrangem a educação dos sentidos 
e órgãos do trabalho (mãos e 
braços) e locomoção (pés e pernas). 

ELISA 
RODRIGUES 

NOVAES 

MEIOS INDIRETOS OU 
PRECAUÇÕES HIGIÊNICAS 

Asseio pessoal, asseio da escola, 
renovação do ar, variedade nos 
exercícios, boa postura corporal, 
separação dos alunos com moléstias. 

MEIOS DIRETOS OU 
EXERCÍCIOS 

Andar, correr, saltar, trepar, 
jardinar e patinar. 

Fonte: Acervo da autora. Este quadro foi construído com base nos dados elencados nas dissertações 
das normalistas. 
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Os dados do quadro refletem a influência dos ensinamentos do professor Baltazar 

Góes presentes nas dissertações das normalistas Leonisia Fortes e Idalina Rosa do Prado. 

Contudo, a compilação de tais informações transmitidas durante as aulas apenas foi publicada 

em forma de livro em 1905. Já os escritos da normalista Elisa Rodrigues Novaes demonstram 

uma maior semelhança com a obra do professor Helvécio de Andrade, também publicada 

posteriormente, em 1913. 

No âmago, as três dissertações partiam basicamente das mesmas proposições para a 

educação do corpo: os cuidados com a higiene e os exercícios voltados ao desenvolvimento e 

fortalecimento do corpo. Os aspectos relativos à proposição dos hábitos higiênicos tinham 

suas bases teóricas assentadas em áreas do conhecimento como a Medicina, a Biologia, a 

Pedologia e faziam-se presentes nas proposições dos intelectuais brasileiros que abordavam a 

educação do corpo. 

Logo, as intervenções médico-higienistas, além de debruçarem-se sobre os assuntos 

inerentes às moléstias corporais, também exerciam um papel de ciência instigadora da 

profilaxia, como demonstra Gondra (2003b), ao afirmar que tais intervenções ocupavam-se 

também “... do tempo e dos saberes escolares, da alimentação, do sono, do banho, das roupas, 

dos recreios, da ginástica, das recepções, da inteligência, da moral, e inclusive da excreções 

corporais...” (GONDRA, 2003b, p. 527). 

Os aspectos inerentes à higiene são contemplados em todas três dissertações; porém, 

com especificidades distintas. As dissertações das normalistas Leonisia Fortes e Idalina Rosa 

do Prado abordam os aspectos inerentes à higiene privada do corpo, enquanto a tese de Elisa 

Rodrigues Novaes ressalta uma preocupação para além do privado, considerando também o 

cuidado com a limpeza dos espaços escolares. Esta preocupação com a higiene dos espaços 

destinados à educação das crianças aparece nove anos depois na obra de Helvécio de Andrade 

(1913). 

No tocante aos exercícios voltados ao desenvolvimento do corpo, as dissertações 

apresentam ensinamentos que vão desde o trabalho corporal, em que se desenvolviam as 

habilidades da força e da destreza através de exercícios como dança, nado, marchas, dentre 

outros, até os trabalhos mais específicos com as mãos, nos quais os exercícios mais indicados 

eram: amarrar, cortar, embrulhar e costurar. No entanto, a análise das três dissertações revelou 

que apenas os apontamentos das normalistas Leonisia Fortes e Idalina Rosa do Prado 

apresentam, com riqueza de detalhes, a forma específica para se trabalhar os exercícios 

destinados ao desenvolvimento da educação do corpo. Já a dissertação da normalista Elisa 

Rodrigues Novaes apenas cita quais eram os exercícios, sem tecer maiores comentários com 
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relação aos meios indicados a desenvolvê-los em uma possível situação de prática 

pedagógica. 

Portanto, analisaremos inicialmente as proposições elencadas nas dissertações de 

Leonisia Fortes e Idalina Rosa do Prado, nas quais os exercícios responsáveis por desenvolver 

o corpo estão agrupados sob três categorias que compõem os meios de desenvolvimento. A 

primeira categoria de exercícios compreende o trabalho com os órgãos do sentido, como se 

constata no quadro a seguir: 

 
QUADRO 6 – EXERCÍCIOS DESTINADOS A DESENVOLVER OS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

(MEIOS DE DESENVOLVIMENTO) 
 

ÓRGÃOS DOS SENTIDOS EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
VISÃO Visão rápida; distinção de formas; distinção de cores. 

AUDIÇÃO 
Distinguir objetos pelo som; distinguir sons altos, fortes, baixos e 
brandos; distinguir as pessoas pela voz e pelo pisar, etc. 

PALADAR 

Distinguir os sabores das substâncias alimentícias comuns: pão, 
carne, leite, peixe, café, batatas, etc.; alimentos azedos: limão, 
vinagre, groselhas, tamarindos, laranjas, etc.; alimentos picantes: 
pimenta, alho, canela, cebola, hortelã, etc.; alimentos adstringentes: 
pedra-ume, cascas de romã, de cajueiro, de goiabeira, etc.; 
alimentos salgados e doces: sal, açúcar, glicerina, etc.;  

OLFATO Distinguir as substâncias cheirosas, sobretudo as olorosas das 
inodoras. 

TATO 

Através do toque distinguir nos objetos o tamanho, a forma; pelo 
toque nomeará as pessoas conhecidas, as moedas do país, os grãos, 
as sementes de feijão, de milho, de arroz, trigo e melão; distinguir o 
áspero do liso: lixa, veludo, penas, madeira, algodão, etc.; distinguir 
o rijo e o brando: ferro, cera, pedra, borracha, etc,; distinguir o 
quente do frio: lã, linho, madeira, metais. 

Fonte: Acervo da autora. Este quadro foi construído a partir dos dados elencados nas dissertações das 
normalistas Leonisia Fortes e Idalina Rosa do Prado.  

 

A segunda e a terceira categorias compreendiam consecutivamente o desenvolvimento 

dos órgãos de locomoção (pés e pernas) e dos órgãos de trabalho (mãos e braços), 

organizados de acordo com o seguinte quadro: 
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QUADRO 7 – EXERCÍCIOS DESTINADOS A DESENVOLVER OS ÓRGÃOS DO TRABALHO E 
LOCOMOÇÃO (MEIOS DE DESENVOLVIMENTO) 

 
ÓRGÃOS DO TRABALHO 

E LOCOMOÇÃO 
EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

Órgãos do Trabalho 
 (Mãos e Braços) 

Equilibrar, suspender e carregar objetos gradativamente pesados.  
Dar nós simples, em duas cordas, enlaçar, entrelaçar, etc.  
Embrulhar com perfeição pequenos objetos, fazer pacotes, etc.  
Cortar, dobrar papel e cartão, formar planos geométricos, levantar 
sólidos, fazer barquinhos, chapéu, cestas, casinhas, caixas, etc., 
atirar ao alvo limões, bolinhas, seixinhos, flechas ou setas; jogar a 
péla; jardinar, nadar, esgrimar a espada. Correr, fazer exercícios de 
equitação, rachar troncos, trepar em arvores, marinhar84, galgar 
montes e encostas.      

Órgãos de Locomoção  
(Pés e Pernas) 

Andar descalço, correr a desafio, trepar, saltar, etc.; passeios ao 
campo (boca de forno, bate-pandê, pilãozinho do Carmo, anel de 
sal, melancia, veadinho ou bode, cabra-cega, etc.), andar em pernas 
de pau, fazer marchas militares (um dos mais úteis exercícios).   

Fonte: Acervo da autora. Este quadro foi construído a partir dos dados elencados nas dissertações das 
normalistas Leonisia Fortes e Idalina Rosa do Prado.  

 

Tais exercícios demonstram várias opções para se trabalhar com o corpo, objetivando 

o enquadramento corporal dentro dos parâmetros sociais necessários. Os exercícios destinados 

a desenvolver os membros superiores denotam um adestramento para o trabalho manual que 

na época era mais desenvolvido pelas mulheres. Logo, à categoria feminina caberia uma 

exercitação maior desses membros.  

No tocante aos exercícios citados, destinados a desenvolver os membros inferiores, 

dois deles ganham destaque nas colocações das normalistas: os passeios ao campo e as 

marchas militares, respectivamente. Os passeios ao campo possibilitavam aos meninos a 

diversão em vários jogos. Neste aspecto, elas consideravam o estado de Sergipe bastante rico 

no tocante aos jogos e brincadeiras infantis. 

A marcha militar, certamente destinada apenas aos meninos, era considerada pelas 

normalistas como um dos mais úteis exercícios para desenvolver as forças do corpo.  

Essa série de exercícios, desenvolvida durante a aula de Educação Física, expressava 

de forma clara a necessidade de se atender a um preceito de educação que se baseava na 

modelagem e no adestramento corporal, para que esses corpos se enquadrassem da melhor 

forma possível nos espaços e tempos escolares. 

Com relação à dissertação escrita pela normalista Elisa Rodriques Novaes percebemos 

que no tocante aos conteúdos inerentes a prática pedagógica da Educação Física existe uma 

grande semelhança com as duas dissertações analisadas anteriormente, no entanto foi 

                                                           
84 “Saber navegar” (KOOGAN/HOUAISS, 1995, p. 536).  
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identificado uma maior influência metodológica do professor Helvécio de Andrade 

especialmente no que diz respeito aos meios para se desenvolver a Educação Física, que de 

acordo com a autora estavam divididos em: meios indiretos ou precauções higiênicas e os 

meios diretos ou exercícios. 

  Os conteúdos que integram os referidos meios, que estão explicitados no quadro 5, 

vão aparecer nove anos depois publicados na obra de Helvécio de Andrade (1913). É 

importante salientar que assim como nas outras duas dissertações aqui também é nítido as 

prescrições de cuidados que resultarão em um corpo são, ou seja, os cuidados higiênicos e os 

exercícios físicos, especialmente em aspectos como o asseios da escola e a separação dos 

corpos doentes. Desta forma o autor deixa sua marca que advêm da sua formação em 

medicina considerando importante não só o cuidado com a limpeza do ambiente doméstico 

como já tinha assinalado Baltazar Góes, mas também com os espaços escolares.    

A série de exercícios propostos pelas normalistas nas suas dissertações denota uma 

apropriação bastante pertinente das discussões travadas pela pedagogia moderna. A análise 

das dissertações leva-nos a concluir que os ensinamentos transmitidos na Escola Normal, 

mesmo no campo teórico, já demonstravam uma preocupação com o exercício do magistério, 

de forma que os professores possibilitavam às normalistas uma gama de informações através 

de exemplos voltados a demonstrar como e a partir de quais exercícios conseguir-se-ia 

desenvolver a educação do corpo, preparando-as de fato para a prática do magistério.  

Durante a análise das dissertações não foi constatado nenhum tipo de alusão ao 

método de ginástica sueca ou a outros métodos sistemáticos de ginástica. A forma como os 

exercícios foram apresentados, especialmente pelas normalistas Idalina Rosa do Prado e 

Leonisia Fortes, reporta-nos à pedagogia de Rousseau (2004), especialmente por esse ser um 

dos referenciais adotados por Baltazar Góes ao longo de seu texto.            

A maneira como esse assunto apresenta-se reflete a forma como os conteúdos 

inerentes à Educação Física foram ensinados às normalistas, atestando assim uma 

preocupação com a formação dos profissionais em função de suas práticas futuras, não 

figurando apenas a título de ilustração. É importante considerar também que as informações 

escritas nas dissertações atestam a solidez do ensino prestado na Escola Normal, podendo 

aferir-se o preparo intelectual dos mestres dessa escola num apanhado geral das demais 

dissertações, identificando-se referências a autores como Locke, Diderot, Condorcet, Hegel, 

Pestalozzi, Channing, Kant, Rousseau, dentre outros.  

O fato de as normalistas estarem aptas a citar esses autores em suas dissertações 

expressa que a formação ministrada no curso normal em Sergipe não figura nesses 
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documentos apenas como registro da memória, mas sim como um importante momento de 

reflexão e incorporação dos ensinamentos acumulados durante o curso.  

Mesmo com o conhecimento incipiente no trato com o corpo, podemos afirmar que as 

normalistas foram as pioneiras na abordagem teórica e prática da Educação Física no estado 

de Sergipe durante a Primeira República, no que tange ao processo científico de formação de 

professores aptos a lidar com a educação do corpo das crianças, haja vista o primeiro curso de 

Educação Física ter sido implementado no estado apenas em 1936 durante a administração do 

interventor Eronildes de Carvalho, período em que o professor Franco Freire, à frente do setor 

educacional, trouxe ao estado a denominada “missão carioca”, composta por Vieira Brandão e 

Tito Pádua, professores de canto orfeônico e Educação Física85, respectivamente 

(MENDONÇA, 1956).            

  A “missão carioca” teve o objetivo de disseminar os preceitos da educação corporal 

através da Educação Física, os professores responsáveis pelo curso atuaram diretamente na 

Escola Normal “Rui Barbosa” e nos Grupos Escolares da capital. De acordo com Dantas 

(1939), essa iniciativa desenvolveu entre os aracajuanos “[...] a idéia bemdita do exercício 

físico, criando, assim, uma nova mentalidade e uma nova era na educação do povo sergipano” 

(DANTAS, 1939, p. 93).  

Os objetivos do professor Tito Pádua, de espargir a cultura do corpo em nosso estado e 

preparar profissionais aptos a desenvolverem os ensinamentos inerentes a esse tipo de 

educação, lograram êxitos com a saída, em 1937, da professora Elodí Fontes de Carvalho86 a 

fim de integrar o corpo discente da Escola de Educação Física do Exército, sediada na capital 

da República.  

Após essa iniciativa, outras normalistas também tiveram a mesma oportunidade de 

aperfeiçoarem os seus estudos, especializando-se nos assuntos inerentes à educação do corpo, 

como afirma Dantas (1939) ao referir-se à qualidade do ensino de Educação Física 

oportunizada no estado de Sergipe na época: “Este ensino é garantido por professores 

                                                           
85 Os incentivos logrados à educação do corpo no estado de Sergipe com a vinda do professor Tito Pádua 
supriam as exigências previstas no Regulamento do Ensino Primário de Sergipe de 1931, que, através do 
Capítulo XVI, art. 135, previa a exigência de um profissional qualificado para ministrar aulas de Educação Física 
no ensino primário (GRUNNENVALDT,1999), além de serem reflexos das mudanças estruturais que ocorriam 
em âmbito nacional no tocante à Educação Física com a adoção do Método Francês de Ginástica, que visava 
auferir uniformidade e cientificidade a essa prática pedagógica, em todo o território nacional, através da Portaria 
n. 70, de junho de 1931, do ministro da Educação e Saúde Pública, Francisco Campos (MARINHO, s.d., p.82).       
86 Segundo Grunnenvaldt (1999), ao retornar a Aracaju, Elodí Fontes de Carvalho foi empossada como 
professora de Educação Física da Escola Normal Rui Barbosa. No entanto, coube a Eloá Passos Monteiro o título 
de primeira professora de Educação física da Escola Normal, já que seu nome é o primeiro que consta no livro-
ponto dentre o rol de professores durante o período de 1917 a 1936 (GRUNNENVALDT, 1999).    
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especializados como Elodi Fontes, Alvina Mangueira e Maria Consuelo de Alencar [...]” 

(DANTAS, 1939, p. 95)87.    

A análise das mencionadas dissertações possibilitou o desnude de uma parte da 

história da Educação Física ainda pouco investigada, no que diz respeito às configurações da 

educação corporal, as quais, apesar de não legitimarem em grande escala a efetividade dessa 

prática nos ambientes escolares, possibilitavam discussões fortuitas no instituto de formação 

de cultura, a exemplo da Escola Normal de Sergipe.  

Tais indicações pedagógicas evidenciam que o estado de Sergipe não se distanciava do 

contexto nacional, demonstrando que os mestres sergipanos estavam acompanhando o debate 

pedagógico travado pelos intelectuais no Brasil acerca da importância da prática da educação 

do corpo no ensino primário, especialmente no que diz respeito aos aspectos higiênicos dos 

espaços e dos corpos que se pretendiam civilizados para integrarem o cenário republicano.  

As questões educacionais estiveram imbuídas de fatores que determinaram os 

comportamentos corporais e sociais, através das práticas educativas, a exemplo de aulas de 

Educação Física que visavam, principalmente, à correção postural e os exercícios militares 

através das evoluções, como instrumentos que serviam para enquadrar o corpo na disciplina e 

ordem escolar. Objetivando perceber todas estas discussões acerca da educação do corpo 

travadas em campo teórico, tanto pelos intelectuais, no contexto brasileiro, como pelas futuras 

professoras primárias na Escola Normal é que no próximo capítulo deter-nos-emos à análise 

da efetivação das práticas corporais nas escolas sergipanas durante a Primeira República.       

  

                                                           
87 Consoante Grunnenvaldt (1999), outros nomes integram a lista de professores que saíram de Aracaju para 
receberem a qualificação profissional na Escola Nacional de Educação Física e Desportos, a exemplo de: Maria 
Augusta Moura, aluna da Escola Normal Rui Barbosa entre os anos de 1948 a 1952; Rosália Bispo dos Santos, 
normalista entre os anos de 1938 a 1942; Claudemira Santos, aluna da Escola Normal Rui Barbosa entre os anos 
de 1929 a 1935, além de outras professoras que se dedicaram aos estudos inerentes à Educação Física através do 
curso de aperfeiçoamento voltado a qualificar professores, oferecido pela Secretaria de Educação do Estado, 
ministrado pelo professor Tito Pádua durante a sua estada em Sergipe (GRUNNENVALDT, 1999).   
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III. A EDUCAÇÃO DO CORPO E AS SUAS PRÁTICAS PEDAGÓGICO-

EDUCATIVAS NO ENSINO PRIMÁRIO EM SERGIPE 1889/1930 

 

 

Apoiados no saber e na experiência do contacto com as grandezas e as 
misérias dos homens, os educadores e os médicos colaboravam no 
estabelecimento e reforço de um código único de comportamento, base 
indispensável à eficácia do reclamado <<processo de civilização>> 
(CRESPO, 1900, p. 498).  

 

 

A educação do corpo refletia o processo de civilização vivenciado pela sociedade 

brasileira, durante a República. Portanto, civilizar os corpos dos cidadãos republicanos 

significava enquadrá-los em um padrão social caracterizado pela ordem e aparência salutar 

dos indivíduos que os integrassem. 

Crespo (1900), ao analisar o processo de civilização do corpo, pontua que as 

estratégias utilizadas englobavam ações que abrangiam desde o ambiente coletivo até os 

espaços pedagógicos. Para ele: 

 

A civilização do corpo traduzia-se num conjunto de preceitos e técnicas, de 
gestos e maneiras de viver que podiam reconhecer-se nos mais variados 
momentos da vida humana, no viver quotidiano de um coletivo de homens 
ansiosos por se desprender, ao mesmo tempo, da <<barbárie>> dos costumes 
da maioria rude e das <<virtudes>> de uma minoria, para caminhar 
finalmente em direção a outros valores mais fraternos e envolvendo a 
comunidade inteira. Neste contexto, a estratégia contemplava a formulação 
de princípios de natureza pedagógica, visando especialmente a formação da 
personalidade das crianças, na perspectiva de uma moral dominada por um 
grande rigor e forte austeridade. No processo de economia dos corpos, a 
opção justificava-se na medida em que seria nas idades mais baixas que se 
encontraria o momento ideal para fortalecer os hábitos mais duradoiros [...] 
(CRESPO, 1900, p. 504-505). 

 

Civilizar o corpo pressupunha enquadrar a população nas normas e regras sociais. 

Nesse contexto, era imprescindível o desenvolvimento dos fundamentos pedagógicos que 

garantissem o controle corporal desde a tenra idade.  

O processo de institucionalização da educação brasileira foi permeado pela “pedagogia 

higiênica”88. A escola era o espaço mais propício para disciplinar as condutas corporais, pois 

                                                           
88 Termo utilizado por Soares (2001) para evidenciar as interferências da medicina na educação brasileira, 
especialmente no que concerne à corrente higienista.   
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possibilitava uma interferência sobre o corpo de forma coletiva e continuada, diferente da 

assistência isolada desempenhada pelos médicos junto às famílias, no momento em que algum 

dos seus membros eram acometidos por doenças. De acordo com Gondra (2003): 

 

[...] a educação não mais poderia permanecer vinculada à esfera privada, 
fosse ela a da religião ou a da casa. Educar, pois, nesta nova perspectiva, 
passava a exigir a invenção de uma nova organização a ser instalada em 
obediência aos imperativos dessa nova sociedade que se queria fundar [...] a 
Higiene fornecerá um modelo de organização escolar calcado na razão 
médica que ao ser constituído retiraria do espaço privado – religioso ou 
familiar – o monopólio sobre a formação de meninos e meninas. Para tanto, 
apela-se aos argumentos científicos que recobrem um amplo espectro de 
questões vinculadas à escola (GONDRA, 2003 b, p. 526-527). 

 

Os preceitos higiênicos que adentravam a esfera educacional compreendiam 

ensinamentos que abrangiam desde as preocupações com a localização das escolas até as 

práticas pedagógicas educativas desenvolvidas no interior dessas instituições, dentre as quais 

destacamos as práticas relativas à educação do corpo. 

O objetivo deste capítulo é discutir o processo de educação do corpo através das 

práticas pedagógicas educativas como: Educação Física (princípios de higiene e exercícios 

corporais), festividades escolares e desfiles cívicos, instituídas nas escolas públicas e 

particulares do estado de Sergipe ao início da República. Assim, preocupamo-nos em 

responder a algumas questões: De que forma a educação do corpo era oferecida dentro das 

escolas?; Quais os espaços e tempos destinados a materialização dessas práticas?; Sobre a 

responsabilidade de quem as práticas corporais eram efetivadas? 

Ainda pretendemos perceber como as discussões levantadas por alguns intelectuais, a 

exemplo de Rui Barbosa, José Veríssimo e Fernando de Azevedo, acerca da educação do 

corpo, influenciaram a prática pedagógica da Educação Física no estado de Sergipe. 

Buscamos verificar também como as proposições de Baltazar Góes, Helvécio de Andrade e as 

discussões levantadas pelas normalistas em seus trabalhos de conclusão de curso, pertinentes 

à educação do corpo, materializavam-se dentro do ambiente escolar. Desta forma, este 

capítulo apresenta um perfil das práticas corporais desenvolvidas dentro das escolas públicas 

e particulares no estado de Sergipe durante a Primeira República. 
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3.1 As práticas pedagógico-educativas da Educação Física em Sergipe 

 

 

A Educação Física no Brasil, em suas primeiras tentativas para compor o 
universo escolar, surge como promotora da saúde física, da higiene física e 
mental, da educação moral e da regeneração ou reconstituição das raças. 
Higiene, raça e moral pontuam as propostas pedagógicas e legais que 
contemplam a Educação Física, e as funções a serem por ela desempenhadas 
não poderiam ser outras senão as higiênicas, eugênicas e morais (SOARES, 
2001, p. 91). 

 

 

Com a República proclamada, a educação escolar em Sergipe inicia uma série de 

mudanças procurando adequar-se às propostas educacionais modernas. Durante a Primeira 

República os Regulamentos da Instrução Pública sucedem-se quase na mesma proporção dos 

mandatos governistas. De acordo com Oliveira (2004): 

 

Em Sergipe, chama a atenção a freqüência com que ocorriam as tentativas de 
mudanças na organização da escola pública, através de Regulamentos 
dirigidos à instrução pública. A descontinuidade política e administrativa era 
visível. Nos quarenta anos da Primeira República as mudanças se sucediam 
em todos os ramos da instrução pública alterando, no todo ou em parte, a 
organização da escola. No ensino primário foram vinte e sete os atos do 
poder Executivo e Legislativo, no ensino secundário trinta e seis, e no ensino 
normal, trinta e cinco, no ensino profissional doze, e no ensino superior três 
[...] (OLIVEIRA, 2004, p. 11).          

 

Com relação ao ensino primário e mais especificamente à proposição de conteúdos 

relativa à Educação Física, fica evidente que os exercícios físicos, especialmente através da 

ginástica sueca e marchas, foram contemplados em quase todo o período da Primeira 

República através dos regulamentos da Instrução pública, com exceção dos períodos 

correspondentes entre os anos de 1891 a 1911, como evidencia o quadro que segue:      
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QUADRO 8 – A EDUCAÇÃO DO CORPO NA LEGISLAÇÃO DO ENSINO PRIMÁRIO 
DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA  

 
GOVERNO ATOS NORMATIVOS MATÉRIAS DE ENSINO* 

Felisbelo Firmo de Oliveira 
Freire (1889–1890) 

Decreto n.º 30, de 14 de 
março de 1890 

Preceitos gerais de higiene e 
exercícios físicos. 

Vicente Luiz de Oliveira 
Ribeiro (1891–1891) 

Lei n.º 5, de 26 de setembro 
de 1891 

Não faz referências aos exercícios 
corporais. 

José de Calazans (1892–
1894) 

Decreto n.º 45, de 19 de 
janeiro de 1893 

Não faz referências aos exercícios 
corporais, mas considera como 
matéria de ensino: Instrução cívica; 
Cânticos e hinos patrióticos e 
Elementos de economia doméstica.  

Manuel Prisciliano de 
Oliveira Valadão (1894–
1896) 

Lei 107, de 5 de dezembro de 
1894 

Não faz referências aos exercícios 
corporais, mas considera como 
matéria de ensino: Educação cívica.  

Martinho Cesar da Silva 
Garcez (1896–1899) 

Decreto n.º 231, de 9 de julho 
de 1897 

Não faz referências aos exercícios 
corporais, mas considera como 
matéria de ensino: Moral prática e 
educação cívica aplicada; Trabalhos 
de agulha nas escolas do sexo 
feminino e Música elementar.  

Olympio de Souza Campos 
(1899 – 1902)** 

Decreto n.º 501, de 5 de 
agosto de 1901 

Não faz referências aos exercícios 
corporais, mas considera como 
matéria de ensino: Instrução cívica 
e moral; Trabalhos de agulha e 
economia doméstica nas escolas do 
sexo feminino.  

José Rodrigues da Costa 
Dorea (1908–1911) 

Decreto n.º 563, de 12 de 
agosto de 1911 

Ginástica. 

 
 
José Siqueira de Menezes 
(1911–1914) 

Lei n.º 605, de 24 de 
setembro de 1912 

Ginástica (exercícios físicos 
executados livremente nos recreios: 
marchas, carreiras, saltos, etc.). 

Lei n.º 663, de 28 de julho de 
1914 

Ginástica Sueca e Exercícios 
Livres.  

 
Manuel Prisciliano de 
Oliveira Valadão (1914–
1918) 

Decreto n.º 587, de 9 de 
janeiro de 1915 

Ginástica Sueca 

Decreto n.º 630, de 24 de 
abril de 1916 

Ginástica e Exercícios Militares. 

José Joaquim Pereira Lobo 
(1918–1922) 

Decreto n.º 724 de outubro de 
1921 

Exercícios ginásticos, manuais e 
militares apropriados à idade e ao 
sexo. 

Mauricio Graccho Cardoso 
(1922–1926) 

Decreto n.º 867, de 11 de 
março de 1924. 

Ginástica, formações e marchas. 

Fonte: acervo da autora. Este quadro foi construído a partir dos estudos de Oliveira (2004) e 
Grunnenvaldt (2005).      
*As matérias de ensino relacionadas são as que apresentam maior relação com a educação do corpo. 
**Entre o período de 1901 até 1911 não ocorreu nenhuma reforma na instrução primária, sendo esse o 
período mais longo sem que a instrução primária fosse submetida a alterações em sua organização 
(OLIVEIRA, 2004).  
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O primeiro Relatório da Instrução do Estado de Sergipe, datado de 1890, contemplava 

a educação do corpo através da matéria “Preceitos de higiene e exercícios físicos”. De acordo 

com Grunnenvaldt (2005), “Alimentação, sono, exercício, vestuário, habitação e banho 

compõe aspectos da vida que, entre outros, deveriam ser abordados por essa disciplina” 

(GRUNNENVALDT, 2005, p. 115).  

O processo de modernização pedagógica proposto por esse regulamento estava 

assentado na “pedagogia higienica” em que o corpo era o principal elemento de observação. 

Os aspectos relativos à higiene corporal representavam ainda um percentual a ser considerado 

para a nota de conduta89, em que seriam observados: 

 

O asseio do aluno (cabelos, mãos, roupas, etc.); 
Cuidado e manutenção da limpeza dos livros, móveis, chão, e roupa própria 
ou alheia;  
[...] 
Ainda era dever dos alunos apresentarem-se na escola decentemente vestidos 
(art. 56) (OLIVEIRA, 2004, p. 84 - 85).      

  

Incorporar o aspecto higiênico na nota de conduta foi o meio encontrado para garantir 

a atenção dos alunos aos princípios de higiene preconizados pela medicina, bem como 

garantir que as famílias se fizessem presentes nesse processo de higienização, que resultaria 

em corpos limpos e possivelmente saudáveis.  

Legalmente, as determinações descritas nesse regulamento não tiveram uma duração 

prolongada. Porém, é inegável que as propostas presentes nele definiram uma posição frente 

ao papel de educação numa sociedade que incorpora um novo regime político, tendo em vista 

o processo de modernização pedagógica. Neste sentido, o ensino primário transcenderia a 

função de ensinar a ler e escrever, abrangendo também outras dimensões do conhecimento, a 

exemplo da educação do corpo (GRUNNENVALDT, 2005).  

O governo que sucedeu Felisbelo Firmo de Oliveira Freire reformou o ensino público 

primário, retirando do currículo a matéria: “Preceitos gerais de higiene e exercícios físicos”, 

ficando esta ausente do rol dos ensinamentos a serem transmitidos na escola primária até a 

reforma implementada pelo governo de José Rodriques da Costa Dorea, em 1911.  

No entanto, o período em que a instrução pública ficou legalmente sem oferecer uma 

matéria que se relacionasse diretamente com a educação do corpo em movimento não 

                                                           
89 O processo de avaliação dos alunos previsto por este regulamento compreendia todo o período letivo, levando-
se em consideração as notas de freqüência, instrução e conduta (OLIVEIRA, 2004).  
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significou a omissão por parte das escolas do estado de Sergipe a esse tipo de educação. 

Segundo Grunennvaldt (2005): 

 

[...] As formulações não indicavam, especificamente, uma matéria que 
enfocasse a Educação Física. Porém, por outro lado, devemos ponderar que 
poderia haver disciplinas correlatas a um programa de Educação Física 
como, por exemplo, as que envolvessem trabalhos manuais, música, canto, 
educação cívica, em que os exercícios físicos e jogos poderiam ser meios 
utilizados como recurso pedagógico para desenvolver as atividades que lhe 
eram próprias (GRUNENNVALDT, 2005, p. 121).      

        

A Educação Física, na escola sergipana, ocorreu diluída em outras matérias de ensino, 

como as explicitadas anteriormente, bem como dividida em dois aspectos: os cuidados 

higiênicos (com a localização das escolas, com a alimentação, com as vestimentas, com o uso 

do copo individual, com o asseio corporal, com a separação dos corpos doentes e com a 

vacinação) e os exercícios corporais (ginástica sueca, evoluções, instrução militar, exercícios 

marciais, dança, diversões infantis, jogos, marchas, water-polo, foot-ball, natação e 

escotismo90), como já explicitado no capítulo anterior através das proposições de Baltazar 

Góes e Helvécio de Andrade.  

A circulação dos conceitos pedagógicos modernos que contemplavam a educação 

integral (física, moral e intelectual), somados às determinações do primeiro regulamento da 

instrução pública do estado de Sergipe, suscitou, em alguns professores, mudanças 

metodológicas no trato da transmissão do conhecimento, como demonstra o trecho do 

relatório de ensino apresentado ao presidente do estado, relativo ao movimento escolar 

durante o período de 1900 a 1902: 

 

Relatório de Ensino 

[...] O mesmo vese por toda parte é prolifero em más consequencias; e 
quando acazo algum professor atreve-se a escandalizar praticando da 
actualidade, não é tido em bôa conta pelos collegas. Sou testemunha que a 
um professor que entendeu de habituar seus discipulos em exercicios 
rudimentares de gymnastica, outras vezes conduzindo-os em execursão a 
sitios, apraziveis onde divertiam-se em evoluções e outros jogos salutares ao 
desenvolvimento physico, cahio no desagrado dos demais que delle 
sombaram como instituidor de tolices (p. 4,5)91. 

 

                                                           
90 A cultura escoteira no estado de Sergipe é abordada por Nascimento (2008).   
91 Este relatório de ensino foi localizado em meio a outros relatórios da mesma natureza e não trazia nenhuma 
referência quanto a sua autoria. Apenas na primeira folha lia-se: “Relatorio relativo ao periodo de 1900 a 1902, 
apresentado ao Presidente do Estado”, que na época era Olympio de Souza Campos.   
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Esse relatório, provavelmente escrito pelo Diretor de Inspeção Pública do Estado de 

Sergipe, evidencia que as práticas pedagógicas instituídas no interior das escolas nem sempre 

representavam as determinações legais do currículo determinado pelo Regulamento da 

Instrução Pública, já que dentre as matérias para educação primária no período de 1900 a 

1902 não constava nenhuma recomendação às práticas de ginástica ou às excursões onde se 

vivenciavam evoluções e jogos, como enfatiza o relatório.          

O documento demonstra ainda as resistências apresentadas por professores às 

recomendações da pedagogia moderna, refletindo como os processos de incorporação dos 

novos valores culturais ocorreram de forma conturbada na educação sergipana.       

A Educação Física ganha destaque no início do século XX, sendo enfatizada em 

anúncios das escolas particulares do estado, a exemplo do colégio Pathenon Sergipense: 

 

                       COLLEGIO 
                            Parthenon Sergipense 

                         [...] 
O estabelecimento, dividido em curso primario e secundario, funciona em 
edificios que reúnem as indispensaveis condições de hygienicas, fornece 
alimentação abundante, variada e san, e é servido por um pessoal docente 
escolhido d’entre os autorisados mestres da capital [...] (Jornal O Estado de 
Sergipe, 30/12/1902, ano: V, sem número, p. 3, grifo nosso)92. 

 

Nesse anúncio, de 1902, a escola demonstrava estar em consonância com os preceitos 

higiênicos pertinentes à edificação dos prédios escolares, bem como com as determinações 

inerentes aos cuidados corporais, presentes nas propostas para o desenvolvimento da 

Educação Física, que envolviam, dentre outras coisas, uma dieta variada, balanceada e 

saudável, aspectos esses já ressaltados pelos intelectuais sergipanos. 

As escolas religiosas também se preocupavam em oferecer a Educação Física, seja ela 

contemplada nos aspectos higiênicos ou através do corpo em movimento. Os anúncios que 

seguem fazem referência a duas primeiras escolas de cunho religioso, porém de doutrinas 

diferentes, instaladas na cidade de Aracaju. O primeiro anúncio pertence a uma escola 

protestante e explicita os cuidados com os princípios higiênicos; já o segundo diz respeito a 

uma escola católica que oferece a matéria ginástica no programa do ensino primário: 

 

A Escola Americana 
 

Reabrirá as suas aulas no dia 3 de Fevereiro de 1903 no edifício em que tem 
funccionado durante os últimos quatro annos.  

                                                           
92 Esta escola situava-se na Rua Pacatuba, nº 25 e 49, em Aracaju, e era dirigida por Francisco Campos.   
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Situada num dos logares mais salubres da cidade [...] (Jornal O Estado de 
Sergipe, 25/12/1902, ano: V, sem número, p. 4, grifo nosso)93 

       

O Collegio N. S. Auxiliadora 
 

Dos rvms. Padres salesianos recebemos um exemplar dos estatutos do 
futuroso collegio N. S. Auxiliadora, ultimamente aberto nesta capital pela 
Pia Sociedade Salesiana, que a muitos annos vem se dedicando por toda a 
parte a educação e instrução da mocidade.  

[...] 
O curso primario abrange: 

Primeiras letras, licções religiosas, moraes e cívicas, arithmetica pratica, 
elementos de grammatica, historia natural, geographia, calligraphia, desenho 
geométrico, e gymnastica. [...] (Jornal O Estado de Sergipe, 28/2/1911, ano: 
XIII, n.º: 1.911, p. 2, grifo nosso)94   

 

A presença da matéria ginástica no currículo dessa instituição de ensino evidencia a 

incorporação dos aspectos científicos no que concerne à Educação Física, haja vista a 

educação integral, com destaque a educação do físico, já ser contemplada em forma de 

passeios, pelos padres salesianos desde o período em que a escola funcionava na Tebaida, 

como evidenciam os trechos que seguem: 

 

[...] os passeios nas cidades ou nos campos, os pequeniques as margens dos 
rios ou nos montes circundantes como S. Antonio e S. Miquel. Neste último 
na própria Tebaida [...] Os passeios faziam parte da rotina do Internato 
(SILVA, 2000, p. 313–314). 

[...] Em certas ocasiões passavam o dia em sítios de amigos ou benfeitores 
da obra, como no do Coronel José Victor, residente em São Cristóvão ou no 
Sítio Candeal da Boa Vista, pertencente ao político Yvo do Prado [...] 
(SILVA, 2000, p. 313, In nota de rodapé).       

 

Os passeios presentes nas práticas educativas da escola classificavam-se em dois tipos: 

“passeios gerais” e “passeios”. Os primeiros compreendiam excursões que duravam um dia 

inteiro, e o segundo, quando ocupava apenas algumas horas do dia. Esses momentos, além de 

                                                           
93 A Escola Americana foi a primeira instituição de educação protestante fundada em Sergipe. Inicialmente 
instalada na cidade de Laranjeiras em 1886, foi transferida para Aracaju em 1899, situando-se na Rua da Aurora, 
n.º 5. Era dirigida por W. E. Finley. Para mais informações, consultar Nascimento, E. ( 2004).  
94 A primeira escola salesiana, a Escola Agrícola Salesiana São José da Tebaida, foi instaurada em Sergipe no 
dia 19/3/1902. No entanto, as dificuldades de manutenção da escola, situada em local ermo e insalubre, 
ocasionaram a sua transferência para a cidade de Aracaju em 15/11/1909, com a inauguração do Oratório 
Festivo, que depois passou a funcionar na Rua da Aurora já sob a denominação de Colégio Salesiano Nossa 
Senhora Auxiliadora. Atualmente, o colégio funciona na Rua Riachuelo, bairro Cirurgia (SILVA, 2000). Para 
mais informações acerca da Escola Agrícola São José da Tebaida, consultar Nascimento, J. (2004).          



112 
 

compor a rotina pedagógica organizada pelos padres salesianos, serviam também como 

premiação quando proporcionados aos alunos que se distinguiam por comportamento e 

estudo95 (SILVA, 2000). 

Outras escolas particulares também ofereciam a educação do corpo em movimento 

através de práticas como a dança, a ginástica, os exercícios militares, diversões infantis e 

jogos atléticos, como deixa explicito o estatuto do colégio Gremio Escolar: 

 
                      Gremio Escholar em Aracajú 

                     [...] 
                     Estatutos 

                     [...] 
Art. 26. O collegio ministrará gratuitamente o ensino da dansa, da 
gymnastica e exercícios militares, bem como proporcionará aos seus 
alunos diversões infantis e jogos atheticos [...] (Jornal O Estado de Sergipe, 
20/1/1909, ano: XI, n.º: 2.909, p. 2, grifo nosso)96. 

 

O cuidado com a educação do corpo não se fazia presente apenas nos colégios situados 

na capital. Os anúncios jornalísticos registram também a presença da Educação Física em 

colégios situados no interior do estado, a exemplo do Colégio Nossa Senhora das Vitorias, 

localizado em Maruim, e Colégio Tobias Barreto, localizado em Estância: 

 

Collegio N. S. das Victorias 
Internato e Externato em Maroim 

Este Collegio reabrirá o exercício de seus trabalhos no dia 3 de fevereiro de 
1911, e ancioso espera a volta de seus alumnos para continuar a insigne lucta 
do cultivo intellectual. Compenetrae-vos, Paes de família, de que vossos 
filhos necessitam não só da educação intellectual, mais ainda, da physica e 
moral que formam verdadeiramente o caráter do homem [...] (Jornal O 
Estado de Sergipe, 2/12/1910, ano: XII, n.º: 3.433, p. 2, grifo nosso)97.  

                        Collegio Tobias Barreto 

[...] 
Occupando um predio sobremaneira confortavel, debaixo de todas as 
condições hygienicas [...] alli é, também, e com a maior profisciencia 
administrada a instrucção militar ao lado de outros exercícios taes como 

                                                           
95 De acordo com Cambi (1999), a pedagogia de São João Dom Bosco (1815-1888) abriu novas perspectivas à 
educação cristã, embora não tenha se afastado muito das diretivas pontificiais e da tradição, nos oratórios 
salesianos (porque dedicados a São Francisco de Sales) “[...] jogava-se, cantava-se, fazia-se teatro e se liam bons 
livros, edificantes e formativos, inspirados na valorização da religião e da moral cristã. Mas nestes oratórios ria-
se, brincava-se e os vários animadores assumiam atitudes de compreensão e de afeto para com os adolescentes 
[...]” (CAMBI, 1999, p. 488-489).       
96 O Colégio Gremio Escolar, sob a direção de Evangelino de Faro, foi fundado inicialmente no Engenho Ribeiro 
de Baixo, município de Laranjeiras, em 1906, e transferido para Aracaju em 1909, funcionando como internato e 
externato. Existiu até 1936, mas apenas com o curso primário nos últimos anos (NUNES, 1984).     
97 Este colégio era dirigido por Raymundo Firpo. 
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foot-ball, Gymnastica, natação, etc. (Jornal O Estado de Sergipe, 
20/7/1909, ano: XI, n.º: 3.045, p. 1, grifo nosso)98.   
 

Consoante Oliveira (2003), a Educação Física foi inserida nas práticas pedagógicas do 

Colégio Tobias Barreto desde a sua inauguração, sendo contemplada de forma distinta no que 

concerne aos graus de ensino. Para o ensino primário, a Educação Física abrangia os cuidados 

higiênicos com a postura corporal, o asseio, o fardamento e excursões; já para o ensino 

secundário, o anúncio evidencia a educação do corpo de forma mais completa, através da 

ginástica, da instrução militar, foot-ball e natação. 

A presença dos esportes dentre as práticas pedagógicas de algumas escolas era o 

reflexo das transformações vivenciadas pela sociedade no ambiente escolar99. De acordo com 

Lucena (2001), o esporte “[...] É considerado, pelas elites, como uma prática ‘civilizada’, por 

isso educada e educativa, em contraposição aos jogos tradicionais vistos como parte de uma 

sociedade colonial e arcaica, fonte de emergência de atitudes rudes e primitivas” (LUCENA, 

2001, p. 11).      

Contemplar a prática desportiva nos programas escolares significava a incorporação 

dos valores modernos, já que o esporte era o portador do signo da civilidade, responsável por 

conter e controlar impulsos através das suas normas e regras, afastando dos indivíduos os atos 

de barbárie100.       

Os anúncios de jornais apresentados até o momento evidenciam que os cuidados com 

o corpo estiveram presentes no contexto das escolas primárias mantidas pela iniciativa 

particular desde os primeiros anos do século XX. No entanto, é a partir da reforma da 

Instrução Pública, efetivada em 1911, no Governo José Rodrigues da Costa Dorea, que o 

processo de educação corporal solidifica-se entre as escolas públicas, especialmente a partir 

da criação dos grupos escolares.  

                                                           
98 O Colégio Tobias Barreto, dirigido por José de Alencar Cardoso, localizava-se na praça 7 de Setembro, na 
cidade de Estância, passou a funcionar em Aracaju a partir de 1913 com características militares, onde 
estabeleceu-se o 1º Tiro de Guerra do Estado, que depois se transformou na Escola de Instrução Militar. 
Atualmente denomina-se Colégio Estadual Tobias Barreto (OLIVEIRA, 2003).    
99A cultura esportiva já se fazia presente na sociedade sergipana desde o início do século XX, com a criação do 
Clube de Regatas, Clube de futebol, o Recreio Clube; Clube Cotinguiba (10/10/1909); Clube Esportivo Sergipe 
(17/10/1909); Clube de Turfe (segunda década do século); Clube Esportivo Feminino (18/11/1922); Primeiro 
“Raid Aéreo” (15/7/1923). Além da edificação de espaços propícios ao desenvolvimento da cultura esportiva, 
como: Pista de Patinação (1923); Prado do Derby Clube (18/11/1922); Garagem para embarcações (1910) e a 
restauração da Ponte do Imperador, que servia como palco, de onde se podia assistir às competições de regatas, 
aos festejos náuticos e aos espetáculos aéreos (ALMEIDA, 2004).         
100 Para mais informações acerca da relação entre o esporte e civilidade, consultar Elias & Dunning (1992).  
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No tocante às investidas da pedagógica moderna, o estado de Sergipe acompanhou o 

processo de expansão educacional instaurado por todo o país101. As mudanças educacionais 

visavam proporcionar a gradual substituição das escolas isoladas pelos grupos escolares102, 

edifícios monumentais que respondiam aos preceitos da corrente higienista e reunia condições 

necessárias para a efetivação de uma nova concepção educacional. Conforme Souza (1998), a 

criação dos grupos escolares compreendia o processo de “(re) invenção” da escola primária 

responsável por mudanças na organização do ensino: 

 

[...] O método individual cedeu lugar ao ensino simultâneo; e a escola 
unitária foi, paulatinamente, substituída pela escola de várias classes e vários 
professores, o método tradicional cedeu lugar ao método intuitivo, a mulher 
encontrou no magistério primário uma profissão, os professores e 
professoras tornaram-se profissionais da educação (SOUZA, 1998, p. 21).  

 

No intuito de acompanhar as citadas modificações, propostas pelas teorias 

pedagógicas modernas em 1911, foi inaugurado em Aracaju o Grupo Escolar Modelo, 

instalado anexo à Escola Normal, visando possibilitar a prática pedagógica dos alunos 

normalistas.   

Outra modificação implementada com a reforma educacional de 1911 diz respeito à 

inserção da matéria Ginástica a ser contemplada na escola primária. As demais reformas que 

sucederam a de 1911 apresentam maior sistematização com relação à Educação Física, 

especificando o método ginástico a ser trabalhado, método sueco, além da inserção dos 

exercícios militares, marchas e formações. 

Além da educação do corpo configurada através dos exercícios corporais, os cuidados 

com o corpo dentro do ambiente escolar estavam presentes e diluídos em toda a rotina 

pedagógica, envolvendo desde a posição do corpo estático (obediente e silencioso) até o corpo 

em movimento (disciplinado e organizado), como demonstra as determinações do Programa 

para o curso primário nos Grupos Escolares e escolas isoladas do Estado: 

 

 

                                                           
101 O final do século XIX e início do século XX representaram o período de institucionalização da escola pública 
brasileira com a criação dos grupos escolares. O Estado de São Paulo foi pioneiro neste projeto, iniciando em 
1893 as obras do primeiro edifício projetado para sediar uma escola primária no Brasil, de autoria do engenheiro 
Ramos de Azevedo. A finalização desse projeto resultou na construção da Escola Modelo da Luz, mais tarde 
denominada Grupo Escolar Prudente de Morais, situado a Avenida Tiradentes. O projeto de criação dos grupos 
escolares foi sendo gradativamente espalhados para os demais estados do país (BUFFA, 2002).    
102 É importante salientar que o projeto de construção dos grupos escolares foi lentamente incorporado pelas 
políticas de expansão do ensino elementar, permanecendo as cadeiras isoladas como a principal forma de 
atendimento durante toda a Primeira República (OLIVEIRA, 2004).     
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Instrucções geraes  
[...] 

 
 f) As adjunctas, nos grupos, ou um dos alumnos da 4ª. classe escolhido pelo 
professor, nas aulas isoladas distribuirão, antes da chamada, os objectos do 
ensino de cada alumno, collocando-os nos logares por elles occupados, de 
modo que sentados, não tenham os alumnos que se levantarem, promovendo 
barulho e despendendo tempo inutilmente; 

[...] 
h) Antes de dar o singal para os alumnos sentarem-se, o professor passará 
rapidamente revista á classe, para verificar se todos estão preparados para as 
lições, isto é, se trazem as lousas limpas, lapis, papel, e se estão 
decentemente vestidos, as mãos asseiadas, fazendo de passagem as 
considerações precisas, dando conselhos, etc.;  

[...] 
k) Toda a vez que os alumnos levantarem-se ou estiverem desoccupados, em 
torno do quadro negro, da carta de Parker, crusarão os braços ou conservarão 
as mãos para traz; 
l) Em classe o maior silencio deve ser mantido com vigor, em beneficio da 
disciplina e da attenção, e disso depende todo o exito do ensino; 
m) Ao encerrarem-se os trabalhos do dia não consentirá o professor que os 
alumnos levantem-se com assuada. Terminados os ultimos exercicios, 
guardados nos armarios os objetos do ensino, voltarão todos aos seus logares 
em silencio. Dará então o professor o signal de prevenção (art. 213 do Reg.) 
[Art. 213. Para sahirem da classe, obedecerão os alumnos os toques de 
tympano dados pelo professor, sendo o 1º para prevenção, o 2º para ficarem 
de pé e o 3º para seguirem, sahindo primeiramente a fila da frente, depois a 
immediata, etc., entrando em forma. Acompanhados pelo professor, 
marcharão até á varanda ou pateo ou ponto conveniente, onde receberão 
ordem para se dispersarem ou qualquer outra [...]] e, um minuto passado, o 
de levantar103 (ANDRADE, 1917, p. 4-5).   

  

Os vários modelos e técnicas utilizados pela pedagogia no processo de educação 

evidenciam como a idéia de civilidade deveria ser materializada corporalmente. A educação 

do corpo escolarizado compreendia a correta posição de sentar, de levantar, de andar e, 

sobretudo, a educação dos sentidos, na qual o silêncio possibilitava a audição dos toques e 

comandos transmitidos por instrumentos ou pelo próprio professor, configurando-se como 

uma educação dos gestos e da vontade.    

O processo de educação do corpo envolvia também os cuidados higiênicos que 

deveriam ser comprovados antes do ingresso dos alunos na escola, como evidencia o art. 27 

do Decreto 563, de 21 de agosto de 1911: 

 
Art. 27. São condições para matricula. 
a) Ter o matriculado de 7 annos completos a 14. 
b) Ser vacinado e não soffrer molestia contagiosa (Regulamento do Ensino 
Primário, 1911, p. 9). 

                                                           
103 O Regulamento da Instrução Pública, citado, encontra-se publicado no Jornal O Estado de Sergipe em 
25/5/1916, ano: XVII, n.º: 4.899, p. 1.  



116 
 

As exigências dos atestados de vacinação e saúde evidenciavam não só um cuidado 

com o corpo perfeito e são, mas também as precárias condições de saneamento básico 

presentes no estado de Sergipe, haja vista a implantação do sistema de água canalizada na 

capital datar de 1909 e o sistema de esgotamento sanitário ter sido implementado em 1914. Os 

baixos investimentos104 nesse campo geravam grandes crises sanitárias, segundo Santana 

(2001): 

 

A situação de saúde dos sergipanos, no início do século XX, continuava 
gravíssima. As epidemias de febre amarela, varíola, peste bubônica e cólera 
diminuíram seu impacto, entretanto, o quadro endêmico das chamadas 
‘febres do Aracaju’ (Tifóide, impaludismo, ancilostomíase e opilação) 
assustaram, principalmente, a população mais pobre do Estado. A 
tuberculose e a sífilis também apareceram com destaque na nova realidade 
(SANTANA, 2001, p. 24).    

                 

O processo epidemiológico era combatido pelo serviço de higiene do estado, 

especialmente dentro das escolas, ficando a incumbência de distribuir os medicamentos e 

proceder à vacinação para as enfermeiras e médicos. E na ausência desses, a responsabilidade 

recaía aos próprios delegados regionais105 de ensino ou aos professores das escolas, como 

evidenciam o relatório de ensino e os termos de visita que seguem: 

 
Relatório de Ensino 

 
[...] Aula Publica do sexo masculino sob a orientação do Professor Antonio 
José Pereira. 31 annos de magistério. Os alumnos são vaccinados pelo 
próprio professor. Há asseio. Matricula de 50 meninos e freqüência de 30 
[...] (COELHO, relatório do movimento escolar do 4º distrito apresentado 
em 30/6/1913, p. 42, grifo nosso). 

 
                               Termo de Visita 

 
[...] Sabendo que as escolas do interior recebem muitos alumnos sem serem 
vaccinados possui-me no posto de Prophylaxia Rural de Estancia de lympha 
vaccinica para pôr cabo a tal anomalia e comecei por esta escola 

                                                           
104 A saúde pública do estado de Sergipe contou com um parco investimento financeiro no início do século XX. 
Em 1904 os recursos destinados a esse setor foram na ordem de 13:073$600, e as despesas totais do Estado 
foram de 1.467:98$070, o que significa menos de 0,9% dos recursos destinados à saúde. Neste mesmo ano os 
recursos destinados à instrução pública foram de 341:8174$170, o que representa cerca de 25% do orçamento.  
No Governo de Guilherme de Campos, os gastos com a saúde pública continuaram em patamares insignificantes. 
No ano de 1907 as despesas totais do estado somavam um montante de 1.662:765$940 e os gastos com a saúde 
pública foram de apenas 10:873$00, ou seja, cerca de 6% do orçamento, comparando-se com os gastos com a 
instrução pública, orçados em 323:229$284, cerca de 19% do montante financeiro (SANTANA, 2001).    
105 Este termo foi adotado com a reforma da instrução pública de 1924, que modificou a nomenclatura de 
inspetor escolar para delegado regional de ensino, assim como alterou a denominação dos delegados de ensino 
para encarregados escolares. Cabia aos delegados de ensino auxiliarem o diretor geral da Instrução Pública a 
partir da inspeção e fiscalização do ensino, executando as medidas necessárias à técnica e aos processos 
escolares (Regulamento da Instrução Pública, 1924). 
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vaccinando 18 alumnos dos que no dia da visita tinham comparecido a aula. 
Embora tal pratica não seja das atribuições dos Inspetores ou Delegados 
regionaes do ensino entendi de pôl-a em execução como medida de 
Prophylaxia contra á variola que em varios surtos epidemicos tantas 
victimas tem feito por falta de tam salutar medida [...] (FONTES, visita a 
escola pública de ensino misto da Villa de Arauá em 27/5/1925, grifo nosso).  
 

Termo de Visita 
 

[...] Não sendo vaccinado nenhum dos alumnos, vaccinei os 22 que 
presente estavam por occasião da visita, deixando á professora lympha 
vaccinica para os que não compareceram. Grassando na localidade o 
impaludismo, deixei-lhe pílulas de quinina para distribuir pelos alumnos 
doentes (FONTES, visita a escola pública singular de ensino misto do 
município de Riachão em 27/7/1925, grifo nosso).  

 
A obrigatoriedade da vacinação resultava em pena de exclusão aos alunos que se 

negassem a receber a linfa vacínica. Também eram excluídos os corpos afetados por doenças 

contagiosas, como demonstram os termos de visita dos delegados regionais de ensino Jésse de 

Andrade Fontes e Florival de Almeida: 

 

Termo de Visita 
 

[...] Tendo sido quasi improficua a vaccinação a que mandei proceder da 
maioria dos alumnos na primeira visita, mandei pelo guarda do posto de 
prophylaxia local, vacinar mais 18 alumnos e dispensar da aula uma 
menina, cujo pae se recusa a que a filha se vaccine. É possivel que deante 
da ameaça de retirada da filha da aula ceda o pae rebelde ás infrações do 
Regulamento do Ensino (FONTES, visita à escola pública singular de ensino 
misto do município de Villa de Santa Luzia em 7/7/1925, grifo nosso). 
 

Termo de Visita 
 

[...] Havendo casos de coqueluche na escola, determino o afastamento 
immediato de todas as creanças attacadas, evitando-se dest’arte o 
contagio (OLIVEIRA, visita à escola rural do povoado de Matapoan 
município de Itabaiana em 26/8/1924, grifo nosso).   

 

A recomendação da prática de separação dos corpos infectados, como evidenciamos 

no termo de visita transcrito, já se fazia presente na dissertação da normalista Elisa Rodriques 

Novaes, ao considerar, dentre as precauções higiênicas a serem adotadas na escola, a “[...] 

saparação dos alumnos affectados de moléstias contagiosas ou repugnantes [...]” (NOVAES, 

1904, p. 3).  

O aspecto físico dos alunos era contemplado nas observações dos inspetores de ensino 

que, diante das constatações, recomendavam as visitas médicas nas regiões, no intuito de que 

esses interferissem nos hábitos da população, especialmente no que diz respeito à resistência à 
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vacinação106 e à ingestão dos medicamentos, consoante demonstram os termos de visita do 

delegado regional de ensino, Jésse de Andrade Fontes, e o relatório do inspetor escolar Anibo 

Correios de Assis:  

 

Termo de Visita 
 

[...] A apparencia dos meninos é bôa e de sadio aspecto [...] (FONTES, visita 
à escola singular de ensino misto do povoado Gerú, município de 
Itabaianinha, em 9/10/1925). 
 

 
Termo de Visita 

 
[...] Os alumnos, na sua maioria sadios e fortes não eram vaccinados, pelo 
que procedi (FONTES, visita à escola pública singular do povoado 
Palmares, município de Riachão, em 31/7/1925). 
 

 
Termo de Visita 

 
[...] A maior parte dos alumnos é de aspecto doentio, affectados de 
verminoses [...] (FONTES, visita à escola pública singular de ensino misto 
do município de Villa-Cristina, em 7/10/1925). 
 

 
Relatório de Ensino 

 
[...] Tenho observado em algumas escolas uma população anemica com 
todos os caracteristicos do paludismo reinante em taes localidades. As sezões 
ou maleitas não mattam sempre os atacados; mas roubam-lhe a coragem, a 
memoria, o raciocinio, a attenção e terminam privando-os da escola, para 
deixal-os crescer enfermissos e sem entendimento. 
Muitas vezes a endemia ataca tambem aos docentes e dahi as faltas 
justificadas pelo bom raciocinio. No meu Districto a zona que mais soffre 
este pezadelo é a que forma o interior de S. Chistovam, onde se encontram 
creanças que só a muito custo virão um dia a gozar saúde. 
Uma commissão médica por essas paragens, que não só distribua 
medicamentos como obrigue o uso dos mesmos, será um passo bastante 
acertado para o patriótico governo do Exm. Coronel José Joaqueim Pereira 
Lobo, que ainda por este motivo conquistará as bençãos de uma população 
agradecida (ASSIS, relatório sobre a visita a 36 escolas públicas e 5 
particulares dos municípios de Socorro e São Cristóvão em 22/11/1918, p. 
5). 

 

Os cuidados com o asseio dos corpos eram constatados também através dos 

fardamentos escolares, como previsto pelos preceitos higiênicos na época. Logo, o 

                                                           
106 As campanhas de vacinação iniciadas no Brasil desde o Império foram causadoras de grandes revoltas por 
todo o país. Essa característica de resistência ao processo de vacinação não foi um fato isolado no estado de 
Sergipe, sendo identificado também em outros estados do país, a exemplo da revolta da vacina ocorrida na 
cidade do Rio de Janeiro. Para mais informações, conferir Benchimol (2003).       
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fardamento era outro ponto a ser observado, como evidencia o termo de visita do delegado 

regional de ensino, Antonio Xavier de Assis, à escola mista localizada em Santa Luzia: 

 

Termo de Visita 
 

[...] O encarregado do ensino, que commigo, assigna este termo de visita, já 
me havia informado da suspensão da aula por trez dias, em virtude de se 
achar doente de sarampo uma criança que vive com a professora [...]Foram-
me apresentadas photographias pelas quaes se prova acharem-se 
fardados todos os alumnos da escola (ASSIS, visita à escola mista do 
município de Santa Luzia em 10/10/1924, grifo nosso). 

 
 

Paralelamente às ações higiênicas implementadas na escola pública, os professores 

encarregavam-se também de ministrar lições orais de higiene como prescrevia o Programa 

para o curso primário nos grupos escolares e escolas isoladas no estado: 

 

Lições oraes 
 

HYGIENE E EDUCAÇÃO 
     
Dar ás creanças noções de ordem e asseio. 
Asseio do corpo: os banhos frios ou tepidos107, sua utilidade conforme os 
organismos. O deitar e o levantar cêdo. 
O trato das unhas, dentes, mãos, pés, cabello, olhos, orelhas; o uso diario do 
pente fino. Os livros, a roupa. 
Os exercycios physicos diários antes ou depois do banho; os jogos, a 
gymnastica de apparelhos ou sem elle, a gymnastica de quarto nos dias frios. 
Necessidade de exercicios methodicos ao ar livre. O respeito e a obediencia 
aos pais e mestres, aos velhos e doentes, ás creancinhas, a todos em geral. 
Como devem os meninos andar nas ruas, nas praças, nos jardins; o amor das 
arvores e das flores, utilidade destas coisas.  
O perigo das fructas verdes. Os máos habitos, as más companhias. 
Moderação e sobriedade; somno; necessidade de repouso. Dormir e accordar 
cêdo (ANDRADE, 1917, p. 9-10).  

  

A especificidade dos conteúdos dessa lição oral caracterizava-se como conselhos que 

deveriam ser incorporados pelos alunos e transmitidos no seio familiar, assegurando a 

disseminação dos preceitos higiênicos na sociedade. Cabe lembrar que as ações como banho, 

repouso, alimentação e a ginástica de quarto, já proposta por Fernando de Azevedo, 

pertenciam ao âmbito doméstico. Essa relação de utilização dos alunos como intermediários 

                                                           
107 Banhos tépidos significam banhos em temperaturas entre o calor e o frio, ou seja, banhos mornos 
(KOOGAN/HOUAISS).   
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dos conhecimentos científicos no ambiente familiar caracteriza, segundo Cunha (2003), as 

relações conflituosas estabelecidas entre a escola e a família. De acordo com esse autor: 

 

Mais do que nunca cabia à escola lutar contra a família, pois sendo esta a 
‘antítese do meio escolar’, reduzia a pó os bons ensinamentos dos 
professores. Não havia como fugir dos maus exemplos domésticos, posto 
que eles ‘isinuam-se na carne, no sangue das crianças, ditando-lhes formas 
amorais de reação, comportamentos anti-sociais’, males que a pobreza só 
fazia agravar.  
Dentre as soluções propostas, destacava-se a utilização do aluno como 
intermediário entre os saberes científicos dos professores e os costumes 
nocivos vigentes nos lares (CUNHA, 2003, p. 460- 461).                  

 

Ao longo dos anos outros cuidados higiênicos foram sendo incorporados à rotina dos 

trabalhos escolares, a partir das reformas a que foi submetida a educação primária, como 

constatamos a partir do Regulamento da Instrução Pública de 11 de março de 1924, que 

designa, em seu no capítulo III, a instalação da inspetoria médico-sanitária escolar, cujas 

atribuições estão relacionadas a seguir:  

 

Art. 47. E’ principal escopo da inspecção sanitaria: 
 
a) a inspecção medica dos alumnos e do pessoal administrativo; 
b) a vigilancia hygienica das escolas e do seu material, especialmente sob o 
ponto de vista orthopedico; 
c) a prophylaxia das molestias transmissiveis e evitaveis; 
d) ministrar preceitos elementares de hygiene aos alumnos, guiando os 
professores nestes misteres; 
e) superintender e ensinar educação physica nas escolas; 
f) estudar as condições locaes, topographicas e hygienicas das escolas, 
cuidando de sua melhor localização; 
g) pedir ao director geral o fechamento das escolas por medida de hygiene, e 
decretar suspenso o funcionamento das mesmas em casos urgentes, dando 
communicação áquella autoridade; 
h) prestar ao Governo e ás demais autoridades superiores do ensino os 
informes que forem solicitados, a respeito de suas visitas ou inspecções 
(Regulamento da Instrução Pública de 1924, p. 19).  

 

As determinações inerentes à inspetoria médica escolar atestam as influências da 

medicina dentro do ambiente escolar na busca pela saúde, como já foi especificado nos 

capítulos anteriores. As informações aferidas a partir das ações médicas transformaram-se em 

mecanismo de controle por parte do Estado. Assim, os investimentos dos médicos higienistas 

no campo educacional é o complemento de um conjunto de ações sobre toda a sociedade, no 

intuito de promover a reorganização disciplinar da sociedade (SOARES, 2001).     
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A circulação das observações relativas à higiene corporal não se restringiam apenas ao 

ambiente escolar; eram divulgadas no meio social, com o intuito de provocar na população 

sergipana mudanças de hábitos através da incorporação dos novos valores difundidos nos 

periódicos de larga circulação no estado de Sergipe108. 

Dentre os preceitos higiênicos adotados para integrar a rotina escolar, destacam-se 

desde estratégias individuais, a exemplo da obrigatoriedade do copo individual, até estratégias 

coletivas através da recomendação dos exercícios físicos, como pode ser constatado na 

circular, dirigida aos delegados regionais de ensino, escrita pelo Diretor Geral da Instrução 

Pública, Franco Freire: 

 

A fiscalisação das escolas 
Uma circular do professor Franco Freire 

Aos srs. Delegados regionaes: 
 

Deveis visitar a partir do dia 15 do corrente, as escolas constantes da relação 
annexa, realizando inspencções de caracter techcnico [...] Cumpre 
determinar o uso obrigatorio do copo individual e do exercicio physico como 
medidas hygienicas indispensaveis (Jornal Correio de Aracaju, 17/4/1928, 
ano: XXI, n.º: 7[ilegível]5, p. 1).  

 

Os cuidados higiênicos, necessários à manutenção da saúde, faziam-se presentes 

também através de normas e decretos educacionais, a exemplo da portaria n.º 9, de 17 de maio 

de 1928, baixada pelo Diretor Geral da Instrução Pública, Franco Freire, divulgada no jornal 

Correio de Aracaju: 

Em defesa da saúde das creanças sergipanas 
[...] 

Portaria n. 9: 
A Direcctoria Geral da Instrucção Publica recomenda aos professores de 
Sergipe, como adminiculo indispensável, na formação da consciência 
sanitária da puerícia, que sejam ministrados uma vez por semana a todas as 
classes escolares, os conselhos hygienicos abaixo consignados: 
I – Tomar banho todos os dias 
II- [...] 
III – Lavar sempre as mãos antes de comer. 
IV – Andar de pés calçados todos os dias 
V – O exercício physico moderado dá saúde. 
VI – Mastigar bem todos os alimentos para ter saúde. 
VII – Não comer demasiado para não encurtar a vida. 
VIII – Não cuspir nunca no chão. 
[...] (Jornal Correio de Aracaju, 22/5/1928, ano: XXI, n.º: 792, p. 4).  

   

                                                           
108 É importante salientar que os periódicos do estado de Sergipe, a exemplo dos jornais, serviam como meio de 
divulgação das determinações educacionais como um todo, não se restringindo apenas àquelas que faziam alusão 
às normas higiênicas. Sobre a contribuição da imprensa no processo de configuração do campo educacional no 
estado de Sergipe, consultar Silva (2007). 



122 
 

No interior das escolas tais conselhos higiênicos e outras determinações neste sentido 

– relativas à postura dos alunos, aspectos higiênicos dos locais de ensino, vestuário, o uso do 

copo individual, vacinação, exercícios físicos – deveriam configurar-se enquanto conteúdos 

da prática pedagógica da Educação Física orientada pelas professoras e executadas pelos 

alunos, e inspecionadas pelos delegados regionais de ensino, conforme demonstram os 

relatórios enviados à Diretória de Instrução Pública pelos delegados regionais de ensino, 

Antonio Xavier de Assis, José Batista Gomes Leite e Florival de Oliveira: 

 

Relatório de Ensino 

Como a questão de hygiene escolar prende-se em primeiro plano ao assento 
facultado aos alumnos, para rechair após sobre tudo que lhes deve estar ás 
mãos – ar, luz, vestuário, copos em que bebem, chão em que pisam, 
ambiente agradavel ao espirito – essa illustre Directoria tem operado com 
elevação de raciocinio suprimindo os condemnados bancos e fazendo 
executar aqui mesmo, em estabelecimento que tambem pertence ao Estado, 
um typo de bancos-carteira que muito se aproxima do producto chamado 
Americano e que ora custa muito caro (ASSIS, relatório de inspeção à 1ª 
região de ensino em 30/11/1928, p. 2).  

Relatório de Ensino 
 

[...] Tenho recommendado [...] as providencias sanitarias que se fazem 
necessarias para a conservação da saude dos alumnos, entre as quaes a 
vacinação e revacinação do corpo discente, bem como o uso obrigatorio do 
copo individual e de exercícios fehysicos, ultima determinação dessa 
Directoria, fazendo votos parra que se leve a effeito a realização das mesmas 
providencias, para a efficiencia do ensino e da hygiene escolar (LEITE, 
relatório de inspenção à 4ª região de ensino em 28/6/1928, p. 2,3).  

 
Relatório de Ensino 

 
Copo individual, lições de hygiene, exercicios physicos e methodo intuitivo 

De accordo com o que me foi recommendado por essa Directoria determinei 
o uso obrigatório de copo individual, mandei fossem ministradas as lições 
sobre preceitos de hygiene e feitos exercicios physicos, preconizando, 
facilmente, com empenho, a adopção do methodo do ensino intuitivo 
(OLIVEIRA, Florival, relatório das inspenções nos municípios de Itabaiana, 
Campo do Brito, São Paulo, Lagarto e Annapolis em 7/11/1928, p.8).    

 
Tais práticas pedagógico-educativas da Educação Física tinham seus conhecimentos 

respaldados pelos princípios médico-higiênicos. De acordo com Gondra (2000), as ações 

“Evitar, atenuar, corrigir e conservar” estão vinculadas à higiene, garantindo assim uma 

perspectiva “antecipatória, preditiva e preventiva” (GONDRA, 2000, p. 102). Desta forma, o 

corpo escolarizado tornava-se um campo propício para a moralização dos hábitos e a 
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aplicabilidade das intervenções no combate à degenerescência, especialmente através dos 

cuidados higiênicos e exercícios corporais. 

No tocante à educação do corpo em movimento, durante esta pesquisa evidenciou-se 

que as discussões relativas à importância dos exercícios físicos a serem desenvolvidos dentro 

do ambiente escolar, desde as séries iniciais, ganhavam notoriedade social através dos 

periódicos, como denotam os trechos de alguns artigos jornalísticos:       

 

A educação nas primeiras idades 
 

Que têm, pois, as crianças a fazer nas primeiras idades, [...] O dever delas 
resume-se em brincar, sem fazer mal e depois em estudar. 
Deem-lhe o campo livre, dêem-lhes espaço, alimentem-nas sobriamente, e 
isto lhes bastará (Jornal Correio de Aracaju, 8/4/1915, ano: VIII, n.º: 1.423, 
p. 1).    
 

Instrução Publica 
 

[...] E’ preciso ainda não esquecer; a educação moral e primaria corre 
parallelamente a physica. Esta, tão necessária quanto aquella, deve começar 
em tenra idade, confiada a profissionaes especialistas. 
O lar, a que a principio parecia caber um bôa parte do programma, é 
impotente para a outra. Da cultura physica, é sabido, depende em grande 
parte o valor de uma raça [...] (Jornal Correio de Aracaju, 18/10/1923, ano: 
XVI, nº: 16, p. 6). 

 

A educação do corpo infantil, como já vimos nos capítulos anteriores, especialmente a 

partir dos intelectuais Baltazar Góes e Helvécio de Andrade, deveria englobar as brincadeiras, 

as carreiras e os jogos em áreas amplas, garantindo um desenvolvimento adequado. Para 

tanto, não poderia ser legada apenas à família, como deixaram explícito Rui Barbosa e José 

Verissimo, ao proporem que a Educação Física deveria ser ministrada nas escolas por 

professores devidamente capacitados a este fim. 

Outros artigos jornalísticos demonstram sintonia com as teorias defendidas por 

intelectuais como Rui Barbosa e Fernando de Azevedo que defendiam a ginástica pedagógica, 

atrelando o bom desenvolvimento físico aos altos índices intelectuais e culturais, refletindo 

diretamente no aspecto moral de uma sociedade. Como podemos constatar no artigo escrito 

por Assis Carvalho: 

 

Gymnastica Escolar 
 

[...] A educação physica exige o seu logar na formação intellectual hodierna. 
De mãos dadas com a intelligencia, sua pratica é a crystallização do cerebro, 
o refinamento da cultura, a saude do saber. 
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O atual director da Instrução Municipal do Rio de janeiro Dr. Fernando de 
Azevedo, em seu discurso programma declarou que a <educação popular, 
para ser a mais poderosa das forças econômicas – como a qualificava 
justamente Rui Barbosa, tem de começar pela proteção hygienica e formação 
physica da população escolar>. 
Isto era o resultado do estudo do physico das crianças do Rio de Janeiro, em 
geral dotadas de melhor constituição organica que as nossas. 
São ellas, em regra, constituidas de creanças rachiticas, de espectro doentios, 
contribuindo, consideravelmente, para a sua fragilidade. 
Natural que não favorecidos pelo clima do sul, mais sadio e ameno, sejamos 
actores de espetaculo mais dolorosos. 
A solução desse problema esta em grande parte, na gymnastica pedagogica, 
obrigatória em todas as nossas escolas.  
Tal a resolução que a elle deu o Dr, F. de A., no R. J. e que, pensamos, 
resolver o caso, também em Sergipe [...] (Jornal Correio de Aracaju, 
22/5/1928, ano: XXI, n.º: 792, p.1).          

 

A influência da corrente medico-higienista que defendia a ginástica escolar como 

promotora de corpos fortes, saudáveis e belos fazia-se presente também nos discursos dos 

intelectuais sergipanos, especialmente nas proposições do médico Helvécio de Andrade, como 

apresentado no capítulo anterior.  

Outros artigos presentes nos periódicos sergipanos apresentavam, além do discurso de 

defesa da educação do corpo através da ginástica pedagógica a ser ministrada dentro das 

escolas, a defesa do método ginástico mais apropriado às características corporais das crianças 

e ao ambiente escolar, como evidenciamos a partir das colocações que o Tenente Loyola 

Duher do 20º Batalhão de Caçadores faz acerca da adoção do método Frances de ginástica, 

em seu artigo intitulado “Cultura Physica”: 

 

Cultura physica 
 

[...] Vemos dahi que a melhor maneira de applicar a educação physica é 
fazela caminhar parallelamente á instrução ministrada em nossas 
escolas, a começar pelas mais elementares. Então veremos com satisfação 
nossas gerações vindouras com um porte arioso de ser bem constituído. 
Em regra geral, o brazileiro ou é anemico e magro, ou obeso. A obesidade 
está tão enraizada em nós que Machado de Assis já falava da proeminência 
ventral dos trinta annos [...] 
Todo povo que instrui seus filhos alliando o intelecto ao physico, occupa os 
primeiros lugares na terra. O que estamos dizendo agora, já muitos disseram 
e outros dirão. Todos sabem, mas quasi todos são incapazes de praticar o 
menos gesto nesse sentido. Precisamos de uma vez para sempre perdermos o 
conceito archaico de que o desenvolvimento physico atrophia o intellectual 
[...] 
Em nosso paiz, somento no Exercito se pratica uma gymnastica racional, 
moldada pelos mais recentes regulamentos francezes que se prestam tão bem 
a nossa indole [...] 
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Mas esta instrucção physica racional, applicada somente a um tão reduzido 
numero de individuos que são os sorteados de cada anno, jamais poderá 
alcançar o fim que todos nos queremos: o melhoramento da nossa raça. O 
que se deve sériamente pensar, é na pratica constante da cultura physica 
desde os primeiros annos de idade, respeitando-se naturalmente a 
constituição de cada um. O methodo francez de educação physica de H. 
de Bellefon e Gabriel Marul seria para nós o padrão afim de 
organizarmos nosso futuro methodo brasileiro de educação physica [...] 
(Jornal Diário da Manhã, 12/3/1925, ano: XVI, n.º: 3.201, p. 2, grifo nosso).     

      

Não obstante a defesa da ginástica francesa, já consolidada no meio militar por 

intelectuais do Exército Brasileiro, que a consideravam como método mais propício para 

integrar o meio educacional, foi constatada a adoção do método de ginástica sueca nas escolas 

primárias do estado de Sergipe.  

A incorporação do método de ginástica sueca pelas escolas brasileiras, como já foi 

discutido nos capítulos anteriores, vinha sendo debatida desde o Império, ganhando 

notoriedade com a instauração da República, através de publicações relativas à educação do 

corpo destinadas exclusivamente ao meio escolar. De acordo com Marinho (s.d.), Arthur 

Higgins foi um dos responsáveis pela divulgação e inserção do referido método ginástico, 

desde a primeira década do século XX, nas escolas da capital do país, tendo publicado em 

1911 a segunda edição do livro “Compêndio de Ginástica e Jogos Escolares”, a qual podemos 

considerar como um reflexo do processo de implantação do método sueco nas escolas 

primárias e secundárias do Rio de Janeiro (MARINHO, s.d.).         

O método de ginástica sueca também era defendido pela intelectualidade sergipana, 

como meio de educação corporal a ser ministrado dentro das escolas, em detrimento de outros 

movimentos corporais que não se configuravam como científicos e eficazes. O relatório de 

ensino escrito pelo Inspetor Geral Adolpho Avila Lima acerca do movimento escolar do 5º 

distrito observa que: 

 

                Relatório de Ensino 
 

A nossa educação physica, do modo por que está sendo praticada, nas 
escolas do Estado, não satisfaz as exigencias pedagógicas actuaes. Precisa de 
ser feita ao ar livre, por meio de jogos escolares, exercicios de gymnastica, 
saltos, carreiras, etc., etc., não se esquecendo a carencia de duma 
alimentação substancial, como recommenda a moderna physiologia [...]  
A meu ver, a adopção da gymnastica sueca, nas escolas primarias de 
Sergipe, produziria admiraveis resultados, muito superiores, pelo menos, aos 
nossos exercicios physicos que não obedecem a nenhum estylo pedagogico, 
nem a preceito hygienico de qualquer especie [...] (LIMA, relatório acerca 
do movimento escolar do 5º distrito apresentado em 1914, p. 14-15, grifo do 
autor).  
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Na rotina pedagógica das escolas públicas e particulares do estado de Sergipe tal 

método pode ser evidenciado, principalmente a partir de 1914, conforme previam as reformas 

educacionais implantadas no estado, como demonstram alguns termos de visita dos delegados 

regionais do ensino: 

 

Termo de Visita 
 

[...] Declaro, portanto, achar-me satisfatoriamente impressionado com tudo 
que vi e observei, attentas as arguições feitas por mim desde a 1ª á 4ª classe, 
em todas as materias estudadas. Estas estão em moldes ao programma do 
ensino publico, inclusive canticos e ginastica, com as precisas marchas de 
movimento e pavilhão nacional desfraldado [...] (ASSIS, visita ao Externato 
Cecilia Curvêllo, localizado na cidade de Laranjeiras, em 19/7/1919, grifo 
nosso). 

Termo de Visita 
 

[...] A professora faz constantemente exercícios de gymnastica sueca com os 
alumnos os quaes já se encontram bastante práticos (FONTES, visita à 
escola pública singular de ensino misto do povoado Cabeça Danta, em 
15/10/1926). 

 

Termo de Visita 

[...] Os exercícios gymnasticos têm sido feitos com regularidade após minha 
ultima visita. [...] (FONTES, visita à escola pública singular de ensino misto 
do município de Villa de Santa Luzia, em 17/10/1925). 

 

Termo de Visita 

[...] Os alumnos estão bem iniciados nos exercícios de gymnastica sueca que 
foram feitos com acerto em minha presença (FONTES, visita à escola 
pública singular de ensino misto do povoado Miguel dos Anjos, município 
de Boquim em 17/7/1926).  

Termo de Visita 

 [...] Os exercícios de gymnastica continuam sendo feitos com regularidade, 
mostrando-se os alumnos já bastante práticos e denotando-se physicamente 
desenvolvimento e robustez (FONTES, visita à escola pública singular de 
ensino misto localizada no povoado Miguel dos Anjos, município de 
Boquim em 14/10/1926). 

 

As práticas pedagógicas destinas à Educação Física nas escolas sergipanas, apesar de 

abrangerem um amplo espectro (ginástica sueca, evoluções, marchas, jogos atléticos, natação, 
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dança, exercícios militares, esportes, jogos infantis), apresentavam a ginástica sueca como o 

movimento mais difundido entre as escolas, especialmente nas públicas. As imagens109 que 

seguem representam sessões de ginástica sueca desenvolvidas no Grupo Escolar General 

Siqueira: 

 

 
Imagem 1 – Alunos do Grupo Escolar General Siqueira em sessão de Ginástica Sueca. Autoria: 
não identificada. Fonte: Memorial de Sergipe (Acervo Rosa Faria). Data: 1917.  

 
De acordo com Soares (2004), “Os registros escritos e iconográficos sobre a Ginástica 

e a sua inserção na escola traduzem uma compreensão do corpo como objeto de intervenção 

da ciência, como máquina a ser manipulada [...]” (SOARES, 2004, p. 113). Esta posição pode 

ser verificada nas imagens iconográficas apresentadas: em que os corpos separados por 

gênero estão alinhados e organizados em colunas e a distribuição espacial evidencia ainda a 

presença de alunos e alunas brancos e de biótipo esquio ocupando o espaço das primeiras 

colunas, enquanto as crianças negras e mais robustas estão dispostas ao final das colunas. 

                                                           
109 As imagens apresentadas foram feitas conservando a mesma posição do fotógrafo, porém com uma 
distribuição distinta dos alunos. Na primeira imagem, os alunos (101 meninos) estão distribuídos em duas 
colunas, ocupando uma área de extensão que corresponde a quase todo o comprimento do pátio escolar. Já na 
segunda imagem, as alunas, por significarem um número maior (aproximadamente 115 meninas), foram 
organizadas em cinco colunas ocupando a área ao fundo do pátio, onde o terreno amplia-se em largura.     



 

Imagem 2 – Alunas do Grupo Escolar General Siqueira em sessão de Ginástica Sueca. Autoria: 
não identificada. Fonte: Memorial de Sergipe (Acervo Rosa Faria).

 

Com relação à divisão de gênero durante a prática da 

imagens, não foi identificada 

aconselhasse ou deliberasse tal separação, como se evidencia em outros estados, a exemplo de 

Minas Gerais, onde a Educação Física dos meninos d

enquanto a aula das meninas deveria

corpos destinados à maternidade110

 As exigências com os corpos belos e perfeitos faziam

indumentária, provavelmente representando um fardamento de gala utilizado em dias festivos

o que nos leva a constatar que a imagem refere

diante de uma solenidade festiva no Grupo Escolar General Siqueira. O horário em que a 

fotografia foi feita também reforça es

horário do recreio, praticado nos grupos escolares entre 11h30min 
                                                           
110 Sobre a divisão de gênero durante a prática da Educação Física no estado de Minas Gerais, consultar: S
(1994).  

Alunas do Grupo Escolar General Siqueira em sessão de Ginástica Sueca. Autoria: 
não identificada. Fonte: Memorial de Sergipe (Acervo Rosa Faria). Data: 1917. 

Com relação à divisão de gênero durante a prática da ginástica sueca, observada nas 

 nenhuma determinação nos documentos pesquisados que 

aconselhasse ou deliberasse tal separação, como se evidencia em outros estados, a exemplo de 

onde a Educação Física dos meninos deveria ocorrer livremente nos pátios

deveria ser ministrada à sombra, para garantir a preservação dos 
110.          

As exigências com os corpos belos e perfeitos faziam-se presentes também através da 

indumentária, provavelmente representando um fardamento de gala utilizado em dias festivos

nos leva a constatar que a imagem refere-se a uma apresentação de ginásti

diante de uma solenidade festiva no Grupo Escolar General Siqueira. O horário em que a 

fotografia foi feita também reforça essa afirmação, já que a prática da ginástica ocorria no 

horário do recreio, praticado nos grupos escolares entre 11h30min e 12h00min, horário em 

Sobre a divisão de gênero durante a prática da Educação Física no estado de Minas Gerais, consultar: S
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Alunas do Grupo Escolar General Siqueira em sessão de Ginástica Sueca. Autoria: 

ginástica sueca, observada nas 

nenhuma determinação nos documentos pesquisados que 

aconselhasse ou deliberasse tal separação, como se evidencia em outros estados, a exemplo de 

everia ocorrer livremente nos pátios, 

sombra, para garantir a preservação dos 

se presentes também através da 

indumentária, provavelmente representando um fardamento de gala utilizado em dias festivos, 

se a uma apresentação de ginástica sueca 

diante de uma solenidade festiva no Grupo Escolar General Siqueira. O horário em que a 

a afirmação, já que a prática da ginástica ocorria no 

12h00min, horário em 

Sobre a divisão de gênero durante a prática da Educação Física no estado de Minas Gerais, consultar: Sousa 
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que o posicionamento do sol impede a formação de sombras, como as constatadas nas 

imagens, levando-nos a crer que essa sessão de ginástica ocorria ao início da manhã ou final 

da tarde. 

Essa imagem apresenta similaridade quando comparada a imagens de sessões de 

ginástica sueca produzidas em outros estados do Brasil. Tais fotografias vêm carregadas de 

um significado simbólico, sendo o corpo registrado quase sempre na mesma posição analítica, 

corpo ereto e braços abertos na posição horizontal, registrando apenas as alunas ou alunos 

sem a presença do instrutor111. Provavelmente a opção pelo registro iconográfico dessa 

posição corporal em especial, dentre tantos outros movimentos que integravam a sessão de 

ginástica sueca112, estava atrelada ao sentido emblemático que ela transmite: de postura, de 

ordem e de disciplina, bem como a opção pelo registro fotográfico apenas dos alunos, 

omitindo-se a presença do professor, essa estratégia presente em muitas imagens das práticas 

ginástica pode representar um significado de autonomia no que concerne à educação corporal 

transmitida no ambiente escolar. 

Os princípios de ordem e disciplina, atrelados ao desenvolvimento do corpo, eram os 

objetivos da Educação Física institucionalizada. Conforme preceitua o § 9º do Capítulo X do 

Regulamento da Instrução Pública do estado de Sergipe de 1924 ao se referir as 

determinações metodológicas para o encaminhamento da Educação Física nas escolas: 

 

A educação physica será encaminhada, tanto em relação à preservação da 
saúde do corpo como à da alma. Os exercícios physicos consistirão nos jogos 
ao ar livre, durante o recreio, exercícios de gymnastica sueca, de ordem e de 
marcha, indispensáveis ao manejo das classes (Regulamento da Instrução 
Pública, 1924, p. 34).   

 

                                                           
111 No livro de Vago (2002) existem algumas imagens de sessões de ginástica sueca desenvolvida nos grupos 
escolares de Minas Gerais semelhantes, no que concerne ao posicionamento do corpo, às imagens de ginástica 
sueca apresentadas aqui.   
112 Uma sessão de ginástica sueca compreendia: “1º - Exercícios de ordem; 2º - Exercícios de pernas ou 
movimentos preparatórios formando uma pequena série. Esta série se decompõe assim: a) movimentos de 
pernas; b) movimentos de cabeça; c) movimentos de extensão dos braços; d) movimentos do tronco para frente e 
para trás; e) movimentos laterais do tronco; f) movimentos outros de pernas; 3º – Extensão da coluna vertebral; 
4º – Suspensões simples e fáceis; 5º – Equilíbrio; 6 – Passo ginástico ou marcha; 7º – Movimentos dos músculos 
dorsais; 8º – Movimentos dos músculos abdominais; 9º – Movimentos laterais do tronco; 10º – Movimentos de 
pernas; 11º – Suspensões mais intensas que as do nº 4; 12º – Marchas ou Movimentos de pernas, executados 
mais rapidamente que os outros para preparar os saltos; 13º – Saltos; 14º – Movimentos de pernas; 15º – 
Movimentos respiratórios. A ginástica feminina era idêntica a masculina, com as seguintes restrições: I – Evitar 
movimentos muito acentuados para trás; II – Não realizar movimentos que possam congestionar a bacia; III – 
Abster-se do trabalho físico durante a menstruação” (MARINHO, 1958, p. 242-243).  
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As discussões em torno da Educação Física ganharam notoriedade especialmente na 

última década da Primeira República, com a penetração do Ideário da Escola Nova em 

Sergipe. A reunião preparatória do Congresso de Professores Primários113, realizada em 15 de 

agosto de 1925 trazia na 3ª Sessão – “Pratica Pedagógica, Higiene e Educação” – da pauta de 

discussões, temas inerentes à educação do corpo, como os especificados a seguir: 

 
 3 – A educação física corresponde melhor a seus fins tendo por objeto a 
atividade artificial ou a atividade natural do menino? Qual o sistema 
preconizado pela escola nova?; [...] 7 – Que influencia do ponto de vista 
higiênico pode ter a escola na saúde das gerações novas?; 8 – Qual a duração 
das lições, qual a duração dos recreios?; 9 – Do valor da inspeção médica no 
atinente à classificação dos alunos (OLIVEIRA, 2004, p.166).            

  
Por motivos desconhecidos, o congresso não foi realizado. No entanto, a partir dos 

pontos elencados para discussões, percebemos que a Educação Física era foco das atenções 

dos intelectuais sergipanos, e as discussões em torno desta matéria de ensino evidenciavam as 

preocupações metodológicas no trato com o corpo. 

Ao longo da Primeira República, a metodologia de trabalho aplicada durante a prática 

da Educação Física teve como ênfase a promoção da saúde, a preparação para o trabalho e o 

controle dos corpos. Com tal propósito essas aulas deveriam possibilitar a disciplina corporal 

através dos movimentos da ginástica sueca, das marchas, das evoluções militares e dos jogos, 

conforme evidencia o quadro que segue:  

 
QUADRO 9 – METODOLOGIAS APLICADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA NO ENSINO PRIMÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE DURANTE A PRIMEIRA 
REPÚBLICA 

 
 
 
 

ANO  

PROGRAMA PARA O 
ENSINO PRIMÁRIO 
(ESPECIALMENTE OS 
GRUPOS ESCOLARES) DO 
ESTADO (1912)* 

PROGRAMA PARA O 
CURSO PRIMÁRIO NOS 
GRUPOS ESCOLARES E 
ESCOLAS ISOLADAS 
DO ESTADO (1917)** 

PROGRAMA GERAL 
PARA O CURSO 
PRIMÁRIO 
ELEMENTAR (1924)*** 

 
 
 

1º ANO 

GINÁSTICA 
 
Marchas, carreiras, saltos, 
brinquedos próprios da idade, 
praticados nos galpões e nos 
pátios, segundo as 
comodidades da escola, com o 
fim de provocar e desenvolver 
alegremente, a agilidade e a 

GINÁSTICA 
 
Marchas na aula 
acompanhadas de canto. 
Exercícios preliminares 
para a formatura de 
ginástica sueca. 

GINÁSTICA 
Programa Geral 

 
Formaturas, jogos 
simples, corridas, saltos, 
marchas, jogos de esforço 
muscular, exercícios 
respiratórios; posições e 
atitudes normais, 

                                                           
113 Participaram desta reunião os professores: Eltelvina Amália de Siqueira, Quintina Diniz, Leonor Telles de 
Menezes, Sirena do Prado e Silva, Maria Amélia Fontes, Helvécio de Andrade, Edgard Coelho, Arthur Fortes, 
José de Alencar Cardoso, Manoel José dos Santos Mello e Abdias Bezerra. O Congresso seria realizado no 
período de 1º a 7 de janeiro de 1926 (OLIVEIRA, 2004).   
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força, educar os órgãos de 
locomoção e trabalho; alias 
são exercícios calistênicos  

exercícios de movimentos 
livres, resistência 
muscular, posições e 
atitudes estéticas, 
exercícios de equilíbrio e 
ginástica sueca.  
 
Nota: Estes exercícios 
serão feitos de acordo 
com a idade e o 
desenvolvimento físico 
dos alunos.   

 
 

2º ANO 

GINÁSTICA 
 
O mesmo programa do ano 
anterior 

GINÁSTICA 
 
Ginástica sueca. Exercícios 
de ginástica sueca. 
Evoluções militares.  

 
 

3º ANO 

GINÁSTICA  
 
O mesmo programa do ano 
anterior 

GINÁSTICA 
 

Continuação da ginástica 
sueca. Jogos ao ar livre, etc. 

 
 

4º ANO 

GINÁSTICA 
 
O mesmo programa do ano 
anterior 

GINÁSTICA 
 

Ginástica sueca; exercícios 
de formatura, marchas, etc. 

Fonte: Acervo da autora. Os dados utilizados na construção deste quadro estão presentes nos 
programas para o ensino primário do estado de Sergipe.                        
*GÓES (1912). 
**ANDRADE (1917). 
*** Decreto n.º 892, de 20 de dezembro de 1924. 
 
 

A proposição de metodologias destinadas ao desenvolvimento da Educação do corpo 

em movimento no ambiente escolar traduz os anseios dos intelectuais frente ao processo de 

educação do corpo a ser constituído especialmente através da ginástica. 

A ginástica na Primeira República constituiu-se como um modelo técnico de educação 

do corpo, e sua metodologia respondia aos anseios de uma época em que as ações corporais 

deveriam ser potencializadas através da precisão, sistematização, rigor, experimentação e 

controle (SOARES, 1997). 

O programa de 1917, proposto por Helvécio de Andrade, propõe além dos exercícios 

ginásticos, jogos e evoluções militares. No entanto, é nítida a supremacia da prática da 

ginástica sueca frente às outras práticas educativas do corpo, a exemplo da educação militar, 

que não teve tanta ênfase em nosso estado quando comparado a outros estados brasileiros, a 

exemplo de São Paulo114.   

A Educação Física no estado de Sergipe foi efetivada abrangendo tanto os cuidados 

com a higiene (não só a individual, mas também a higiene coletiva voltada a um projeto maior 

de assepsia social), como também através da prática de exercícios físicos, ministrados nas 

escolas públicas, escolas isoladas e grupos escolares, bem como nas escolas particulares 

localizados na capital e no interior do estado, como demonstra o quadro que segue: 

 

                                                           
114 Sobre a presença da educação militar nas escolas primárias paulistas consultar Souza (2000).  
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QUADRO 10 – INSTITUIÇÕES QUE OFERECIAM EDUCAÇÃO FÍSICA DURANTE A 
PRIMEIRA REPÚBLICA 

 
ESCOLA ANO LOCAL EDUCAÇÃO DO CORPO PROFESSORES 

Colégio Pathenon 
Sergipense115 

1902 Aracaju Cuidados higiênicos: 
alimentação abundante, 
variada e sã. 

 
_____ 

Colégio Tobias 
Barreto116 

1909 Estância-
SE 

Cuidados higiênicos: postura 
corporal, asseio, fardamento e 
exercícios corporais: ginástica, 
jogos de movimento e 
execuções. 

 
 

_____ 

Colégio Grémio 
Escolar117 

1909 Aracaju Ginástica, exercícios militares, 
dança, diversões infantis e 
jogos atléticos. 

Sargento Rodrigues 
da 6ª Companhia de 

Caçadores 
Colégio Salesiano 
Nossa Senhora 
Auxiliadora118 

1911 Aracaju Ginástica e jogos de esportes 
(1915) 

 
_____ 

Colégio Nossa 
Senhora das 
Vitorias119 

1912 Maruim Educação Física _____ 

Escola Americana120 1913 Estância Educação Física _____ 
Escolas Públicas e 
Particulares121  

1913 4º distrito Ginástica e marchas. _____ 

Escolas Estaduais, 
Municipais e 
Particulares122 

1915 Escolas do 
2º distrito 

Ginástica  
_____ 

Grupo Escolar 
Modelo123 

1915 Aracaju Exercícios de marchas  _____ 

Grupo Escolar 
General Siqueira124  

1917 Aracaju Ginástica _____ 

Externato Cecilia 
Curvêllo125 

1919 Laranjeiras Ginástica e marchas _____ 

Escola de Aprendizes 
e Marinheiros126 

1920 Aracaju Educação Física, Water-polo e 
Foot-ball 

Comandante Jayme 
Oliveira 

Patronato Agrícola de 
Sergipe127  

1924 São 
Cristóvão 

Ginástica sueca e escotismo  Sargento José 
Epaminondas de 

Oliveira 

                                                           
115 Jornal O Estado de Sergipe, 30/12/1902, ano: V, sem número, p. 3.  
116 Jornal O Estado de Sergipe, 20/7/1909, ano: XI, nº: 3.045, p. 1. 
117 Jornal O Estado de Sergipe, 20/1/1909, ano: XI, nº: 2.909, p. 2. 
118 Jornal O Estado de Sergipe, 28/2/1911, ano: XIII, nº: 1.911, p. 2. 
119 MELLO, relatório parcial do 4º distrito de ensino apresentado ao diretor geral da Instrução Pública do Estado 
de Sergipe durante o período de 26/7 a 31/8/1912.  
120 MENDONÇA, relatório de ensino do 2º distrito apresentado ao diretor geral da Instrução Pública do Estado 
de Sergipe, Cônego Francisco Gonçalves Lima em 6/6/1913.  
121 COELHO, relatório de ensino do 4º distrito apresentado ao diretor geral da Instrução Pública do Estado de 
Sergipe em 30/6/1913. 
122 COELHO, relatório de ensino do 2º distrito apresentado ao diretor geral da Instrução Pública do Estado de 
Sergipe em 22/11/1915. 
123Jornal O Estado de Sergipe, 9/9/1915, ano: XVI, nº: 4.722, p. 3.   
124 Iconografia do acervo Rosa Faria. 
125 ASSIS, Termo de visita ao Externato Cecilia Curvêllo localizado na cidade de Laranjeiras, em 19/7/1919.  
126 Jornal Correio de Aracaju, 1/7/1920, ano: XIII, nº: 2.907, p. 1.  
127 NERY (2006).  
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Grupo Escolar José 
Augusto Ferraz128 

1925 Aracaju Ginástica e Marcha Sirena do Prado e 
Silva sendo auxiliada 

pela adjunta Maria 
José Souza 

Escola Pública 
singular do sexo 
feminino129 

1925 Villa 
Cristina 

Exercícios de ginástica Professora 
Euphosina de 

Almeida Santos 
Escola Pública 
singular de ensino 
misto130.  

1925 Villa de 
Santa 
Luzia 

Exercícios ginásticos Professora Fidelina 
Santos 

Escola Pública 
singular de ensino 
misto131 

1925 Povoado 
Jabery, 

município 
de Campos 

Exercícios de ginástica (3 
vezes por semana) 

Professora Anna 
Ferreira dos Santos 

Escola Pública 
singular de ensino 
misto132 

1926 Povoado 
Miguel dos 

Anjos, 
município 
de Boquim 

Exercícios de ginástica Professora Ebne Luz 
Campos 

Escola Pública 
singular de ensino 
misto133 

1926 Povoado 
Salgado 

Exercícios de ginástica Professora Celina da 
Rocha Teixeira 

Escola Pública 
singular de ensino 
misto134 

1926 Povoado 
Cabeça 
Danta 

Ginástica Sueca Professora Dalva 
Bomfim Campos 

Grupo Escolar 
Gumersindo Bessa135 

1926 Estância Ginástica Sueca _____ 

Grupo Escolar 
General Valladão136 

1927 Aracaju Ginástica _____ 

Grupo Escolar 
Olympio Campos137 

1927 Villanova-
SE 

Ginástica Sueca e marchas. Professoras: Esther 
Regis (Ginástica) e 
Anna Elvira Goes 

(marchas) 
Grupo Escolar 
Severiano Cardoso138 

1927 Boquim-
SE 

Lições de higiene _____ 

                                                           
128 FONTES, relatório acerca do movimento do Grupo Escolar José Augusto Ferraz, apresentado ao diretor geral 
da Instrução Pública do Estado de Sergipe José de Alencar Cardoso em 16/6/1926. 
129 FONTES, Termo de visita à Escola Pública Singular do sexo feminino localizada no povoado Villa Cristina 
em 8/10/1925.    
130 FONTES, Termo de visita à Escola Pública Singular de Ensino misto localizada no município de Villa de 
Santa Luzia, em 17/10/1925.     
131 FONTES, Termo de visita à Escola Pública Singular localizada no povoado Jabery, município de Campos, 
em 13/10/1925. 
132 FONTES, Termo de visita à Escola Pública Singular de Ensino Misto localizada no povoado Miguel dos 
Anjos, município de Boquim, em 17/7/1926.  
133 FONTES, Termo de visita à Escola Pública Singular de Ensino Misto localizada no povoado Salgado, em 
28/5/1926.  
134 FONTES, Termo de visita à Escola Pública Singular de Ensino Misto localizada no povoado Cabeça Danta, 
em 15/10/1926.  
135 FONTES, Termo de visita ao Grupo Escolar Gumersindo Bessa localizado em Estância, em 21/9/1926.  
136 ASSIS, Termo de visita ao Grupo Escolar General Valadão localizado em Aracaju, em 2/4/1927.  
137 PASSOS, relatório acerca do movimento do Grupo Escolar Olympio Campos, apresentado ao diretor geral da 
Instrução Pública do Estado de Sergipe em 14/6/1927.   
138 OLIVEIRA, relatório de ensino referente às inspeções realizadas nos municípios de Boquim, Riachão, 
Itabaianinha e Campos, apresentado ao diretor geral de Instrução Pública do Estado de Sergipe, em 4/10/1927.   
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Escolas Reunidas Dr. 
Esperidião 
Monteiro139 

1927 Villa de 
Santo 

Amaro-SE 

Ginástica Sueca e marchas.  
_____ 

Grupo Escolar Barão 
de Maruim140 

1928 Aracaju Educação Física _____ 

Grupo Escolar Fausto 
Cardoso141 

1928 Annápolis-
SE 

Educação higiênica e 
Exercícios Físicos. 

_____ 

Fonte: acervo da autora. Este quadro foi elaborado a partir das informações contidas nos relatórios de 
ensino, termos de visitas e nos anúncios de jornais. Os dados apresentados no quadro representam 
apenas um perfil da inserção da Educação Física nas escolas primárias sergipanas.   

 

O quadro apresentado demonstra a incorporação dos cuidados com o corpo dentro da 

rotina escolar, evidenciando uma consolidação da prática dos exercícios corporais dentro das 

escolas, especialmente no final da Primeira República. Entretanto, a incorporação desses 

valores culturais que permeiam o corpo não se deu de forma pacífica e linear, especialmente 

nas primeiras décadas republicanas, como demonstra o relatório do Inspetor de Ensino Edgard 

Coelho, apresentado ao diretor da Instrução Pública do Estado de Sergipe, em 30/6/1913: 

Relatório de Ensino 

Era cousa commum, na minha excursão, pais de família protestarem contra 
esse modo de ensino que obriga o aluno a dansar e a cantar na escola! 
Referem-se a elles aos hymnos, marchas, gymnastica. Outros não querem, 
por forma alguma a abolição do castigo physico, escrevendo as professoras, 
pedindo-lhes que não poupem seus filhos [...] Outros ainda, como em Porto 
das Redes, iam tomar satisfação á preceptora, dizendo que a mestra estava 
<< botando o seu filho a perder, ensinando a marchar, a ser soldado >> !!!  
[...] Muitas professoras mostravam-se contrariadas por verem os seus 
alumnos abandonarem a aula, sob pretexto de que os Inspetores andavam 
vaccinando e angariando meninos para a Escola de Aprendizes Marinheiros 
!! (COELHO, relatório geral do 4º distrito apresentado em 30/6/1913, p. 2-6, 
grifos do autor).  

     

O processo de resistência evidenciado a partir dos pais de família configurava-se como 

defesa dos métodos tradicionais de ensino em oposição às incorporações da pedagogia 

moderna, que considerava a educação integral do aluno, com destaque especial para a 

educação do físico. 

                                                           
139 MAIA, relatório acerca do movimento das Escolas Reunidas Dr. Esperidião Monteiro, apresentado ao diretor 
geral da Instrução Pública do Estado de Sergipe Clodomir de Souza e Silva, em 20/6/1927.    
140 FREIRE, relatório acerca do movimento do Grupo Escolar Barão de Maruim, apresentado ao diretor geral da 
Instrução Pública do Estado de Sergipe, em 20/6/1928.   
141 FERREIRA, relatório acerca do movimento do Grupo Escolar Fausto Cardoso, apresentado ao diretor geral 
da Instrução Pública do Estado de Sergipe, em 21/6/1928.   
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A resistência à prática dos exercícios corporais era decorrente da relação estabelecida 

entre tais exercícios e o trabalho braçal. Este processo de resistência era combatido pela 

intelectualidade através dos meios de comunicação, como evidencia o trecho do artigo escrito 

por Alves de Souza, intitulado “Cultura Physica”: 

Cultura Physica 
 
[...] Fixou-se desde a Idade Média, no conceito das classes dirigentes, a 
indignidade do trabalho braçal e quaesquer tarefas ásperas, que enrijassem o 
corpo e predispuzessem á boa saúde. A gymnastica viu-se incluida no rol 
daquellas coisas indesejaveis e desceu á ignomia de profissão de acrobatas e 
saltimbancos [...]  
Pena é que haja sido precisa a intervenção dos poderes públicos para nos 
tornar compulsoria uma cultura a que deveramos aspirar livremente, pela 
inductiva compreensão dos seus optimos resultados [...] (Correio de Aracaju, 
16/1/1930, ano: XXIII, n.º: 1.270, p. 1).    

 

Não obstante as resistências e outras dificuldades enfrentadas para efetivar a educação 

do corpo em movimento, o relatório do Inspetor Geral de Ensino, Edgard Coelho, apresentado 

ao diretor da Instrução Pública em 22/11/1915142 demonstra que a ginástica estava dentre as 

cinco matérias pedagógicas mais ensinadas nas escolas públicas e particulares, conforme 

ilustra o quadro que segue: 

 
QUADRO 11 – DISCIPLINAS LECIONADAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS (MUNICIPAIS E 

ESTADUAIS) E PARTICULARES DO ESTADO DE SERGIPE EM 1915 
 

Disciplinas 
Escolas 

Estadoaes 
Escolas 

Municipais 
Escolas 

Particulares 
Total 

D
is

ci
pl

in
as

 E
sc

ol
ar

es
 

Portugues 55 5 43 103 
Arithmetica 55 5 41 101 
Historia 39 0 6 45 
Geographia 38 1 12 51 
Gymnastica 38 1 10 49 
Musica 32 2 18 52 
Desenho 31 0 3 34 
Lições de Cousas 36 0 3 39 
Sciencias Physicas e Natuaraes 30 0 2 32 
Trabalho Manual 13 0 4 17 
Francez 0 0 3 3 
Algebra 0 0 2 2 
Geometria 0 0 2 2 
Ingles 0 0 1 1 
Latim 0 0 1 1 

Fonte: Relatório apresentado ao Diretor da Instrução Pública pelo Inspetor geral de ensino, Edgard 
Coelho, em 22/11/1915 (COELHO, 22/11/1915).        

                                                           
142 Este relatório refere-se à inspeção escolar realizada especificamente em 62 escolas estaduais, 5 municipais e 
43 particulares dos municípios de Rosario, Japaratuba, Capela, Aquidaban, Pacatuba, Vila Nova, Própria, Gasari 
e Porto da Folha.   
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Nas escolas onde não era identificada a educação do corpo em movimento, 

especialmente através dos exercícios de ginástica, cabia aos delegados regionais de ensino 

fazer a recomendação a essa prática, no sentido de alterar o estado de saúde dos alunos, como 

demonstra o termo de visita à escola pública singular de ensino misto do povoado Pedrinhas, 

município de Arauá: 

Termo de Visita 

[...] Recommendei que pozesse em pratica o ensino de gymnastica para 
melhorar as condições physicas dos alumnos, em sua maioria anemicos e 
debeis [...](FONTES, visita a escola pública singular de ensino misto do 
povoado Pedrinhas município de Arauá em 1/8/1925). 

 
A Educação Física no estado de Sergipe foi foco de atenção dos intelectuais e políticos 

ao elaborarem suas propostas pedagógicas ou implementarem reformas na legislação 

educacional. Enquanto prática pedagógica desenvolvida nas escolas, a Educação Física fez-se 

presente englobando os princípios de higiene e o exercício corporal. Este último ganhou 

maior notoriedade com a incorporação do método sueco de ginástica nas últimas décadas da 

Primeira República, especialmente no que concerne às escolas públicas de ensino primário. O 

próximo tópico traz uma discussão acerca dos espaços e tempos destinados à prática da 

Educação Física escolarizada. 

 

 

3.2 Educação do corpo em movimento: Espaços, materiais e tempos na escola sergipana. 

 
 

Pos de geant balanços, cordéis de saltose mil outros petrechos de 
gymnastica, seria por certo, a delicia da petizada e, ainda, a attração para a 
escola e para o saber (Correio de Aracaju, 18/10/1923, ano: XVI, n.º: 16, p. 
6). 

  

A educação do corpo em movimento configurou-se como uma prática pedagógica 

distinta das demais matérias que compunham o ensino primário no tocante aos espaços 

destinados ao desenvolvimento dos seus conteúdos. 

Enquanto as matérias – Língua Portuguesa, Aritmética, Geografia, etc. – que 

integravam o currículo do ensino primário requeriam a aquisição de materiais segundo os 

preceitos pedagógicos modernos, a exemplo de quadro preto, padrões do sistema de peso e 

mapas, dentre outros, a Educação Física necessitava não só de materiais específicos para o seu 
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desenvolvimento, mas, sobretudo, de um espaço apropriado que possibilitasse a efetiva 

exercitação corporal.    

A inserção da Educação Física na rotina pedagógica da escola exigia mudanças na 

arquitetura dos espaços escolares. Atendendo aos preceitos médicos, o corpo tornava-se foco 

das atenções educacionais, para cujo desenvolvimento tornavam-se necessários espaços 

adequados. 

A primeira reforma do ensino que contemplou a discussão acerca da arquitetura dos 

prédios escolares, evidenciando a necessidade de espaços amplos destinados aos recreios, 

momento em que geralmente eram efetivadas as práticas da educação do corpo em 

movimento, ocorreu no Governo de José Siqueira de Menezes. O novo regulamento do ensino 

primário, instituído através do Decreto n.º 571, estabelecia no art. 79: 

 

[...] que as escolas estaduais deveriam funcionar em edifícios com todas as 
condições pedagógicas e de higiene. Os prédios deveriam ser localizados em 
locais que mais se acomodassem à freqüência, evitando os inconvenientes 
que pudessem perturbar os seus fins, afastados das aglomerações, como 
feiras, casernas, fábricas etc. Poderiam ser alugadas casas, enquanto o 
Estado não pudesse construir os prédios nas condições que correspondessem, 
mais ou menos, aos requisitos pedagógicos. Deveriam ter as casas pátio em 
condições higiênicas para o recreio ao ar livre, com um abrigo para as 
intempéries e mobília apropriada à comodidade das crianças e ao bom 
andamento do ensino (Regulamento do Ensino Primário, Decreto n.º571, art. 
79 apud OLIVEIRA, 2004, p. 123, grifo nosso).    

 

Esse artigo ainda previa que mesmo quando o ensino continuasse a ser ministrado em 

escolas isoladas, estas deveriam funcionar em casas providas de pátios para o recreio ao ar 

livre e com um abrigo para as intempéries. 

Cumprir essa norma e alugar casas que se enquadrassem nos padrões de higiene, como 

previa o projeto da pedagogia moderna eram tarefas de difícil execução. A exigüidade da 

oferta de alugueis de casas amplas, iluminadas e arejadas com o atrativo de preços baixos, 

obrigava os professores a utilizarem as casas disponíveis que geralmente se configuravam em 

locais improvisados e destituídos de boas condições de higiene e salubridade. O relatório de 

ensino do inspetor escolar Adolpho Avila Lima indica de forma bastante pertinente a 

representação da referida situação no povoado de Escurial: 

 

Relatório de Ensino 

[...] A casa onde funcciona este estabelecimento de ensino está mal 
localizada, offerecendo más condições hygienicas, devido á inferioridade do 
referido immovel, que é de taipa, sem rebôco nem caição. Por isso 



138 
 

determinei á exma. docente procure, sem perda de tempo, mudar a sua escola 
para uma casa mais decente e proxima ao local de mais densa população 
deste povoado [...] (LIMA, relatório de ensino apresentado à Diretoria Geral 
de Instrução Pública do Estado de Sergipe, 1914, p. 8).      

 

Outros relatos dos inspetores de ensino demonstram que mesmo as escolas localizadas 

em condições higiênicas mais favoráveis do que as apresentadas pela escola de Escurial ainda 

deixavam a desejar no tocante aos locais apropriados à educação do corpo, conforme as 

descrições nos termos de visitas relacionados: 

 

Termo de Visita 
 

[...] pelo que notei que a sala da escola, se bem que illuminada, não era bem 
arejada, não cabendo meio metro quadrado para cada alumna; não tem 
jardim para recreio, nem ao menos um pateo apropriado (FONSECA, visita à 
escola pública singular do sexo feminino localizada no povoado Vila de 
Riachão, em 14/10/1925).  
 

Termo de Visita 
 

[...] Devido a insufficiencia do predio onde funciona a escola não tem posto 
em prática os exercicios de gymnastica (FONTES, visita à escola pública 
singular de ensino misto localizada na cidade de Estância, em 4/6/1926). 
 

Termo de Visita 
 

Por exigüidade da sala em que funciona a escola, não tem sido feito 
exercicios de gymnastica (FONTES, visita à escola pública singular de 
ensino misto localizada no município de Estância, 30/8/1926).  

 

Os problemas relacionados à arquitetura das escolas, os quais resultavam na falta de 

espaços adequados ao desenvolvimento da Educação Física, eram questionados pelos 

inspetores de ensino, que registravam suas observações também nos relatórios de ensino 

encaminhados à Diretória de Instrução Pública do Estado de Sergipe, a exemplo dos que 

seguem: 

 

Relatório de Ensino 

[...] Uma das maiores difficuldades para o progresso da nova instituição em 
nossa terra, tem sido, em primeiro logar, a falta de edificio proprio para o 
Grupo Central, que tem funccionado no prédio do velho Atheneo, sem as 
proporções para o ensino simultâneo das duas seções – a masculina e a 
feminina, além de não ter pateo para recreio, latrinas fora do edificio, um 
galpão para jogos e exercícios physicos ao abrigo das intempéries, etc. e, 
ainda, sem a duração consideravel do ensino, que ficou redusida a três horas 
e dês minutos, por dia, descontando vinte minutos de recreio (GOES, 
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Relatório acerca do movimento dos grupos escolares da capital, em 
31/7/1913).        

 

Relatório de Ensino 

[...] Quanto as escolas isoladas da capital, só vejo um meio para superar as 
necessidades do momento no tocante á acquisição de predios para suas 
funções: O Estado terá que edificar casas de pouco custo nos locaes que mais 
convierem ao ensino, levando muito em conta as distancias dos grupos já em 
funcções. A experiencia aconselha que ditas casas deveriam constar de dois 
salões para aulas, um pateo para exercicios physicos e duas sentinas 
apparelhadas com o material hygienico. Quanto à estructura, esta seria em 
moldes de possivel ampliação logo que o local requeresse um grupo 
modesto, de acordo com o augmento de população (ASSIS, relatório acerca 
da inspeção escolar nos municípios de Socorro e São Cristóvão, 22/11/1918, 
p. 3). 

 

Esses relatórios de ensino, assim como os termos de visita, propõem que a educação 

do corpo em movimento deveria ser ministrada em locais apropriados, como jardins, pátios 

amplos e ao ar livre, galpões com cobertura para proteger-se das intempéries como sol e 

chuva. No entanto, a omissão desses espaços específicos no interior das escolas não 

impossibilitou o desenvolvimento da Educação Física, possível na época, especialmente nas 

escolas isoladas143. 

A carência de espaços próprios para o desenvolvimento da educação do corpo em 

movimento no ambiente escolar foi sanada apenas com a edificação dos grupos escolares, 

prédios de arquitetura monumental que reservavam no seu interior locais apropriados ao 

desenvolvimento e ao controle do corpo.  

O projeto de construção dos grupos escolares brasileiros teve como referência o 

manual Scool Architecture, escrito por Henry Barnard, publicado em 1854 nos Estados 

Unidos. Seguindo este modelo, a maioria das edificações compunha um programa 

arquitetônico que obedecia rigorosamente a um desenho onde os espaços destinados à 

educação do corpo eram contemplados, como demonstra o estudo de Buffa (2002):  

 

[...] composto basicamente por oito salas de aula, quatro para cada sexo, e 
um número reduzido de ambientes administrativos. O galpão, destinado ao 
recreio coberto, a ginástica e as festas cívicas é construído isoladamente no 
fundo ou nas laterais do terreno, ligado ao prédio principal por passadiços 
cobertos. Os sanitários também são instalados isoladamente sempre em 
parceria com o galpão (BUFFA, 2002, p. 37).  

 

                                                           
143 O quadro apresentado no primeiro tópico evidencia a presença da ginástica nas escolas isoladas do interior do 
estado.  
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O Estado de Sergipe acompanhou, em parte, o padrão de arquitetura estabelecido a 

partir do Estado de São Paulo, contemplando no projeto de construção dos grupos escolares 

espaços ainda que não adequados à prática da Educação Física, mas que tornavam possível a 

sua execução, como indicam alguns relatórios de diretores de grupos escolares da capital e do 

interior enviados à Diretória de Instrução Pública do Estado de Sergipe: 

 

Relatório de Ensino 

Este predio contem, ao fundo e lateralmente, espaços que embora, com 
esforço, estão ajardinados, offerecendo agradavel impressão as creanças e 
vantagem às noções de botanica (SILVEIRA, relatório sobre o movimento 
do grupo escolar Fausto Cardoso, localizado na cidade de Anapolis, 
15/6/1926, p. 3).      
 

Relatório de Ensino 
 
As serventes, duas senhoras, diligentes e servicaes não se poupam, nos 
trabalhos ao seu cargo, trazendo todas as dependencias do ‘Grupo’ em 
completo estado de asseio e ainda fazendo, de bôa vontade, a limpêsa do 
terreno destinado ao jardim, trabalho este muito pesado e exaustivo para os 
que pertencem – ao sexo fragil. Aproveitando o ensejo, apello para bondade 
de coração de Vª Exª e espero que seja mandado para o ‘Grupo’ um homem 
que seja capaz de poupá-las de tão pesado trabalho, exercendo ao mesmo 
tempo a profissão de jardineiro, pois é pena, Ilm. Diretor, vê-se uma tão 
grande area de terreno não cultivada [...] se V. Exª quizer attender ao meu 
appelo mandando adubar o terreno e levantar alguns canteiros no quintal do 
‘Grupo’ [...] (FONTES, relatório sobre o movimento do Grupo Escolar José 
Augusto Ferraz, 16/6/1926, p. 8-9). 

 
Tais espaços recebiam atenção especial dos diretores dos grupos escolares que 

cuidavam e ajardinavam as áreas. Visando combater as influências exteriores que ameaçavam 

pôr em risco a salubridade dos locais destinados à Educação Física, os órgãos de vigilância 

sanitária eram acionados, como demonstra o oficio enviado ao encarregado sanitário da 

cidade de Vilanova pelo diretor do Grupo Escolar Olimpio Campos:      

 
Solicito a vossa providencia [...] para que cesse o abuso de pessoas [...] 
levadas pela ignorância e instinctos baixos transformar a área dos recreios 
deste templo de luz em vil e infecta cloaca, fazendo nela todos os despejos.  
Este pois vem impedindo [...] as creanças de recrearem, e fazerem os 
exercícios de gymnastica, que o regulamento prescreve (BARBOSA, Oficio 
dirigido ao encarregado sanitário da cidade de Vilanova, 9/4/1929).  

 

A presença de uma área destinada aos recreios nos grupos escolares, como se refere a 

essa citação, pode ser evidenciada através das imagens apresentadas no tópico anterior, pois a 

posição em que a fotografia foi feita permitiu a visualização de um amplo espaço, ao ar livre, 
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localizado no meio das duas alas que compunham o prédio do Grupo Escolar General 

Siqueira.      

Assim como os grupos escolares, as escolas particulares reservavam no seu projeto 

arquitetônico, um local específico, a educação do corpo, como demonstra o anúncio do 

Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, publicado no jornal Correio de Aracaju: “[...] 

Para o desenvolvimento physico dos educandos possue o estabelecimento vasta area onde em 

horas de recreio entregam-se a exercicios gymnasticos e jogos de esport” (Correio de Aracaju, 

31/1/1915, ano: VIII, n.º: 1.373, p. 3). 

Mesmo diante da disponibilidade de áreas próprias à educação do corpo em 

movimento nas instituições escolares, a execução dos exercícios corporais deveria ser posta 

em prática fora dos muros escolares, possibilitando uma visibilidade social do corpo 

disciplinado, como expressam as recomendações do inspetor de ensino Antonio Xavier de 

Assis: 

Termo de Visita 
 
[...] Recommendei os exercícios de gymnastica sueca, ao ar livre, os quaes 
devem ser praticados na frente do edificio, com vista a despertar, a attenção 
da população, nos últimos 15 minutos do horário, do dia, isto quando o 
tempo permittir, porque em, caso, contrário, deverão realizar-se 
internamente. A Directorá mandará asseiar convenientemente o local, 
quando não o faça o poder municipal, ao qual se deverá dirigir verbalmente 
ou por escripto, mesmo para se ter em harmonia o prédio que aqui está e a 
parte da praça que o defronta (ASSIS, termo de visita às Escolas Reunidas 
Esperidião Monteiro, localizadas no município de Vila do Santo Amaro, 
20/5/1925, p. 3-4). 

    

A utilização da área exterior à escola, neste caso específico uma praça pública, 

configura a educação do corpo como uma prática pedagógica que deveria ser assimilada 

socialmente, além de transmitir à população, através da imagem do corpo disciplinado e 

ordenado, os preceitos pedagógicos ensinados dentro da escola. A recomendação do 

desenvolvimento da ginástica ao ar livre em praças públicas foi proposta por José Veríssimo e 

Fernando de Azevedo.     

Outras instituições demonstravam maior atenção para a educação do corpo, 

reservando, além de espaços, aparelhos144 destinados ao desenvolvimento físico das crianças, 

                                                           
144 Nos documentos pesquisados não foi encontrada nenhuma referência à presença de aparelhos destinados à 
Educação Física nas escolas públicas. Os relatórios de ensino demonstram que os materiais adquiridos para essas 
escolas compreendiam: carteiras duplas (tipo sergipano), quadros negros, contadores, mesas e cadeiras para os 
professores, mapas geográficos, livros, cartilhas, prontuários ortográficos, regulamentos, regimento interno, 
programas, horários e mapas para estatística, dentre outros (ANDRADE, 1931). Entretanto o anúncio de jornal 
intitulado “A Cultura Phisica” (O Imparcial, 31/7/1918, ano: I, n.º: 1, p. 4) evidencia que os aparelhos destinados 
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a exemplo do Colégio Gremio Escolar, que disponibilizava trapézios, escadas, barras fixas, 

parallelos como evidencia o artigo jornalístico da visita do presidente do estado José 

Rodrigues da Costa Dorea àquele estabelecimento de ensino: 

 

Visita presidencial ao Gremio Escolar 
 

O exm. sr. dr. Rodrigues Dorea, dignissimo presidente do Estado, no 
afamoso empenho de incrementar a instrucção em Sergipe [...] 
correspondendo a gentileza do sr. dr. Evangelino de Faro, digno idirector 
[sic], do importante collegio <<Gremio Escolar>>, acceitando o seu convite, 
foi no dia 26 do corrente em visita ao alludido estabelecimento [...] Também 
correram a rouparia e o recreio, onde se observam trapezios, barra fixa, 
escadas e diversões outras, que muito concorrem para a educação 
physica dos alumnos do Collegio [...] (O Estado de Sergipe, 27/8/1910, 
ano: XII, nº: 3.358, p. 2, grifo nosso)145.        

   

 Os aparelhos utilizados por essa instituição de ensino mostravam consonância com as 

recomendações de Helvécio de Andrade (trapézio, barra fixa e corda de nós) e de Baltazar 

Góes (trapézio, balanço e gangorra). A inserção dos aparelhos no processo de educação do 

corpo demonstrava a aplicação dos princípios científicos durante o ensinamento dessa prática 

e não a associação com divertimentos frívolos146. 

No tocante às pessoas responsáveis por ministrar os exercícios corporais e ao tempo 

reservado a essa prática no ambiente escolar, ficou constatado que a educação do corpo em 

movimento era ensinada por professoras primárias formadas pela Escola Normal, bem como 

por professoras leigas147, além de militares integrantes do exército sergipano. 

Com relação aos profissionais habilitados ao ensino da Educação Física, o 

Regulamento do Ensino Primário de 1911 especificava em seu Capítulo I, art. 14: “As 

                                                                                                                                                                                     
a prática de exercícios físicos já estavam sendo comercializados em Aracaju sob a representação de Miltun 
Moreira de Oliveira, estabelecido na Rua: de Laranjeiras, n.º: 49, Aracaju.    
145 As especificações relativas aos aparelhos disponibilizados por esta instituição estão presentes também no 
anúncio do jornal O Estado de Sergipe intitulado “Gremio Escolar – Colegio Para Meninos” ( 7/7/1910, ano: 
XII, n.º: 3.317, p. 3).   
146 Ao analisar a incorporação dos aparelhos no sistema ginástico francês, idealizado por Amoros, Soares (2002) 
considera que: “Em sua obra estão registrados barras fixas e móveis, barras paralelas, escadas, cordas, cavalo, 
pórtico, trapézio [...] Amoros tinha clareza do lugar de onde vieram estes aparelhos. Quando fazia alusão ao 
trapézio, por exemplo, procurava mostrá-lo em sua origem, ou seja, como o triângulo que fora utilizado por 
acrobatas e funâmbulos italianos na Idade Média. Todavia, seu maior desejo era afirmar um projeto científico e 
estético. Ocultar, assim, contradições. Acrobacias no solo e em máquinas, por exemplo, faziam parte de sua 
ginástica mas não seria desejável associá-la a funâmbulos e artistas de circo [...] (SOARES, 2002, p. 54).      
147 Visando à ampliação do conhecimento dos professores, era recomendada a leitura de alguns livros, dentre os 
quais destacamos os de autoria de Manoel Bomfim e Ruy Barbosa (Lições de Coisas), em cujas lições 
contemplavam conhecimentos inerentes à Educação Física.   
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disciplinas comprehendidas nas letras h e i do art. 11[h) Gymnastica; i)Trabalhos manuaes e 

cantos] serão dadas nas escolas primarias pelos próprios professores”148. 

Essa determinação vigorou implicitamente nas demais reformas do ensino, já que as 

fontes localizadas evidenciam que mesmo ao final da Primeira República, nas escolas 

públicas e particulares, seja do sexo feminino ou masculino, a educação do corpo em 

movimento ficava a cargo das próprias professoras, que ministravam as demais matérias, 

como podemos evidenciar no termo de visita que segue: 

 

Termo de Visita 
 
[...] A professora faz exercícios de gymnastica com as alumnas como 
recomenda o programa (FONTES, visita à escola pública singular do sexo 
feminino, localizada no povoado Vila Cristina, em 8/10/1925)        

 

Nos grupos escolares, as mulheres também eram responsáveis pela missão de educar o 

corpo, a exemplo das professoras do Grupo Escolar José Augusto Ferraz, localizado em 

Aracaju: 

 

Relatório de Ensino 
 

A marcha o exercício de gymnastica, os canticos escolares e patrióticos são 
ensinados pela professora Sirena do Prado e Silva auxiliada pela adjunta 
Maria José Souza (FONTES, relatório de ensino enviado à Diretória de 
Instrução Pública acerca do movimento escolar do Grupo Escolar José 
Augusto Ferraz, 16/6/1926, p. 6)149.     

 
 

Algumas dessas professoras não apresentavam formação no curso de magistério e 

ministravam aulas de ginástica com regularidade, a exemplo de Anna Ferreira dos Santos, 

professora não diplomada da escola pública singular de ensino misto do povoado Jabery, 

município de Campos150.    

No entanto, outras professoras, talvez por falta de habilitação metodológica ao ensino 

da ginástica ou devido à exigüidade dos espaços, não davam continuidade ao 

desenvolvimento das práticas corporais, conforme evidenciado no termo de visita do delegado 

regional de ensino, Jessé de Andrade Fontes:  
                                                           
148 O Decreto n.º 563, de 12 de agosto de 1911, instituía o ensino da matéria Ginástica no curso normal 
(GRUNNENVALDT, 2005).   
149 Professora adjunta era a normalista que durante um ano auxiliava o ensino nos grupos Escolares da capital 
(Regulamento da Instrução Pública, 1924, p. 58).  
150 FONTES, visita à escola pública singular de ensino misto localizada no povoado Jabery, município de 
Campos, dirigida pela professora Anna Ferreira dos Santos, em 13/10/1925.  
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Termo de Visita 

[...] Não procedeu a promoção de alumnos no 1º semestre findo, por não 
terem medida sufficiente para tal fim, assim como deixou o ensino de 
gymnastica, que iniciara no mez corrente (FONTES, visita à escola pública 
singular de ensino misto dirigida pela professora Celina Roccha Teixeira, 
localizada no povoado Salgado, município de Boquim em 5/5/1925).      

 

No que tange à presença dos militares responsáveis pela Educação Física dentro das 

instituições de ensino primário, constatamos que essa relação estava de acordo com a natureza 

da instituição; ou seja, os militares ministravam aulas em instituições de formação militar ou 

instituições de ensino masculino, a exemplo do Colégio Tobias Barreto, do Gremio Escolar 

(Sargento Rodrigues da 6ª Companhia de Caçadores), da Escola de Aprendizes e Marinheiros 

(Comandante Jayme da Silva Oliveira) e do Patronato Agrícola de Sergipe (Sargento José 

Epaminondas de Oliveira), os quais contemplavam em seus currículos a instrução militar.     

Em relação aos horários, não foi constatada uma unicidade acerca dos horários e dias 

mais viáveis à prática pedagógica dessa matéria de ensino. 

Alguns termos de visita e relatórios de ensino enviados à Diretória de Instrução 

Pública do Estado de Sergipe pelos inspetores de ensino e diretores de escolas comprovam as 

diferenças relativas ao tempo disponibilizado à educação do corpo em movimento, como 

podemos perceber nos termos de visita e relatórios de ensino que seguem: 

 

Termo de Visita 
 

Os alumnos fazem exercícios de gimnastica 3 vezes por semana (FONTES, 
visita á escola pública singular de ensino misto, localizada no povoado 
Jabery, município de Campos, 13/10/1925). 

 

Relatório de Ensino 
 
[...] As aulas funccionam em um só turno das 9 às 13 horas, com um 
intervalo de 30 minutos destinados aos exercícios de gimnastica sueca, de 
marchas e ao recreio, tudo necessário ao desenvolvimento phisico das 
crianças (MAIA, relatório de ensino acerca do movimento escolar das 
Escolas Reunidas Dr. Esperidião Monteiro, localizada no município de Vila 
de Santo Amaro, 20/6/1927, p. 1).       

  

Relatório de Ensino 
 

[...] Exercicios phisicos – As segundas e quintas feiras são dias determinados 
para exercícios de gymnastica que estão a cargo da professora D. Esther 
Regis; as 3ª e sextas, para ensaios de marchas, a cargo da Professora D. 
Anna Elvira Goes, as 4ª e sabbados para ensaios de cantos, a cargo da 
Professora D. Maria Leopodina de Mendonça (PASSOS, relatório de ensino 
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acerca do movimento escolar do Grupo Escolar Olympio Campos, 
localizado na cidade de Vilanova, 23/6/1928, p. 2).  

 

O primeiro e o último documento deixam preciso que a educação do corpo em 

movimento desenvolvida nesses estabelecimentos ocupava consecutivamente três e quatro 

dias da semana. Já o segundo documento indica que o tempo destinado à educação do corpo 

por essa instituição era diário, uma vez que ocupava o horário do recreio.   

Entretanto os inspetores de ensino recomendavam que as práticas dos exercícios 

corporais ocorressem duas vezes por semana como medida profilática, conforme demonstram 

os termos de visitas do inspetor de ensino Jesse de Andrade Fontes: 

 

Termo de Visita 
 

[...] Não tendo ainda a professora posto em prática o ensino da gymnastica, 
recommendei-lhe que o iniciasse logo, 2 vezes por semana como medida de 
hygiene por excellencia para o desenvolvimento physico das creanças [...] 
(FONTES, visita à escola pública singular de ensino misto do município de 
Villa de Santa Luzia, 7/7/1925).  

 

Termo de Visita 
 

[...] Aconselhei-a que posesse em prática, pelo menos duas vezes por 
semana, o ensino de gymnastica (FONTES, visita à escola pública singular 
do sexo masculino do município de Villa do Riachão, 28/7/1925).  

 

 Ainda conforme o Regulamento da Instrução Pública de 1924, era determinado em seu 

Capítulo XII, art. 120 que: “As aulas funcionarão em todos os dias úteis das 9 às 13 horas, 

havendo um intervallo de vinte minutos, no minimo, para recreio e exercitação physica dos 

alumnos, sob a vigilancia do professor, ou director” (Regulamento da Instrução Pública, 1924, 

p. 38).       

Na prática, a freqüência com que a educação do corpo era ministrada nas escolas 

variava de acordo com a especificidade de cada instituição. Nas escolas isoladas o tempo 

destinado á educação do corpo compreendia dois a três dias semanais. Já nos grupos escolares 

e nas escolas reunidas, esse tempo ocupava toda a semana letiva, o que nos leva a constatar 

que a prática da Educação Física, no estado de Sergipe, ganhou evidência com os grupos 

escolares. 

É provável que nas escolas particulares a educação do corpo em movimento também 

se fizesse presente durante toda a semana, já que o horário destinado a tal prática era o do 

recreio, que ocorria diariamente.       
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A Educação Física desenvolvida dentro das escolas públicas ou particulares respondeu 

ao projeto de uma época, em que a formação de corpos fortes, sadios e disciplinados fazia-se 

necessária como reflexo de uma sociedade moderna e civilizada.  

Os dados apresentados revelam que a prática da Educação Física no estado de Sergipe 

durante a Primeira República não ocorreu de forma incipiente. As propostas desenvolvidas 

pelos intelectuais sergipanos, as dissertações das normalistas, a legislação e os artigos 

jornalísticos que abordavam o tema demonstram o desenvolvimento de uma cultura relativa à 

educação do corpo, mesmo que de forma não massificada, mas presente no contexto da 

sociedade, especialmente nos ambientes escolares. O próximo tópico aborda outra forma de 

educação do corpo: festividades e desfiles cívicos, bastante utilizados nas escolas sergipanas 

durante o período estudado.       

 
 
3.3 Festas escolares e desfiles cívicos: práticas pedagógicas educativas. 
 
 

[...] Reconhecendo o valor educativo das festividades escolares, em que se 
rememoram datas civicas, que marcam phases de progresso em nosso paiz, 
ou facctos históricos de importância, não só para nossa pátria como para a 
humanidade, tenho incentivado essa iniciativa em beneficio das gerações de 
ámanhã, desde cedo esclarecidas no valor dos nossos grandes homens e no 
conhecimento da nossa nacionalidade [...] (DANTAS, Mensagem 
apresentada à Assembléia Legislativa em 1927). 

 

Nesse tópico faremos uma discussão em torno das festas escolares e desfiles cívicos, 

considerando que tais manifestações configuravam-se, na época, como forma de educação do 

corpo e integravam as práticas educativas das escolas públicas e particulares do estado de 

Sergipe. 

As festividades escolares assumiam assim um caráter pedagógico, cujo objetivo era a 

formação cívica e cultural do homem republicano. Para tanto, tais festas podiam assumir várias 

conotações151, contudo, iremos considerar aqui apenas as atinentes ao espaço de configuração, ou 

seja, ao local em que tais eventos ocorriam, podendo ser no interior das escolas ou fora delas.  

Os eventos festivos figuravam em torno de motivos culturais e sociais, com destaque 

para os festejos alusivos às principais datas que marcaram a história do país e do estado de 

Sergipe. Tais eventos festivos cívicos obedeciam a um calendário previamente definido, como 

demonstra o seguinte quadro: 

                                                           
151 As várias conotações às quais nos referimos dizem respeito à abrangência de aspectos sob os quais a temática 
Festas Escolares pode ser observada, a exemplo do caráter: profano ou religioso; do tipo de comemoração: festa 
cívica ou comemorativa ou ainda analisar especificamente cada festividade.    
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QUADRO 12 – DATAS COMEMORATIVAS PRESENTES NO CALENDÁRIO ESCOLAR 
SERGIPANO DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA 

 
DATA EVENTO 

MÊS DIA 
MARÇO            17 Mudança da Capital da Cidade de São Cristóvão para Aracaju 
ABRIL               21 Inconfidência Mineira 

MAIO 
 

1 Dia do Trabalho 
3 Descoberta do Brasil 

13 Libertação dos Escravos 
18 Promulgação da Constituição do Estado 

JUNHO             19 Guerra do Paraguai 

JULHO 
8 Emancipação Política de Sergipe152 / Festa da Paz 

14 Tomada da Bastilha 
AGOSTO          5 Centenário Natalício de Marechal Deodoro da Fonseca. 

SETEMBRO 
7 Independência do Brasil 
21 Dia da Árvore 

OUTUBRO 
12 Dia da Criança 
15 Centenário da Lei que Regula o Ensino Primário. 
24 Emancipação Política de Sergipe 

NOVEMBRO 
15 Proclamação da República 
19 Festa da Bandeira 

Fonte: acervo da autora. Este quadro foi construído a partir das informações encontradas nos relatórios 
de ensino, termos de visita e anúncios de jornais. 

    

Os festejos escolares configuravam-se como práticas educativas que ocorriam ao 

longo de todo o ano letivo, sendo comemorados no interior dos estabelecimentos de ensino, 

como também externamente. Geralmente, as solenidades que ocorriam no interior das escolas 

correspondiam a festejos cívicos, visitas as escolas por autoridades públicas como: 

governadores, inspetores de ensino, diretores da instrução pública ou convidados (médicos, 

                                                           
152A data comemorativa intitulada “Emancipação Política de Sergipe”, que aparece no quadro acima 
representado em dois meses: 8 de julho e 24 de outubro foi uma festividade criada para comemorar o fato de 
Sergipe ter deixado de ser capitania da província da Bahia. A duplicidade de datas para comemorar o mesmo fato  
deve-se aos tramites burocráticos que definiram os percursos do processo de emancipação da capitania 
sergipana. A “Carta Régia” datada de 8 de Julho de 1820 é o documento que inicia o processo de emancipação, 
porém o governo da Bahia contrário a desanexação territorial veda na prática a emancipação, que apenas vem a 
ser confirmada com “A Constituição do Império”, de 25 de março de 1824, consagrando Sergipe como 
província. Entretanto existe, outro documento que trata da divisão territorial do Brasil, datado de 24 de outubro 
de 1824, data também comemorada pelos sergipanos como “Dia de Sergipe”, também conhecido como “Dia da 
Emancipação Política de Sergipe”. De acordo com Luís Antonio Barreto, pesquisador e estudioso da história 
sergipana: “Está definitivamente comprovada a ligação do 24 de Outubro com o ano de 1824, do mesmo modo 
que o 8 de Julho ficou como marco inicial, de 1820, que intencionou a Emancipação Política de Sergipe. É certo 
que existem motivações outras, principalmente políticas, que levaram D. João VI a emancipar Sergipe, iniciando 
um processo que contou com a luta dos sergipanos, partidários da independência. A Assembléia Legislativa, no 
entanto, criou o feriado do 8 de Julho, aprovando a lei 268, de 2 de dezembro de 1897. Por todo o século XX 
Sergipe comemorou dois feriados, o 8 de Julho e o 24 de Outubro. Atualmente o feriado é o 8 de Julho, ficando o 
24 de outubro como o Dia da Sergipanidade” (BARRETO, 13/7/2007. Disponível em: 
<http://WWW.institutotobiasbarreto@infonet.com.br>).           
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jornalistas, grupos de escoteiros, etc.), encerramento do ano letivo escolar153, entrega do 

fardamento escolar, comemoração do aniversário da escola154, dentre outros eventos. Fora dos 

prédios escolares, as festas ganhavam a conotação de desfiles que ocupavam as principais 

ruas e praças da cidade. As principais datas cívicas comemoradas em vias públicas no estado 

de Sergipe eram: 7 de Setembro155, Emancipação Política de Sergipe/Festa da Paz156, 

Proclamação da República157 e a Festa da Bandeira158.  

Durante as festas, os alunos recebiam os visitantes ao som de hinos patrióticos e de 

demonstrações de exercícios militares e de ginástica sueca. Esta maneira de ritualização servia 

para transmitir à sociedade uma imagem ilibada do estabelecimento escolar, sendo este o 

lugar do cultivo ao civismo, através do entoar do hino, e da disciplina, por meio da perfeita 

execução dos exercícios ginásticos e militares. 

Freitas (2003b) ao referir-se às solenidades festivas do Colégio Inglês, pontua que as 

festas tinham intenção de permitir o acesso aos resultados da aprendizagem, além de garantir 

visibilidade social à instituição escolar. Segundo a autora:  

 

Estas solenidades realizadas no final do ano letivo, em geral duravam o dia 
inteiro, e se tornaram um espaço privilegiado para a visibilidade do 
refinamento e da distinção que o processo de formação no Colégio conferia 
às suas alunas. O domínio dos conhecimentos, a fluência nas diversas 
línguas estrangeiras, a recitação de poemas, as apresentações musicais, a 
exposição dos trabalhos manuais refinados, permitiam o acesso aos 
resultados da aprendizagem e também exibiam a cultura da classe 

                                                           
153 As comemorações alusivas ao encerramento do ano letivo escolar podem ser identificadas nos anúncios 
jornalísticos intitulados: “Ferias” (O Estado de Sergipe, 2/12/1915, ano: XVI, n.º: 4.780, p. 2); “Collegio N. S. 
de Lourdes  –  Festa de encerramento das aulas” (Correio de Aracaju, 18/11/1927, ano: XX, n.º: 588, p. 1) e 
“Collegio N. S. da Conceição – Termo de Exame” (O Estado de Sergipe, 17/12/1915, ano: XVI, n.º: 4.792, p. 3).     
154 A nota jornalística intitulada “Grupo General Siqueira” publicada no Correio de Aracaju (18/3/1915, ano: 
VIII, n.º: 1.409, p. 1) aborda a comemoração do aniversário do referido grupo escolar.  
155 De acordo com DaMatta (1997), o Dia da Pátria “[...] é único, acentuando o rompimento definitivo com o 
período colonial e o início de uma ‘maioridade política’. É pois, um rito histórico de passagem, já que sua 
performance visa não só a recriar um momento glorioso do passado, mas muito especialmente a marcar a 
passagem entre o mundo colonial e o mundo da liberdade e da autodeterminação. Desse modo, os eventos 
históricos e empiricamente registrados são tomados como paradigmáticos e os personagens que o engendram, 
como heróis nacionais oficiais” (DAMATTA, 1997, p. 54, grifo do autor).    
156 A “Festa da Paz” foi uma festa criada para comemorar duas datas: a “Emancipação Política do Estado de 
Sergipe” e o “Tratado da Paz”, também conhecido como “Tratado de Versalhes” um acordo de paz assinado 
pelas nações européias em 28 de junho de 1919 no qual a Alemanha foi obrigada a reconhecer sua 
responsabilidade pelo conflito da 1ª Guerra Mundial. Tal tratado era composto por 440 artigos, divididos em 
cinco capítulos: 1) Pacto da Sociedade das Nações; 2) Cláusulas de segurança; 3) Cláusulas territoriais; 40 
Cláusulas financeiras e econômicas e 5) Cláusulas diversas (AQUINO, 1999). Com relação ao tratado de Paz, foi 
localizada uma nota explicativa no jornal O Estado de Sergipe, intitulada “A Paz” (O Estado de Sergipe, 
1/7/1919, ano: XX, n.º: 5.784, p. 2).   
157 Os anúncios sobre o mencionado desfile podem ser localizados nos anúncios intitulados: “Quinze de 
Novembro” (O Estado de Sergipe, 17/11/1910, ano: XII, n.º: 3.420, p. 1) e “15 de NOVEMBRO” (Correio de 
Aracaju, 17/11/1915, ano: IX, n.º: 1.598, p. 1).   
158 O anúncio sobre o citado desfile pode ser identificado no anúncio intitulado “FESTA DA BANDEIRA” (O 
Estado de Sergipe, 4/11/1917, ano: XVIII, n.º: 5.321, p. 3).  
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dominante, que esperava que suas filhas adquirissem erudição e refinamento 
(FREITAS, 2003b, p. 71).      

 

As festividades escolares representavam um momento de congraçamento entre a 

instituição educacional e a sociedade, em que era transmitido um conjunto de valores morais e 

padrões de comportamento ao povo, além da promoção da imagem institucional escolar e da 

figura do professor, bem como das pessoas públicas afins ao processo educacional.  

Durante as festividades e desfiles cívicos, a escola revestia-se de garbo e suntuosidade. 

Seus alunos trajavam roupas de gala, e o comparecimento deles resultava em acréscimos de 

pontos nas notas escolares. Em contrapartida, a falta não justificada acarretava punições no 

mesmo sentido, como evidencia a portaria baixada pela Diretoria de Instrução Pública em 

1916: 

 

Diretoria da Instrucção Publica 
Portaria 

 
O director da Instrucção Publica, uzando das attribuições que lhe confere o 
regulamento em vigor, agradece ás exmas. professoras e adjunctas da Escola 
Normal, Grupo e escolas isoladas d. d. Mariana Braga, Marianna Diniz [...] o 
apoio que lhe prestaram na organização do prestito civico do dia 7 de 
Setembro, tendo por justificadas as faltas das demais professoras por 
motivos certamente consideraveis. Outrosim louva a todas as alumnas da 
Escola Normal, Grupos e aulas isoladas publicas e particulares, que 
compareceram á mesma festa, dando o exemplo de obediencia e 
compreensão dos seus deveres.  
Determina que ás alumnas que faltaram sem causa plenamente justificada, a 
juizo das professoras, sejam diminuidas de um ponto todas as notas de um 
dia lectivo e augmentadas de um ponto as notas do mesmo dia lectivo ás que 
compareceram, feitas as differenças precisas no calculo das medias da 
semana. Sejam consideradas justificadas as faltas das alumnas Eponina 
Góes, Elze Aquiar Menezes, Dalva Felix e outras que enviaram a esta 
Directoria cartões de desculpas.  
Communique-se e publique-se. 
Dr. Helvecio de Andrade,  
Director (O Estado de Sergipe, 29/2/1916, ano: XVII, n.º: 4.849, p. 1).  

 

A promoção das festas pelas escolas públicas e particulares representava durante a 

Primeira República um caráter de obrigatoriedade, assim como a presença de alguns 

elementos simbólicos, como a bandeira nacional, escudos escolares, execução dos hinos 

patrióticos, dentre outros. As comemorações e os símbolos eram recomendados pelos 

inspetores escolares, conforme o termo de visita que segue:  
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Termo de Visita 
 

Quanto ao modo de ministrar a instrucção, não havia nada a recomendar a 
não ser ensaios de hymnos escolares, conforme exige o Regulamento e a 
completa formação do caracter dos alumnos, tudo em harmonia com os 
deveres civicos de nosso povo. Aos himnos deve proceder o pavilhão 
nacional, o qual apparecerá nos dias festivos, como insamos em nossas 
escolas (ASSIS, visita ao colégio Nossa Senhora de Lourdes, localizado em 
Aracaju, em 26/7/1919).        

  
 

As recomendações feitas no interior das escolas pelos inspetores eram reforçadas pelos 

principais jornais da cidade no intuito de mobilizar toda a sociedade a exercer os deveres cívicos 

para com a nação, como podemos constatar através da programação destinada à comemoração do 

dia 7 de Setembro, publicada pela Diretoria da Instrução Pública:   

 

DIRECTORIA DA INSTRUCÇÃO PRIMARIA E NORMAL 
Dia 1º de setembro 

Portaria 
Notifico aos Grupos Escolares e á Escola Normal que o dia 7 de Setembro, no 
corrente anno, será festejado do seguinte modo: 
A’s 10 horas reunião das classes em frente do edificio da Escola Normal, no 
salão de entrada, canto do hymno da Independencia ou Ipiranga, recolhimento 
ás varandas em forma regular, prelecção, hymno nacional, retiradas.  
A’tarde conferencia sobre o thema O Brasil no salão da Bibliotheca, a qual 
deverão comparecer os corpos docentes e discentes dos grupos, escolas 
izoladas e Escola Normal, ficando convidadas todas as autoridades civis e 
militares e do ensino publico e particular e cidadãos, em geral, com suas 
Exmas. familias para assistir a esses differentes actos.  
Directoria da Instrucção Publica, 1º de Setembro de 1915.  
Dr. Helvécio de Andrade (O Estado de Sergipe, 21/9/1915, ano: XVI, n.º: 
4.717, p. 2).      

 
 

A participação de todo o corpo docente159 e discente era obrigatória nesses eventos. No 

entanto, devido ao rigor de algumas estações do ano, a Diretória de Instrução Pública eximia a 

obrigatoriedade das crianças de baixa faixa etária, como podemos constatar na nota do Secretario 

Raymundo Ribeiro publicado em jornal local: 

 

Instrução Pública 
Circular 

De ordem do sr. director, são convocadas todas as escolas publicas e 
particulares, collegios e mais institutos de ensino da capital, para tomarem 

                                                           
159 Alguns professores protestavam contra a falta de atenção, das escolas e mestres, no tocante à comemoração 
das datas cívicas nacionais, como se constata no artigo intitulado “Datas Nacionais”, escrito por Itala Silva de 
Oliveira (Diário da Manhã, 11/5/1916, ano: VI, n.º: 1.495, p. 1).  
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parte na grande formatura de 19 do corrente mês em honra á Bandeira 
Nacional, de accordo com o programa organizado pelo sr. capitão do Porto.  
A Escola Normal, Grupos Escolares e as Escolas isoladas comparecerão ás 11 
horas no edificio da Directoria da Instrucção, não sendo obrigadas a 
comparecer as alumnas menores de 8 annos, devido ao rigor da estação. 
O 15 de Novembro será celebrado segundo preceitúa o Regulamento em 
vigor, havendo prelecção geral na Escola Normal. 
Secretaria da Instrucção Publica, em 10 de Novembro de 1917.  
O Secretário  
Raymundo Ribeiro (O Estado de Sergipe, 11/11/1917, ano XVIII, n.º: 5.327, 
p. 1, grifo nosso). 

 

As datas festivas presentes no calendário escolar eram comemoradas com o intuito de 

formar a consciência cívica e moral dos alunos e da população em geral, transmitindo-lhes 

mensagens que abrangiam desde o louvor cívico patriótico dos grandes vultos nacionais até 

mensagens de caráter higiênico e moralizadoras, evidenciando o cuidado com a formação do 

corpo para o trabalho no ambiente escolar. Conforme portaria da Diretoria Geral da Instrução 

Pública, referente ao Dia do Trabalho:  

 
Diretoria Geral da Instrução Pública 

PORTARIA 
 
A Directoria Geral da Instrucção, no intento beneficio de educar as gerações 
juvenis no culto salutar do trabalho e no horror dos vícios, que lhes devastam 
as mananciaes das energias physicas e moraes, determina que, em todas as 
escolas de Sergipe, seja glorificado o dia 1º de Maio com festas escolares e 
prelecções sobre os maleficios do álcool e do fumo. Cumpra-se e publique-se.  
Directoria Geral da Instrução Publica, 27 de Abril de 1927. 
Franco Freire 
director geral (Correio de Aracaju, 28/4/1928, ano: XXI, nº.: 775, p. 1).   

 
A partir de uma data festiva, o corpo ganha notoriedade laborativa, incorporando a esse 

aspecto as noções já adquiridas de ordem, disciplina e higiene trabalhadas pela pedagogia 

moderna. 

A utilização da data alusiva ao Dia do Trabalho como disseminadora de uma campanha 

educacional contra o fumo e o álcool elucida, de forma bastante pertinente, o termo “tradições 

inventadas” cunhado por Hobsbaw (1997). Neste caso temos uma “tradição inventada” que, além 

de exaltar a importância da formação do corpo para o trabalho, torna-se uma “tradição 

nacional”160 por ter seus objetivos voltados ao combate dos vícios de alcoolismo e tabagismo. 

A preparação do corpo para o trabalho, no ambiente escolar, foi uma campanha que 

ganhou notoriedade, entre as comemorações festivas das instituições educacionais sergipanas, 

traduzindo assim uma relação implícita entre sociedade desenvolvida e povo trabalhador. Nesse 
                                                           
160 Termo utilizado por Bittencourt (2004) 
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sentido os aspectos destinados ao desenvolvimento da consciência laborativa integravam a rotina 

escolar inclusive durante as práticas festivas, como evidenciamos na nota jornalística referente à 

solenidade para entrega dos fardamentos escolares no Grupo Escolar General Valadão:  

 

Grupo Escolar General Valladão 
Entrega dos uniformes 

Realisou-se, hontem, ás [ilegível] horas, no Grupo Escolar General Valladão, 
a entrega de 197 uniformes e 56 Kepes ás classes primarias, donativo feito 
pela <<Caixa Escolar Elvira Valladão>>. Ao acto, que teve logar entre 
canticos patrioticos, entoados, pelo corpo discente, compareceram, além do 
diretor do estabelecimento, os drs. Carvalho Neto, Ascendino Argollo, major 
Xavier de Assis e todo o professorado.  
O dr. Director da Instrucção, num improviso eloquente, felicitou o dr. 
Alexandre Freire, bem como o corpo docente, que não tem poupado 
esforços em prol da causa da instrucção, terminado por dirigir um apello 
á mocidade escolar, concitando a trabalhar pela grandeza de Sergipe, de 
que se fez fecundo e benemerito produtor o exmo. sr. coronel Jose Joaquim 
Pereira Lobo, emerito Presidente do Estado. 
Com vivas e hymnos ao Governo do Estado e á Instrucção, terminou a 
festividade, fazendo-se a distribuição dos objectos, acima mencionados 
(Correio de Aracaju, 27/7/1920, ano: XIII, n.º: 2.927, p. 1, grifo nosso).      

    

As festas que aconteciam dentro do espaço escolar eram geralmente seguidas de 

preleções e rituais simbólicos alusivas ao dia comemorado e apresentações por parte dos alunos, 

às quais compareciam autoridades e também outras instituições escolares, como demonstra o 

termo de visita do inspetor de ensino Jésse de Andrade Fontes: 

 
Termo de Visita 

 
Aos 21 dias do mez de Setembro de 1926 as 10 horas do dia, data 
consagrada pelo Governo Federal como o dia da arvore, procedi á visita a 
esse estabelecimento escolar com o fito de assistir á festa com que se 
pretendia commemorar a faustosa, data. 
Reunindo o corpo docente e discente de ambos os sexos, em sessão, no salão 
Dr. José Lourenço de Magalhães, assumi a presidência da sessão, 
secretariando-me a Emª Directora D. Jardelina Fontes. Por espaço de meia 
hora, usei da palavra, fazendo largas considerações em torno do motivo que 
levara nosso Governo a feriar aquella data [...] 
Seguiu-se depois a ceremonia do plantio de uma arvore fructifera, uma 
laranjeira por 2 alumnos, um de cada sexo aos sons de um hymno allusivo ao 
acto, terminando a festa por uma sessão de gymnastica sueca feita com 
bastante uniformidade e destreza pelos alumnos.  
Assistiram também á cerimônia os alumnos da escola do Bairro Alem da 
Ponte, convidados para tal fim, acompahados da sua distincta preceptora D. 
Jair Dantas Lima (FONTES, visita ao Grupo Escolar Gumersindo Bessa, 
localizado em Estância, em 21/9/1926).     
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As festas obedeciam a um calendário escolar e aos rituais de vasta programação, que 

incluía desde preleções nas classes, entoação de hinos patrióticos, discursos, declamações de 

poemas e textos literários, apresentações de peças teatrais e musicais161, apresentações dos 

trabalhos manuais162, passeios de alunos uniformizados, apresentações de ginástica sueca, jogos 

esportivos, distribuição de prêmios aos melhores alunos163, dentre outras atividades. “[...] 

Chocolates, sorvetes, licores gelados, vinhos e outras guloseimas faziam a alegria dos 

convidados das festas” (MELO, 2004, p. 26).   

No entanto, cabia a cada escola organizar da melhor forma possível suas comemorações; e 

mesmo na ausência de um programa festivo vasto, como o descrito anteriormente, as datas 

cívicas e festivas tinham um lugar de destaque na agenda escolar, como evidencia o relatório de 

ensino do Grupo Escolar Silvio Romero, enviado à Diretoria de Instrução Pública: 

 
Relatório de Ensino 

Feriados 
 

Tem sido condignamente, festejado, neste Grupo Escolar as grandes datas 
nacionaes e estadoaes, por lei, feriados, sempre com a prelecção sobre o 
assumpto a que se prendem. Assim é que no dia 8 de julho, data que relembre 
a emancipação política de Sergipe, a prelecção foi feita pela professora d. 
Enedina Cesar Santos. Em 14 de julho coube a professora d. Joanna Ribeiro 
de Carvalho falar sobre o importante acontecimento que a Republica 
commemora. Falei também sobre tão momentoso facto da nossa Historia. Em 
5 de Agosto 1º Centenario de Marechal Deodoro da Fonseca, fiz prelecção 
sobre os acontecimentos que precederam o rigimem republicano, a data de 15 
de Novembro a attitude do referido marechal e sua activação. Em 7 de 
setembro preleccionei sobre o feito grandioso e heroico da Independencia do 
Brasil, os acontecimentos precedentes e os homens notaveis da epocha. Em 12 
de outubro dia commemorativo da descoberta da America, fez prelecção a 
professora d. Eulina Cesar Santos. Em 15 de outubro, fallei sobre o primeiro 
Centenario da lei que regulou o ensino primário e a glorificação do professor. 
Em 24 de Outubro, data preciosa para os sergipanos, tive a opportunidade de 
fallar sobre o assumpto. Em 15 de Novembro, dia em que o Brasil, por entre 
alegrias relembra a proclamação da Republica, ficou a cargo da professora d. 
Esmeralda Flora de Carvalho, fazer a prelecção. Sobre o importante facto 
politico, fiz tambem uma allocução. Em 17 de março data commemorativa da 
mudança da capital de S. Cristovam para Aracaju, falei aos alumnos sobre 
esse importante acontecimento. Em 24 de Abril, consagrado á memoria de 
Tiradentes, foi a prelecção feita pela professora d. Enedina Cesar Santos e tive 
ainda de falar sobre o heroe precursor da Republica. Desappercebida não 
passou a data de 1º de Maio. Fiz uma allocução sobre o trabalho que enriquece 

                                                           
161 Nas apresentações musicais, o piano, o violino e o bandolim eram os instrumentos usualmente manejados 
pelas alunas. Nesses tipos de apresentação, bem como nas teatrais e na recitação dos poemas, existia uma 
preocupação com a inclusão de autores e compositores franceses (FREITAS, 2003b).    
162 Os trabalhos manuais realizados durante todo o ano pelas professoras e alunas ficavam expostos em uma sala 
própria para tal e compreendiam uma grande variedade de estilos: trabalhos em tricô, crochet, pinturas, flores 
artificiais, bordados, tapeçaria, rendas, entre outros estilos (FREITAS, 2003b).   
163 Geralmente, a distribuição de prêmios, como copo de prata e canetas de madrepérola, acontecia nas festas de 
encerramento do ano letivo (MELO, 2004).  
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os pasos e fomenta o progresso e o vicio, seu antagonico, que depaupera, 
avilta o homem, ao mesmo tempo que lhe mina a saúde, como seja o alcool. 
No dia 3 de Maio, a professora d. Joanna Ribeiro de Carvalho discurssou 
sobre o acontecimento. Em 13 de Maio fallou sobre a abolição do elemento 
serviu, no Brasil. Coube-me no dia 18 de Maio fallar sobre a promulgação da 
Constituição do Estado (CESAR, relatório de ensino apresentado a Diretoria 
Geral de Instrução Pública do Estado de Sergipe, 1928, p. 15-17).         

    

Ainda no tocante às peculiaridades organizativas de cada instituição, percebemos certa 

distinção na forma de comemorar algumas datas cívicas, a exemplo da Descoberta do Brasil e da 

Abolição da Escravatura, como atesta o relatório de ensino do Grupo Escolar Olympio Campos:  

 

Relatório de Ensino 

Festas – Tem sido commemoradas todas as Festas Nacionais e Estaduaes neste 
estabelecimento havendo prelecção nas classes pelas professoras, sendo que a 
commemoração da Descoberta do Brasil e da Abolição da escravatura 
tiveram excepcional brilhantismo, havendo, alem de discursos e poesias por 
diversos alumnos, diante das classes reunidas e pessoas gradas que 
compareceram, prelecção pelo Director e passeios dos alumnos uniformisados, 
ao son de hymnos patrióticos cantados por todos, e exercícios de gymnastica 
sueca. Os alumnos assistiram também a uma conferencia sobre o dia 13 de 
maio, na qual se fez ouvir também o Diretor incentivando-os ao amor da 
Patria e á veneração dos grandes vultos da nossa historia. (PASSOS, relatório 
de ensino apresentado a Diretoria Geral de Instrução Pública do Estado de 
Sergipe, 1927, p. 3-4, grifo nosso). 
 

Relatório de Ensino 
 

Festas escolares – Houveram 17 de Março, 27 de Abril, 7, 3, 13 e 18 de Maio, 
com o comparecimento de todas as autoridades locaes, e um numero crescido 
de pessoas de destaque. 
Em todas essas commemorações o corpo docente tem feito prelecções 
allusivas as respectivas datas, fazendo-se ouvir também muitas crianças, em 
discursos, e poesias. A festa de 13 de Maio ultimo revestiu-se da maxima 
solemnidade, tendo sido abrilhantada com as presenças dos Drs. Leandro 
Maciel, Benigno de Assis e Floro Edmundo Freire, que pronunciaram 
belissimas orações.  
Não passaram desapercebidas as datas 24 de Maio e 11 de Junho, tendo 
havido prelecção em presença dos alumnos (OLIVEIRA, relatório de ensino 
apresentado a Diretoria Geral de Instrução Pública, 1928, p. 3).     
 

Mesmo aquelas festividades comemoradas dentro da escola em alguns casos, ao final da 

solenidade, assumiam um caráter público, saindo pelas ruas da cidade, com o objetivo de 

conduzir a sede de origem, o corpo discente das outras escolas que tiveram estado presentes 

prestigiando o evento, como deixa explícito o relatório de ensino do inspetor Antonio Xavier de 

Assis: 
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Relatório de Ensino 

 
Assisti á commemoração do anniversario da descoberta da America e dia da 
Creança no Grupo “Gumersindo Bessa”, a cuja festividade compareceu 
também a escola municipal “Heitor de Souza”, competentemente 
uniformizada e precedida do seu bello estandarte. A simples commemoração 
transformou-se em uma festa attrahente, fallando com muita opportunidade e 
bellesa de estylo o Snr. Director do grupo Dr. Jessé Fontes e o belletrista 
João Esteves, que empolgaram os presentes. Diversos alumnos recitaram 
poesias adequadas, depois de que, para encerrar a commemoração dirigi 
algumas palavras aos alumnos e corpo docente das duas escolas. Ainda 
como incentivo, fomos todos reunidos levar a escola “Heitor de Souza” á sua 
séde, á rua Voluntarios da Patria, onde João Esteves fallou mais uma vez 
(ASSIS, relatório de ensino apresentado à Diretoria de Instrução Pública em 
1928, p. 3).     

       
 

Os desfiles cívicos realizados, geralmente, pelas principais ruas da cidade 

caracterizavam-se como um evento que acontecia além dos muros escolares, possibilitando a 

promoção destes estabelecimentos de ensino, bem como das autoridades políticas e 

educacionais que integravam a sociedade. No momento dos desfiles era comum os alunos e 

professores declamarem frases laudatórias em homenagem ao governador do estado, ao 

diretor da instrução pública, aos delegados de ensino, dentre outras autoridades, promovendo, 

dessa forma, no ideário social uma relação de respeito e despertando o sentido de admiração 

pelos homens públicos que integravam a política local, como demonstra o termo de visita do 

inspetor de ensino Antonio Sales Freire: 

Termo de Visita 

 [...] Commemorando esta grande data de feriado nacional, que faz bem 
lembrar a execução do grande vulto – José Joaquim da Silva Xavier 
(Tiradentes) a illustre professora D. Maria Catharina Mendes de Oliveira [...] 
fez uma preleção sobre o grande dia precedendo a isto alguns hymnos 
patrioticos seguindo depois os seus alumnos ao encontro da professora Laura 
Bellaniza Cardoso. 
[...] e ahi saudaram a bandeira com diversos hymnos, marcharam do após 
percorrendo algumas vias desta Villa do Rosario e de vez em quando 
ouviram-se vivas aos benemeritos presidentes da Republica e do Estado, 
Director de Instrução Publica, Delegado Regional do Ensino Dr. 
Ascendino X. Fernão de Argolo e outras autoridades (FREIRE, visita a 
escola singular de ensino, localizada na Vila do Rosário, em 21/4/1926, grifo 
nosso).     

   



 

Os agradecimentos feitos no momento do desfile cívico 

demonstram o interesse em educar politicamente a 

entre o povo e o governo164.  

Os desfiles cívicos configuravam

profícua de dar publicidade aos modelos de comportamento e disciplinamento dos corpos 

efetivados dentro das escolas. 

comemoração à Festa da Paz, realizado pelas escolas sergipanas

 

Imagem 3 – Desfile da Festa da Paz. Autoria: não identificada. Fonte: Memorial de Sergipe 
(Acervo Rosa Faria). Data: 8/7/1919.
 
 
Nessa imagem percebemos

provavelmente integravam o corpo discente da Escola 

menores, provavelmente dos grupos escolares e demais escolas. A imagem também confirma 

que os desfiles ocupavam as principais ruas da cidade, haja vista a concentração de prédios 

                                                           
164 A criação dos laços entre o povo e o governo durante a realização dos eventos festivos escolares já havia sido 
identificada por Chamon (2002) ao analisar os festejos no estado de Minas Gerais durante o século XIX. 

Os agradecimentos feitos no momento do desfile cívico às autoridades públicas 

o interesse em educar politicamente a população, propiciando a criação de laços 

Os desfiles cívicos configuravam-se assim como uma forma elegante e bastante 

profícua de dar publicidade aos modelos de comportamento e disciplinamento dos corpos 

 A imagem que segue representa um desfile cívico em 

, realizado pelas escolas sergipanas:     

Desfile da Festa da Paz. Autoria: não identificada. Fonte: Memorial de Sergipe 
Data: 8/7/1919. 

Nessa imagem percebemos a presença no pelotão da frente de alunas maiores que 

provavelmente integravam o corpo discente da Escola Normal de Sergipe e na seqüência alunas 

provavelmente dos grupos escolares e demais escolas. A imagem também confirma 

que os desfiles ocupavam as principais ruas da cidade, haja vista a concentração de prédios 

A criação dos laços entre o povo e o governo durante a realização dos eventos festivos escolares já havia sido 
ao analisar os festejos no estado de Minas Gerais durante o século XIX. 
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A criação dos laços entre o povo e o governo durante a realização dos eventos festivos escolares já havia sido 
ao analisar os festejos no estado de Minas Gerais durante o século XIX.  
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públicos na localidade. A indumentária165 utilizada pelos participantes ressalta a elegância e 

cuidado com a estética bem como ressalta a presença dos símbolos, a exemplo dos estandartes 

carregados por algumas alunas. A nota jornalística que seque descreve bem a função de 

espetáculo assumida pelo desfile cívico: 

 

As Festas da Paz 
 

Attingiram o Maximo brilhantismo as festas ante-hontem realizadas nesta 
capital pelo duplo motivo da commemoração da independencia politica do 
nosso Estado e da assignatura do tratado de Paz.  

[...] 
Recepção 

Era pouco mais das 13 horas e o Palacio regogitava de representantes de 
todas as classes sociaes que foram se congratular com s. ex. 
A esse tempo já as escolas se achavam no vasto edifício do Palacio, afim de 
saudar s. ex. o sr. Coronel Presidente do Estado.  
Não podemos deixar de assignalar, pelo muito de expressivo e bello no 
conjuncto das festas de ante-hontem, a formatura das escolas da capital. 
Ainda se não havia reunido um tão grande numero de crianças nesta cidade, 
como no formoso desfile que nos foi dado assistir. Soba a transparencia 
luminosa do céu azul, num claro dia tropical de luz intensa, a garbosa 
mocidade das escolas, em marcha pelas ruas, proporcionou á população 
um espectaculo encantador. As notas vibrantes dos hymnos patrioticos, 
entoados com a expressão magica dos enthusiasmos juvenis, o 
desfraldar de lindos estandartes, sob a guarda de meigas senhorinhas, a 
apparencia agradavel dos uniformes, em que se ostentavam as escolas, 
que formaram, tudo servia de realce ao conjunto da festa.  
A’s 12 horas, mais ou menos, do edficio da Directoria da Instrucção, 
previamente designado para a reunião das escolas, começou a desfilar, 
demandando o palacio do Governo, a extensa e bella formatura. 
A’ frente coube seguir a Escola Normal, – gentis moçoilas de fardas azul 
e branco, e em numero bastante avultado. Após formou a Escola 
Complementar, e successivamente vieram o Grupo Modelo, os Grupos 
General Siqueira, General Valadão e Barrão de Maroim.  
Em seguida formaram o Collegio do dr. Evangelino de Faro e mais 
alguma escolas isoladas.  
Só pelo grande numero dos alumnos que accorreram á commemoração da 
Paz, a festa de ante-hontem teve uma grandiloqua significação [...] (O Estado 
de Sergipe, 10/7/1919, ano: XX, n.º: 5.790, p. 2, grifo nosso)166.                        

 

O fato de se expor socialmente, a exemplo do que ocorriam com as instituições 

escolares no momento dos desfiles cívicos, requeria destas bastante esmero no tocante à forma 

de exposição dos corpos que integravam seu conjunto, especialmente no que diz respeito à 

                                                           
165 É importante observarmos que a farda utilizada durante esse desfile segue o mesmo modelo e padrão das 
fardas apresentadas nas duas imagens, já apresentadas, representativas da sessão de ginástica sueca.     
166 Podemos afirmar que está nota jornalística e a imagem apresentada referem-se ao mesmo evento “Festa da 
Paz”, haja vista, as duas fontes datarem do mesmo ano: 1919.    
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indumentária a ser utilizada e aos ensaios que garantiam a postura adequada dos corpos no 

momento do desfile. Tais cuidados podem ser observados na nota jornalística que segue:  

 

Evoluções Militares 
 

Afim de se prepararem para a grande parada de 7 de Setembro nesta capital, 
fizeram hontem exercícios de marchas por diversas ruas e praças o 41º 
Batalhão de Caçadores, o Corpo Polícial e a Escola de Apprendizes 
Marinheiros, todos sob o commando do tenente coronel Gil de Almeida. 
O Collegio Tobias Barreto o Atheneu Sergipense e o Gremio Escolar há 
dias vêem fazendo exercícios e passeiatas, sob a direção militar dos 
respectivos instructores. 
Pelo que vemos a parada de 7 de Setembro sobrepuja a todas que 
havemos assistido, tanto pela quantidade de corpos que nella tomam 
parte como ainda pela satisfação e garbo que soldados e alumnos 
deixam transparecer nas suas marchas (Correio de Aracaju, 5/9/1918, 
ano: XI, n.º: 2.411,p. 1, grifo nosso).      

   
 

O grande contingente de alunos reunidos durante as apresentações públicas requeria da 

comissão organizativa bastantes ensaio, pois os desfiles cívicos que percorriam as principais ruas 

da cidade geralmente eram compostos por um grande número de participantes, durante o desfile 

cívico o corpo também era evidenciado através das execuções de séries de exercícios ginástica 

sueca como podemos constatar nas matérias jornalísticas sobre a Emancipação Política de 

Sergipe.     

 

24 de Outubro 
 

Para solemnizar-se a data de ámanhã que além de rememorar grande facto 
historico de nosso Estado, assignala a passagem do primeiro anno de 
governo de s. ex. o sr. Coronel Pereira Lobo [...] Recepção a s. ex. o sr. 
Presidente do Estado por uma comissão composta do actual director e do 
corpo docente do Grupo Barão de Maroim, sendo entoado Hymno 
Sergipano, acompanhado por afinaddisima orchestra, pelas alumnas do 
mesmo Grupo [...]. Havará também um pequeno exercício de gymnastica 
sueca pelas alumnas do Grupo [...] (O Estado de Sergipe, 23/10/1919, ano: 
XX, n.º: 5.872, p. 3).    
 

 
Como foi commemorada a data de 24 de Outubro 

[...] 
 

A’s 16 horas um luzido exercito da Instrucção, formado por cerca de 2000 
creanças e organizado pelo laborioso Director da Instrucção Publica, Padre 
Carlos Costa, desfilou pelas ruas da cidade com a maior galhardia e ordem.  
Em frente ao Palacio do Governo os alumnos do acreditado Collegio 
Salesiano, fizeram varias demonstrações de gymnastica sueca, 
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arrancando da numerosa assistencia calorosos applausos (Correio de 
Aracaju, 26/10/1929, ano: XXII, n.º: 1.209, p. 1, grifo nosso).    

 

As festividades escolares eram assim uma prática pedagógica, desenvolvida dentro e 

fora dos muros escolares, destinadas a educar não só os alunos, mas também a população, 

além de tornar pública a disciplina do corpo e a internalização dos valores morais através do 

culto aos símbolos patrióticos e dos dirigentes públicos.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A instituição dos mais diversos saberes escolares e de práticas calcadas 
sobretudo no imperativo da conformação corporal confere aos pesquisadores 
da escolarização em geral e aos historiadores da educação, em particular, um 
campo fecundo de possibilidades pouco exploradas: o nascimento, a 
mudança e o desaparecimento de diversas disciplinas escolares (entre elas a 
educação física, o canto orfeônico, os trabalhos manuais, a higiene); a 
instituição de práticas e rituais que enalteciam a formação do espírito através 
do investimento sobre o corpo (como as festas, o escotismo, os desfiles, os 
batalhões escolares) [...]. Um conjunto nada desprezível de manifestações 
afetas à corporalidade que ajudaram a configurar o que conhecemos como 
processo de escolarização que, mais que instruir, pretendeu e pretende 
formar (TABORDA DE OLIVEIRA, 2006, p. 25). 

    
 
O projeto de civilidade esboçado para o Brasil ainda no Império teve como referência 

as nações mais desenvolvidas. Porém, a efetivação de tal projeto, especialmente no que 

concerne à educação escolar, tornou-se visível apenas com a proclamação da República, 

principalmente a partir da construção dos grupos escolares, prédios públicos projetados 

arquitetonicamente para garantir a educação integral (física, moral e intelectual) do novo 

homem que o ideário republicano pretendia formar. 

Diante do discurso da educação integral, podemos perceber que a vertente física, cujo 

principal símbolo de representação é o corpo, ganhou destaque no contexto educacional. 

Ancorados nos discursos de civilização e modernização nacional, o projeto de educação do 

corpo tinha suas bases na medicina, e por conseqüência no discurso higiênico e eugênico. 

Dentre as práticas pedagógico-educativas que integravam o universo escolar, a 

Educação Física, as festividades escolares e os desfiles cívicos ganharam notoriedade. Estas 

práticas eram realizadas como feramenta indispensável para ordenar a formação do caráter, 

enquadrar corporalmente os alunos e possibilitar a publicidade necessária ao projeto de 

educação republicano em voga. 

O suporte teórico difundido por intelectuais brasileiros contribuiu para a 

materialização de um projeto educacional civilizatório e disciplinador dos corpos e da vontade 

da sociedade brasileira. 

A Educação do corpo respaldava-se no discurso científico com destaque para as 

abordagens médico-higienistas que vislumbravam uma educação corporal institucionalizada, 

creditando à escola – quando bem constituída por professores capazes e equipada com 

materiais e espaços necessários ao desenvolvimento corporal dos alunos – o espaço ideal 
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destinado a contribuir com o projeto republicano de educação, formando corpos sadios, fortes, 

disciplinados e moralizados.  

O projeto esboçado para a Educação Física a ser desenvolvida no ensino primário 

compreendeu os cuidados higiênicos com o corpo e os exercícios corporais de movimento, 

desenvolvidos através da ginástica, exercícios (livre, combinados e variados), caminhadas, 

marchas, movimento dos membros, corridas, saltos e jogos, ginástica sueca através dos 

exercícios preparatórios, fundamentais e de locomoção e exercícios com aparelhos. 

Em Sergipe, a exemplo do que ocorria nos centro mais avançados do país, o projeto 

esboçado também se assentou nos princípios da medicina e nas suas vertentes higiênicas e 

eugênicas, bem como nas heranças militares, cujo objetivo era a formação de um corpo forte, 

higiênico e disciplinado destinado ao trabalho.  

Podemos perceber que as propostas, apesar de bastante semelhantes, apresentam 

distinções no que concerne às correntes científicas nos discursos dos dois intelectuais, o que 

nos possibilita relacionar a proposta de Helvécio de Andrade às questões relativas à medicina, 

possivelmente pela sua formação médica, enquanto Baltazar Góes conservava o discurso mais 

próximo às questões pedagógicas. 

Sob a influência do pensamento desses intelectuais, as teses das normalistas 

apresentaram, em maior ou menor grau, objetivos utilitaristas respaldados pelas teorias 

higiênicas e eugênicas com o intuito de promover a extirpação dos vícios, assegurando assim 

a conservação da raça pura, formada pelo corpo forte, sadio e belo, capaz de assegurar 

condutas morais condizentes com os anseios de uma sociedade que se pretendia civilizar. 

A responsabilidade da educação do corpo seria da família e da escola. Os cuidados 

iniciais ficariam a cargo da mãe, que se encarregaria dos aspectos inerentes aos hábitos de 

higiene. Contudo, diante do exíguo conhecimento científico de que dispunham as famílias 

para tratar da educação corporal dos seus filhos, cabia à escola suprir essa necessidade e 

oferecer, por meio da Educação Física, os cuidados com a higiene e com os exercícios 

corporais. Nesse sentido, a escola deveria dispor de professores primários preparados para 

educar corporalmente seus alunos. 

A proposta de sistematização das práticas corporais apresentava-se a partir do tripé 

intelectual, físico e moral que integrava o pensamento dos intelectuais brasileiros. As ações 

pedagógicas elencadas pelas normalistas remetem aos cuidados com a higiene pessoal 

(nutrição, habitação, vestuário, sono) e aos exercícios físicos (educação dos órgãos dos 

sentidos e exercícios que envolviam caminhadas, corridas, jogos, natação, equitação, esgrima, 

marchas militares, dentre outros).  
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Os ensinamentos transmitidos na Escola Normal, mesmo no campo teórico, já 

demonstravam uma preocupação com o exercício do magistério, possibilitando às normalistas 

uma gama de informações através de exemplos voltados a demonstrar como e a partir de quais 

exercícios conseguiria-se-ia desenvolver a educação do corpo, preparando essas professoras 

para prática do magistério. 

            A materialização das práticas pedagógico-educativas da educação do corpo na escola 

primária sergipana durante a Primeira República deu-se a partir de três vertentes: Educação 

Física, festividades escolares e desfiles cívicos, com ênfase na promoção da saúde.   

A Educação Física tinha por ênfase a promoção da saúde, a preparação para o trabalho 

e o controle disciplinar dos corpos. Era desenvolvida nas escolas públicas e particulares de 

Sergipe sob dois aspectos: práticas higiênicas (localização das escolas, vacinação, 

alimentação, vestuário, utilização do copo individual, separação dos corpos doentes e higiene 

corporal) e através dos exercícios corporais (ginástica sueca, instrução militar, evoluções, 

exercícios marciais, dança, diversões infantis, jogos atléticos, Water-polo, foot-ball e 

escotismo). 

No entanto, a natureza da instituição era determinante no tipo de prática oferecida. Nas 

escolas isoladas do sexo feminino ou masculino predominava o ensino da ginástica sueca. 

Nos Grupos Escolares, além da ginástica sueca, eram contemplados os exercícios de marcha e 

as lições de higiene, enquanto as escolas particulares ofereciam as demais práticas corporais 

de movimento.  Dentro desse conjunto destacam-se a escola de Aprendizes e Marinheiros, que 

oferecia a Educação Física, o foot-bal e o water-polo, e o Patronato Agrícola de Sergipe, que, 

além da ginástica sueca, oferecia o escotismo. O programa de Educação Física trabalhado 

pelas escolas, embora fosse amplo, apresentava a ginástica sueca como prática mais 

difundida, especialmente nas escolas públicas.  

Quanto aos espaços reservados para a prática da Educação Física, a legislação do 

ensino determinava que as escolas contemplassem, no seu projeto arquitetônico, espaços 

próprios a essa prática, a exemplo de pátios em condições higiênicas e ao ar livre, seguido de 

uma área coberta que possibilitasse o abrigo das crianças em condições de intempéries 

climáticas. No entanto, na maioria das escolas públicas essas exigências somente foram 

cumpridas, parcialmente, a partir da construção dos grupos escolares. 

Independentemente da presença de espaços para prática da Educação Física, os 

inspetores de ensino recomendavam que as aulas de ginástica fossem ministradas fora dos 

espaços escolares, geralmente em praças públicas localizadas em frente aos prédios escolares, 

garantindo assim à educação do corpo um status de prática pedagógica que deveria ser 
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assimilada socialmente, além de transmitir à população os princípios de disciplina e ordem 

representados na imagem do corpo durante a execução dos exercícios ginásticos. Essas 

propostas eram defendidas amplamente por José Verissimo e Fernando de Azevedo.     

As escolas particulares, além de disporem de espaços apropriados, apresentavam 

também materiais específicos para o ensino da Educação Física, a exemplo dos trapézios, 

barras fixas, paralelos e escadas.  

A freqüência com que a educação do corpo era ministrada nas escolas variava de 

acordo com a especificidade de cada instituição. Nas escolas isoladas o tempo destinado à 

educação do corpo compreendia de dois a três dias semanais. Já nos grupos escolares esse 

tempo ocupava toda a semana letiva, o que nos leva a constatar que a prática da Educação 

Física, no estado de Sergipe, ganhou evidência com a criação dos grupos escolares. Nas 

escolas particulares a prática da educação do corpo em movimento era ministrada durante 

toda a semana, já que o horário destinado a tal atividade era o do recreio, que ocorria 

diariamente.  

O ensino da Educação Física nas escolas primárias de Sergipe ficava a cargo das 

normalistas, das professoras sem habilitação específica para o magistério e dos militares. Nas 

escolas isoladas do sexo feminino ou do sexo masculino e nos grupos escolares, as aulas de 

ginástica e os exercícios de marcha ficavam sobre a incumbência das professoras normalistas 

e também das professoras leigas. Já nas escolas de formação militar, nas instituições de ensino 

que atendiam a menores carentes e nos colégios particulares de ensino masculino, a exemplo 

das instituições educacionais Tobias Barreto, Gremio Escolar, Escola de Aprendizes e 

Marinheiros e o Patronato Agrícola de Sergipe, as aulas de Educação Física eram ministradas 

por militares. 

As festividades escolares e desfiles cívicos eram solenizados nas escolas sergipanas 

através de datas comemorativas como: Mudança da Capital da Cidade de São Cristóvão para 

Aracaju, Inconfidência Mineira, Dia do Trabalho, Descoberta do Brasil, Libertação dos 

Escravos, Promulgação da Constituição do Estado, Guerra do Paraguai, Emancipação Política 

de Sergipe / Festa da Paz, Tomada da Bastilha, Centenário Natalício de Marechal Deodoro da 

Fonseca, Independência do Brasil, Dia da Árvore, Dia da Criança, Centenário da Lei que 

Regula o Ensino Primário, Proclamação da República e Festa da Bandeira.        

Os festejos escolares configuravam-se como práticas educativas que aconteciam 

durante todo o ano letivo, sendo comemorados no interior dos estabelecimentos de ensino 

como também externamente. As solenidades que ocorriam no interior das escolas 

correspondiam a festejos cívicos, recepção a visitantes, encerramento do ano letivo escolar, 
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entrega do fardamento escolar, comemoração do aniversário da escola, dentre outras. 

Externamente à escola as festas em comemoração às principais datas cívicas ganhavam a 

conotação de desfiles que ocupavam as principais ruas e praças da cidade. 

O objetivo dessas festividades e desfiles variavam de acordo com a data 

comemorativa. Quando se tratava de festas comemorativas, a exemplo das festas de 

encerramento do ano letivo e comemoração do aniversário da escola, a intenção era 

possibilitar o acesso aos resultados da aprendizagem. Já as comemorações cívicas tinham por 

objetivo contribuir para a formação cívico-patriótica dos alunos. As datas relativas ao Dia do 

Trabalho e Dia da Árvore tinham como objetivo a construção de um ideário nacional 

representado pelo discurso da moral ilibada livre do álcool e das drogas e o exemplo de um 

povo civilizado e zeloso pela natureza. Cada data comemorativa presente no calendário 

escolar representava um objetivo específico a ser desenvolvido pedagogicamente, bem como 

garantir a visibilidade social da instituição escolar.          

Assim, a instituição escolar era considerada um espaço profícuo de regeneração da 

sociedade, sendo o seu principal foco de atuação o corpo docilizado e moldado através de 

práticas pedagógico-educativas como Educação Física, festividades escolares e desfiles 

cívicos. 

Por fim, gostaríamos de registrar que a construção desse trabalho possibilitou-nos 

vislumbrar o quanto são incipientes as pesquisas históricas na área da Educação Física no 

estado de Sergipe, no que concerne à temática prática pedagógica na Primeira República. 

Diante disso, torna-se imprescindível pontuar que as lacunas deixadas por este estudo podem 

ser preenchidas por pesquisas futuras. 

Durante o incipiente processo de catalogação de fontes, foi constatado que os 

periódicos, como jornais e revistas, trazem artigos que discutem a importância da prática da 

Educação Física para o desenvolvimento dos alunos, apresentando dados comparativos dos 

alunos brasileiros com o de outros países, a exemplo do artigo intitulado “A Educação 

Physica do estudante americano” (Correio de Aracaju, 26/1/1912, ano: VI, n.º: 653, p. 1). Os 

impressos sergipanos registram também, de forma bastante acentuada, o fenômeno desportivo 

que pode ser investigado pela perspectiva dos princípios de civilização. Esses impressos 

constituem importantes fontes para análises acerca da configuração do campo da Educação 

Física no Brasil e em Sergipe. 

Este estudo pode também ter o seu período de análise estendido para Segunda 

República, em que fontes como relatórios de ensino, periódicos e imagens evidenciam que a 

educação do corpo no estado de Sergipe incorporou, além das práticas corporais de 



165 
 

movimento já apontadas por este trabalho, competições esportivas e a defesa do discurso da 

ginástica francesa, como demonstram os artigos jornalísticos de autoria do Dr. Osvaldo 

Nascimento, publicados no jornal Diário de Sergipe, sob os títulos: “Educação Física: Período 

contemporaneo” (26/8/1946, ano: V, n.º: 1.291, p. 4); “Educação Física: Desenvolvimento 

esportivo mundial – A ginástica alemã ou ginástica de aparelhos – Critica da ginástica de 

aparelhos” (27/9/1946, ano: V, n.º: 1.317, p. 4); “Educação Física: Eclosão do método francês 

– Crítica do método francês – Modificações do método francês no nosso meio – Necessidade 

de um método brasileiro” (30/9/1946, ano: V, n.º: 1.319, p. 4) e “Educação Física: Método 

francês – Lição de educação física infantil” (25/11/1946, ano: V, n.º: 1.362, p. 4). A presença 

do discurso médico, também pode ser constatada, de forma mais enfática, depois da Primeira 

República através da adoção, por parte da Inspetoria Médica-Sanitária Escolar, de fichas 

biométricas ou fichas de saúde, principalmente nos grupos escolares.     
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CARVALHO, Áurea Eleonora de. Educação Intellectual. These apresentada à Congregação da Escola 
Normal de Sergipe. Aracaju: Typ. D’O Estado de Sergipe, 1904. 
 
COSTA, Honorina F. da Silva. A Moral e a Pedagogia. These apresentada à Congregação da Escola 
Normal de Sergipe. Aracaju: Typ. D’O Estado de Sergipe, 1904. 
 
FREITAS, Isabel Ester de. Relações entre a Psicologia e a Pedagogia. These apresentada à 
Congregação da Escola Normal de Sergipe. Aracaju: Typ. D’O Estado de Sergipe, 1904. 
 
FORTES, Leonisia. These apresentada à Congregação da Escola Normal de Sergipe. Aracaju: Typ. 
D’O Estado de Sergipe, 1903. 
 
GÓES, Stael. Processos de Ensino em Geral. These apresentada à Congregação da Escola Normal de 
Sergipe. Aracaju: Typ. D’O Estado de Sergipe, 1904.  
 
LIMA, Antonia Dias. Educação Moral. These apresentada à Congregação da Escola Normal de 
Sergipe. Aracaju: Typ. D’O Estado de Sergipe, 1904. 
 
MARANHÃO, Virgulina de A. Educação Intellectual. These apresentada à Congregação da Escola 
Normal de Sergipe. Aracaju: Typ. D’O Estado de Sergipe, 1904. 
 
NOQUEIRA, Gentil Lemos. Educação Moral. These apresentada à Congregação da Escola Normal de 
Sergipe. Aracaju: Typ. D’O Estado de Sergipe, 1904. 
 
NOVAES, Elisa Rodrigues. A Educação Physica. These apresentada à Congregação da Escola Normal 
de Sergipe. Aracaju: Typ. D’O Estado de Sergipe, 1904.  
 
PINTO, Judite Guimarães. A Educação Moral. These apresentada à Congregação da Escola Normal de 
Sergipe. Aracaju: Typ. D’O Estado de Sergipe, 1904. 
 
PRADO, Idalina Rosa do. A Educação Physica. These apresentada à Congregação da Escola Normal 
de Sergipe. Aracaju: Typ. D’O Estado de Sergipe, 1904.  
 
REGIS, Maria Cesartina. These de Pedagogia. These apresentada à Congregação da Escola Normal de 
Sergipe. Aracaju: Typ. D’O Estado de Sergipe, 1904. 
 
LEIS E DECRETOS     
 
SERGIPE. Coleção de Leis, Decretos e Actos do Estado de Sergipe de 1900. Lei nº 398, de 
31 de outubro de 1900. Aracaju: Typ. do O’Estado de Sergipe, 1900. 
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MENSAGENS PRESIDENCIAIS 
 
CAMPOS, Olympio. Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa de Sergipe na 1ª 
sessão ordinária da 6ª legislatura, em 7 de Setembro de 1902, pelo Presidente do Estado. 
Aracaju: Typ. do Estado de Sergipe, 1902.  
 
DANTAS, Manoel Corrêa. Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa de Sergipe na 2ª 
sessão ordinária da 16º legislatura, em 7 de setembro de 1927, pelo Presidente do Estado. 
Typ. do Estado de Sergipe, Aracaju: 1927.  
 
OBRAS 
 
ANDRADE, Helvécio de. Curso de Pedagogia – lições práticas elementares da Psicologia, 
Pedologia, Metodologia e Higiene Escolar, professoradas na Escola Normal de Aracaju. 
Aracaju: Typ. Popular, 1913.   
 
_______ Memoria a um projectado congresso de professores primários em Aracaju 
(1925-1926). Aracaju: Typographia do Sergipe - Jornal, 1927.    
 
GÓES, Baltazar. Apostillas de Pedagogia: precedidas de algumas noções de Psychologia 
colhidas de bons mestres. Rio de Janeiro: M. Orosco & C. 1905.  
 
OFÍCIOS 
 
BARBOSA, Monteiro. Ofício dirigido ao Encarregado Sanitário da cidade de Vilanova, pelo 
diretor do grupo escolar Olympio Campos em 9/4/1929.   
 
PERIÓDICOS 
 
Jornal Correio de Aracaju 
 
“A Educação Physica do estudante americano”. 26/1/1912, ano: VI, n.º: 653, p. 1. 
 
“A educação nas primeiras idades”. Lia de Sta Clara, 8/4/1915, ano: VIII, n.º: 1.423, p. 1. 
 
“A fiscalisação das escolas”. Franco Freire, 17/4/1928, ano: XXI, n.º: 7[ilegível]5, p. 1. 
 
“Collegio N. S. de Lourdes – Festa de encerramento das aulas”. 18/11/1927, ano: XX, n.º: 
588, p. 1. 
 
“Collegio Salesiano N. S. Auxiliadora”. Padre Annibal Lazzari, 31/1/1915, ano: VIII, n.º: 
1.373, p. 3. 
 
“Como foi commemorada a data de 24 de Outubro”. 26/10/1929, ano: XXII, n.º: 1.209, p. 1. 
 
“Cultura Physica”. Alves de Souza. 16/1/1930, ano: XXIII, n.º: 1.270, p.1. 
 
“Directoria Geral da Instrucção Publica”. Franco Freire, 28/4/1928, ano: XXI, n.º: 775, p. 1 
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“Em defesa da saúde das creanças sergipanas”. Franco Freire, 22/5/1928, ano: XXI, n.º: 792, 
p. 4. 
 
“Escola de Aprendizes Marinheiros”. 1/7/1920, ano: XIII, n.º: 2.907, p. 1. 
 
“Evoluções Militares”. 5/9/1918, ano: XI, n.º: 2.411, p. 1.  
 
“Grupo Escolar General Valladão – Entrega de uniformes”. 27/7/1920, ano: XIII, n.º: 2.927, 
p. 1. 
 
“Grupo General Siqueira”. 18/3/1915, ano: VIII, n.º: 1.409, p. 1.   
 
“Gymnastica Escolar”. Assis Carvalho, 22/5/1928, ano: XXI, n.º: 792, p. 1. 
 
“Instrução popular”. Helvécio de Andrade, 16/3/1916. Ano: IX, n.º: 1.751, p. 1-2. 
 
“Instrução publica”. Z. Z., 18/10/1923, ano: XVI, n.º: 16, p. 6. 
 
“Instrução Publica”. 20/8/1927, ano: XX, n.º: 515, p. 2. 
 
“Mens Sana”. 16/7/1928, ano: XXI, n.º: 837, p. 1. 
 
“O desenvolvimento physico no sexo feminino”. Olga Sarmento, 10/11/1915, ano: IX, n.º: 
1.593, p. 1.  
 
“Pela educação da infancia”. J.P., 19/8/1919, ano: XIII, n.º: 2.665, p. 1. 
 
“15 de NOVEMBRO”. 17/11/1915, ano: IX, n.º: 1.598, p. 1. 
 
 
Jornal Diário da Manhã 
 
“A educação physica da mulher”. 18/5/1919, ano: IX, n.º: 2.326, p. 1. 
 
“Cultura physica”. Tenente Loyola Duher, 12/3/1925, ano: XVI, n.º: 3.201, p. 2.  
 
“Datas Nacionais”. Itala Silva de Oliveira, 11/5/1916, ano: VI, n.º: 1.495, p. 1. 
 
Jornal Diário de Sergipe  
 
“Educação Física: Desenvolvimento esportivo mundial – A ginástica alemã ou ginástica de 
aparelhos – Critica da ginástica de aparelhos”. Dr. Osvaldo Nascimento, 27/9/1946, ano: V, 
n.º: 1.317, p. 4. 
 
“Educação Física: Eclosão do método francês – Crítica do método francês – Modificações do 
método francês no nosso meio – Necessidade de um método brasileiro”. Dr. Osvaldo 
Nascimento, 30/9/1946, ano: V, n.º: 1.319, p. 4. 
 
“Educação Física: Método francês – Lição de educação física infantil”. Dr. Osvaldo 
Nascimento, 25/11/1946, ano: V, n.º: 1.362, p. 4. 
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“Educação Física: Período Contemporaneo”. Dr. Osvaldo Nascimento, 26/8/1946, ano: V, n.º: 
1.291, p. 4. 
 
Jornal O Estado de Sergipe 
 
“A Escola Americana”. 25/12/1902, ano: V, sem número, p. 4. 
 
“As Festas da Paz”. 10/7/1919, ano: XX, n.º: 5.790, p. 2. 
 
“A Paz”. 1/7/1919, ano: XX, n.º: 5.784, p. 2. 
 
“Collegio N. S. da Conceição – Termo de Exame”. 17/12/1915, ano: XVI, n.º: 4.792, p. 1. 
  
“Collegio N. S. das Victorias”. Raymndo Firpo, 2/12/1910, ano: XII, n.º: 3.433, p. 2. 
 
“COLLEGIO Pathenon Sergipense”. 30/12/1902, ano: V, sem número, p. 3.    
 
“Collegio Tobias Barreto”. 20/7/1909, ano: XI, n.º: 3.045, p. 1. 
 
“Directoria da Instrução Publica”. Helvécio de Andrade, 29/2/1916, ano: XVII, n.º: 4.849, p.  
1. 
 
“Diretoria da Instrução Publica”. 25/5/1916, ano: XVII, n.º: 4.899, p. 1.  
 
“DIRECTORIA DA INSTRUÇÃO PRIMARIA E NORMAL”. Helvécio de Andrade, 
21/9/1915, ano: XVI, nº.: 4.717, p. 2.   
 
“FERIAS”, 2/12/1915, ano: XVI, n.º: 4.780, p. 2. 
  
“FESTA DA BANDEIRA”. 4/11/1917, ano: XVIII, n.º: 5.321, p. 3. 
 
“Gemio Escholar (Collegio Para meninos)”. 7/7/1910, ano: XII, n.º: 3.317, p. 3. 
 
“Gremio Escholar em Aracajú”. 20/1/1909, ano: XI, n.º: 2.909, p. 2. 
 
“GRUPO ESCOLAR”. 9/9/1915, ano: XVI, n.º: 4.722, p. 3. 
 
“Instrucção Publica”. Raymundo Ribeiro, 11/11/1917, ano: XVIII, n.º: 5.327, p. 1.  
 
“O Collegio N. S. Auxiliadora”. 28/2/1911, ano: XIII, n.º:1.911, p. 2. 
 
“Quinze de Novembro”. 17/11/1910, ano: XII, n.º: 3420, p. 1.   
 
 “Visita presidencial ao Gremio Escolar”. 27/8/1910, ano: XII, n.º: 3.358, p. 2.   
 
“24 de Outubro”. 23/10/1919, ano: XX, n.º: 5.872, p. 3. 
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Jornal O Imparcial 
 
“A Cultura Phisica”. 31/7/1918, ano: I, n.º: 1, p. 4. 
 
 
PROGRAMAS DE ENSINO 
 
ANDRADE, Helvécio de. Programa para o curso primário nos Grupos Escolares e escolas 
isoladas do estado. Aracaju: Imprensa Official, 1917. 
 
Decreto n.º: 892 de 20 de dezembro de 1924 – Aprova programas para os cursos primário, 
elementar e superior. 
 
GÓES, Baltazar. Programa do Ensino Primário, especialmente os grupos escolares do Estado 
de Sergipe. Aracaju: Typ. O Estado de Sergipe, 1912. 
 
REGULAMENTOS DO ENSINO  
 
Regulamento do Ensino Primário expedido pelo presidente do estado José Rodrigues da Costa 
Doria. Decreto nº 563, de 12 de agosto de 1911. Aracaju: Typ. Comercial, 1911.  
 
Regulamento da Instrução Pública expedido pelo presidente Graccho Cardoso. Decreto nº 
867, de 11 de março de 1924. Aracaju: Imprensa Official, 1924.    
 
RELATÓRIOS DE ENSINO 
 
Relatórios Apresentados ao Presidente do Estado pela Diretoria Geral de Instrução Pública do 
Estado de Sergipe 
 
Relatório apresentado ao presidente do Estado, relativo ao período de 1900 a 1902 
(manuscrito).  
 
ANDRADE, Helvécio de. Relatório, acerca da participação no Terceiro Congresso de 
Instrução Primária e Secundária realizado na Bahia, apresentado ao presidente do estado de 
Sergipe, José Siqueira de Menezes, pelo diretor Geral da Instrução Pública em 20/6/1913 
(manuscrito).   
 
ANDRADE, Helvécio de. Relatório apresentado ao presidente do estado pelo diretor da 
Instrução Pública, em 15 de agosto de 1914. Aracaju: Typ. do Estado de Sergipe, 1914.    
 
ANDRADE, Helvécio de. Relatório anual apresentado ao governo interventorial pelo diretor 
geral da Instrução Pública. Aracaju: Empreza Typographica d’ O Luctador, 1931.    
 
 
Relatórios apresentados à Diretoria de Instrução Pública do estado de Sergipe pelos Inspetores 
de Ensino do estado de Sergipe  
 
ASSIS, Anibo Correios de. Relatório enviado à Diretória de Inspeção Escolar sobre a visita a 
36 escolas públicas e 5 particulares dos municípios de Socorro e São Cristóvão em 
22/11/1918 (manuscrito).       
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ASSIS, Antonio Xavier de. Relatório enviado ao diretor de Instrução Pública Manoel Franco 
Freire acerca do movimento escolar da 1ª região de ensino, em 30/11/1928 (manuscrito). 
 
COELHO, Edgard. Relatório enviado à Diretoria de Instrução Pública acerca das inspeções 
realizadas em 51 escolas públicas e 21 particulares do 4º distrito (Maruim, Oiteiros, Caetitu, 
Matta, Divina Pastora, Santa Rosa, Saco do Bonfim, Siriri, Fazendinha, Santo Amaro, Porto 
das Redes, Curral de Meio, Rosário, Marcação, Carmo, Aguada, Japaratuba, Maribondo, S. 
José da Caatinga, Pirambu, Capela, Tamanduá, Pedras, Santa Cruz, Miranda, Taboleiro, 
Dores, Cumbe, Volta, Borda da Matta e Tapagem) em 30/6/1913 (manuscrito).   
 
COELHO, Edgard. Relatório enviado à Diretoria de Instrução Pública acerca das inspeções 
realizadas em 62 escolas estaduais, 5 municipais e 43 particulares dos municípios de Rosário, 
Japaratuba, Capela, Aquidabã, Pacatuba,Vila Nova, Propriá, Gasari e Porto da Folha, em 
22/11/1915 (manuscrito). 
 
LEITE, José Batista Gomes. Relatório enviado à Diretoria de Instrução Pública pelo Delegado 
Regional de Ensino do 4º distrito, em 28/6/1928 (manuscrito).   
 
LIMA, Adolpho Avila. Relatório geral apresentado a Helvécio de Andrade (Diretor interino 
da Instrução Pública do Estado de Sergipe), relativo ao movimento escolar do 5º distrito. 
Aracaju: Typ. de O Estado de Sergipe, 1914.   
 
MELLO, Manoel G. dos Santos. Relatório parcial enviado à Diretoria de Instrução Pública 
relativo as escolas que compõem o 4º distrito, relativo ao período de 26/7 a 31/8/1912 
(manuscrito).   
 
MENDONÇA, Olympio. Relatório apresentado ao Cônego Francisco Lima (Diretor Geral da 
Instrução Pública do Estado de Sergipe), relativo ao movimento escolar do 2º distrito, em 
6/6/1913 (manuscrito). 
 
OLIVEIRA, Florival de. Relatório enviado à Diretoria de Instrução Pública acerca das 
inspeções realizadas nos municípios de Boquim, Riachão, Itabaianinha e Campos, em 
4/10/1927 (manuscrito). 
 
OLIVEIRA, Florival de. Relatório enviado à Diretoria de Instrução Pública acerca das 
inspeções realizadas nos municípios de Itabaiana, Campo do Brito, São Paulo Lagarto e 
Anapolis, em 17/11/1928 (manuscrito). 
 
 
Relatórios apresentados à Diretoria de Instrução Pública do Estado de Sergipe pelos diretores 
dos Grupos Escolares do estado de Sergipe 
 
CESAR, Enedina. Relatório apresentado a Manuel Franco Freire Diretor Geral da Instrução 
Pública do Estado de Sergipe pela diretora do Grupo Escolar Silvio Romero, localizado em 
Lagarto, em 23/6/1928.  
 
FERREIRA, Marcos. Relatório sobre o movimento escolar apresentado ao diretor Geral da 
Instrução Pública do Estado de Sergipe pelo diretor do Grupo Escolar Fausto Cardoso, 
localizado em Anapolis, em 21/6/1928 (manuscrito). 



180 
 

 
FONTES, Maria Amélia. Relatório sobre o movimento escolar no período de 6/1925 a 
6/1926, apresentado a José de Alencar Cardoso (diretor Geral da Instrução Pública do Estado 
de Sergipe) pela diretora do Grupo Escolar José Augusto Ferraz, localizado em Aracaju, em 
16/6/1926 (manuscrito). 
 
FREIRE, Alexandre. Relatório sobre o movimento escolar, apresentado ao diretor geral da 
Instrução Pública do Estado de Sergipe pelo diretor do Grupo Escolar Barão de Maruim, 
localizado em Aracaju, em 20/6/1928 (manuscrito). 
 
GOÉS, Baltazar. Relatório sobre o movimento dos grupos escolares da capital no período de 
agosto de 1912 a julho de 1913, apresentado a Francisco Gonçalves Lima (Diretor da 
Instrução Pública do Estado de Sergipe), em 31/7/1913 (manuscrito).   
 
MAIA, Maria José. Relatório sobre o movimento escolar, apresentado a Clodomir de Souza e 
Silva (diretor Geral da Instrução Pública do Estado de Sergipe) pela diretora das Escolas 
Reunidas Dr. Esperidião Monteiro, localizada na cidade de Villa de Santo Amaro, em 
20/6/1927 (manuscrito). 
 
PASSOS, Artur Alfredo. Relatório sobre o movimento escolar, apresentado ao diretor Geral 
da Instrução Pública do Estado de Sergipe pelo diretor do Grupo Escolar Olympio Campos, 
localizado na cidade de Villanova, em 14/6/1927 (manuscrito). 
 
PASSOS, Artur Alfredo. Relatório sobre o movimento escolar durante o período de junho de 
1927 a junho de 1928, apresentado a Franco Freire (diretor geral da Instrução Pública do 
Estado de Sergipe) pelo diretor do Grupo Escolar Olympio Campos, localizado na cidade de 
Villanova, em 23/6/1928 (manuscrito). 
 
OLIVEIRA, Aurora Fonte de. Relatório apresentado ao Diretor Geral da Instrução Pública do 
Estado de Sergipe pela diretora do Grupo Escolar Severiano Cardoso, localizado na cidade de 
Boquim, em 26/6/1928. (manuscrito).  
 
SILVEIRA, Oldilia. Relatório sobre movimento escolar, apresentado ao Diretor Geral da 
Instrução Pública do Estado de Sergipe pela diretora do Grupo Escolar Fausto Cardoso 
localizado na cidade de Anápolis, em 15/6/1926 (manuscrito).  
 
TERMOS DE VISITAS 
 
ARGOLLO, Ascendino Xavier Fernão de. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino á 
escola pública do sexo feminino, localizada na Praça da Matriz, na cidade de Tobias Barreto, 
dirigida pela normalista Idalina Rosa do Prado, em 16/3/1920 (manuscrito). 
 
ASSIS, Antonio Xavier de. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino ao Externato 
Cecilia Curvêllo, localizado em Laranjeiras, e dirigido pela professora Cecilia Curvêllo, em 
19/7/1919 (manuscrito). 
 
ASSIS, Antonio Xavier de. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino ao Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes, localizado na rua de São Cristóvão em Aracaju e dirigido pela Irmã 
Bernard, em 26/7/1919, (manuscrito). 
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ASSIS, Antonio Xavier de. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino à escola mista 
localizada em Santa Luzia, dirigida pela professora Olga Bispo, em 10/10/1924 (manuscrito). 
 
ASSIS, Antonio Xavier de. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino às Escolas 
Reunidas Esperidião Monteiro, localizada no município de Vila do Santo Amaro, dirigida 
pela professora Aurea Freire Luduvice, em 20/5/1925 (manuscrito). 
 
ASSIS, Antonio Xavier de. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino ao Grupo Escolar 
General Valadão, localizado em Aracaju, dirigido pela professora Maria Emilia de Mello, em 
2/4/1927 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no povoado Salgado, município de 
Boquim dirigida pela professora Celina Rocha Teixeira, em 5/5/1925, (manuscrito).    
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada na Villa de Arauá, dirigida pela professora 
Maria Florentina Sant’Anna, em 27/5/1925 (manuscrito).    
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no município de Villa de Santa Luzia, 
dirigida pela professora Fidelina Santos, em 7/7/1925 (manuscrito).   
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no município de Riachão, dirigida pela 
professora Eremita Anthero Araujo, em 27/7/1925 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular do sexo masculino, localizada no município de Vila do Riachão, 
dirigida pela professora Maria Anna Saudes, em 28/7/1925 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular, localizada no povoado Palmares, município de Riachão, dirigida pela 
professora Esther Lopes da Silva, em 31/7/1925 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no povoado Pedrinhas, dirigida por Hilda 
de Oliveira Reis, município de Arauá em 1/8/1925 (manuscrito).  
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no município de Villa Cristina, dirigida 
pela professora Maria Santos Torres, em 7/10/1925 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular do sexo feminino, localizada no povoado de Vila Cristina, dirigida 
pela professora Euphosina de Almeida Santos, em 8/10/1925 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no povoado Geru, município de 
Itabaianinha, dirigida pela professora Othilia Maria de Araujo em 9/10/1925 (manuscrito). 



182 
 

FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no povoado Jabery, município de Campos, 
dirigida pela professora Anna Ferreira dos Santos, em 13/10/1925 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no município de Vila de Santa Luzia, 
dirigida pela professora Fidelina Santos, em 17/10/1925 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no povoado Salgado, dirigida pela 
professora Celina da Rocha Teixeira, em 28/5/1926 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no bairro Além da Ponte, na cidade de 
Estância, dirigida pela professora Jair Dantas Lima, em 4/6/1926 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no povoado Miguel dos Anjos, município 
de Boquim, dirigida pela professora Ebne Luz Bispo, em 17/7/1926 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no bairro Santa Cruz na cidade de 
Estância, dirigida pela professora Alzira Silva, em 30/8/1926 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região ao 
Grupo Escolar Gumercindo Bessa, localizado em Estância, dirigido pela professora Jardelina 
Góes Fontes, em 21/9/1926 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no povoado Miguel dos Anjos, município 
de Boquim, dirigida pela professora Ebne Luz Bispo, em 14/10/1926 (manuscrito). 
 
FONTES, Jésse de Andrade. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino da 5ª região à 
escola pública singular de ensino misto, localizada no povoado Cabeça Danta, dirigida pela 
professora Dalva Bomfim Campos, em 15/10/1926 (manuscrito). 
 
FONSECA, Manoel Luiz. Visita feita pelo Encarregado Escolar à escola pública singular do 
sexo feminino, localizada no povoado Vila de Riachão, dirigida pela professora Dalva Felia 
de Almeida Mello, em 14/10/1925 (manuscrito).    
 
FREIRE, Antonio Sales. Visita feita pelo Encarregado Escolar à escola singular de ensino 
misto, localizada na Vila do Rosario dirigida pela professora Maria Catharina Mendes de 
Oliveira em 21/4/1926 (manuscrito).  
 
OLIVEIRA, Florival de. Visita feita pelo Delegado Regional de Ensino à escola rural, 
localizada no povoado Matapoan, município de Itabaiana dirigida pela professora Josepha 
Olinda de Oliveira, em 26/8/1924 (manuscrito). 
     
 


