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Resumo

Tal trabalho tem como objetivo apresentar a obra Da Educação Física e a escrita da história nela
representada. Tentando estabelecer parâmetros do que foi considerado História em Da Educação
Física por Fernando de Azevedo, intentamos pensar as relações com a história da formação de
professores a partir da criação dos primeiros cursos da área, lançando diálogo com o momento de
renovação educacional dos anos de 1930 e as implicações do autor enquanto intelectual e professor
para a formação de professores em Educação Física. Sua escrita historiográfica se faz carregada de
aforismas gregos para justificar e construir uma história para as práticas consideradas modernas e
intimamente devedoras da Antiguidade. A obra é pautada em uma historiografia da educação clássica
e constrói argumentos para os problemas da Educação Física do seu presente.

Palavras chave: Da Educação Física. história da educação física. escrita historiográfica.

Abstract

This work aims to present the book Da Educação Física and the writing of history represented in it.
Trying to establish parameters of what was considered History in Da Educação Física by Fernando de
Azevedo, we try to think the relations with the history of the formation of teachers from the creation of
the first courses of the area, launching dialogue with the moment of educational renewal of the 1930s
and the implications of the author as an intellectual and teacher for the formation of teachers in
Physical Education. His historiographical writing uses Greek aphorisms to justify and construct a
history for the practices considered modern and intimately indebted of the Antiquity. The book is based
on a historiography of classical education and builds arguments for the problems of Physical Education
of your present.

Keywords: Da Educação Física. history of physical education. historiographic writing.

Résumé

Cette étude vise à présenter le travail Da Educação Física et l&39;écriture de l&39;histoire
représentée en elle. Essayer d&39;établir les paramètres de ce qui était considéré comme
l&39;Histoire dans Da Educação Física par Fernando de Azevedo, nous essayons de réfléchir aux
relations avec l&39;histoire de la formation des enseignants depuis la création des premiers cours, en
dialoguant avec le renouveau pédagogique des années 1930 et les implications de l&39;auteur en tant
qu&39;intellectuel et enseignant pour la formation des enseignants en Éducation Physique. Son
écriture historiographique est chargée d&39;aphorismes grecs pour justifier et construire une histoire
des pratiques considérées modernes et intimement inspiré dans l&39;Antiquité. Le livre est basé sur
une historiographie de l&39;éducation classique et construit des arguments pour les problèmes de
l&39;éducation physique de son présent.

Mot-clef: Da Educação Física. histoire de l&39;éducation physique. écriture historiographique.

Como professor, escritor e diretor da Instrução Publica do Distrito Federal (1927-1930) e de São
Paulo (1933), Fernando de Azevedo esteve especialmente preocupado com a especialização dos
professores que atuavam na escola brasileira, ajudando a promover, desde os anos 1920, o debate
da necessidade da formação de professores no Brasil, inserindo a Educação Física no plano geral da
educação. Como Diretor Geral da Instrução Pública do Distrito Federal em 1928, implementou ampla
reforma educacional na Capital da República e, em 1933, como Diretor Geral da Instrução Pública de
São Paulo, participou ativamente da fundação da USP (PILETTI, 2002, p. 84). Tanto na então Capital
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Federal (Rio de Janeiro) quanto em São Paulo, Azevedo esteve atento à necessidade da formação
dos professores de Educação Física no Brasil, enviando algumas dezenas de professores primários
para fazer curso de aperfeiçoamento e especialização profissional na Escola de Educação Física do
Exército (EEFE) no Rio de Janeiro, até então instituição de maior grau de formação em Educação
Física no Brasil. Tais professores, segundo Azevedo (1960), teriam sido os primeiros a se habilitarem
para o exercício do magistério, tendo a EEFE diplomado em 1929 vinte civis que foram enviados à
escola (MARINHO, 1941, p. 13). Tal formação deu-se na então capital federal pois a escola de
formação de professorado especializado proposta por Azevedo na Reforma de 1928 no DF não teria
se concretizado. [i]

A reforma de Fernando de Azevedo em 1928, no Distrito Federal, estabeleceu que a Educação Física
devesse ser ministrada “diariamente” para todos os alunos, prevendo para este cumprimento a
criação de uma “Escola profissional de Educação Física” que se destinaria a preparar e selecionar
professores para os estabelecimentos de ensino no Distrito Federal. Inezil Penna Marinho (1941,
1952), atenta para o fato de que a reforma de Fernando de Azevedo no ensino primário do Distrito
Federal, que previa tal Escola Profissional de Educação Física, não chegou a ser instalada nos
programas oficiais. Esse contexto ajuda a ratificar os argumentos de Olinda Evangelista (2001), que
entende que a pretensão de Fernando de Azevedo de elevar o nível de formação dos professores
ficou mais evidente no “Manifesto dos pioneiros da Educação Nova de 1932” (AZEVEDO, 2010).
Azevedo, naquele momento, dizia ser a formação de professores de todas as funções públicas a mais
importante, sendo necessário que os professores de todos os graus de ensino se preparassem nos
estabelecimentos de ensino secundário, nas faculdades e nas escolas normais que, posteriormente,
seriam incorporadas às universidades[ii].

Observando o contexto acima apresentado e localizando Fernando de Azevedo como uma fonte
documental importante entre os anos de 1920 a 1930, é necessário questionar até que ponto a
historiografia da Educação Física brasileira tem sido herdeira de sua concepção de história.[iii] Pagni
(1995) critica o que vinha sendo produzido na historiografia da Educação Física em relação à
utilização de Fernando de Azevedo como única fonte. O autor afirma ser necessário localizar Azevedo
dentro dos interesses e embates políticos de seu tempo. Daí a importância de colocar outras fontes,
temas e problemas em diálogo com Fernando de Azevedo para discutir a História da Educação
Física, o que para Pedro Pagni (1995) ainda seria algo raro nos estudos na década de 1990.

Tentando corroborar com essa ampliação de temas e problemas da historiografia da Educação Física,
temos como objetivo apresentar a obra Da Educação Física e a escrita da história nela representada,
traçando as replicações da mesma na Revista Educação Physica publicada na área ao longo dos
anos de 1930. Tentando estabelecer parâmetros do que foi considerado História em Da Educação
Física por Azevedo, intentamos pensar as relações com a história da formação de professores a partir
da criação dos primeiros cursos da área. Para tal, propomos analisar a obra Da Educação Física em
diálogo com o momento de renovação educacional dos anos de 1930 e as implicações do autor
enquanto intelectual e professor para a formação de professores em Educação Física do período a
partir de sua escrita historiográfica na referente obra.

Fernando de Azevedo e a Educação Física: instituições e produção

Há vinte anos que Fernando de Azevedo é a voz mais autorizada no Brasil em questões educativas.
Educador de ampla visão e vigorosa envergadura, elle evitou desde cedo a educação unilateral que,
durante tantos annos, tanto mal nos faz. Ergueu sua voz insuspeita de professor de letras clássicas,
de homem de gabinete, de trabalhador intellectual, em favor da cultura indispensável e simultânea do
corpo, até então desprezada (LESSA, 1936, p. 45-47).

Fernando de Azevedo, como intelectual foi representado também na historiografia da Educação Física
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brasileira como um importante reformador da educação e um dos grandes responsáveis por sua
escolarização. A epígrafe desta seção, escrita por Origenes Lessa em artigo intitulado “Ouvindo um
apóstolo da Educação Physica brasileira” (LESSA, 1936), ajuda a configurar uma tradição dessa
representação da historiografia no Brasil: Fernando de Azevedo como um “precursor” e “pioneiro”.
Considerado precursor e autointitulado “pioneiro” também na Educação Física pelos seus pares,
Fernando de Azevedo foi um dos defensores da “Educação Physica scientificamente fundamentada”
na construção de uma “geração nova” (LESSA, 1936, p. 45).

Amplamente conhecido pela participação no movimento de “renovação educacional”, pelo “Manifesto
dos pioneiros da Educação Nova de 1932” e pelo “movimento escolanovista”, iniciou suas atividades
profissionais como professor substituto de latim do Gymnasio Official de Minas, concorrendo,
posteriormente, à “Cadeira de Educação Physica” em 1915 no mesmo estabelecimento. Ao propor a
criação da “cadeira”, disputou-a em concurso e foi reprovado. Anos mais tarde, tendo a tese
apreciada por Lindolfo Azevedo em O Paiz, recebeu a seguinte frase, repetida por Azevedo em
momentos distintos: “a cadeira não lhe foi dada, mas o livro ficou” (AZEVEDO, 1960, 1936). Quando
perguntado por Orígenes Lessa sobre seus interesses iniciais pela “educação physica”, assim
respondeu:

É uma historia um pouco antiga [...] foi por uma época em que quasi ninguem se interessava por
esses assumptos e eu era muito moço, de cerca de 21 annos. Professor substituto de latim num
gymnasio official em Minas, impressionou-me profundamente, nesse primeiro contacto com a
educação no Brasil, o descaso, a quasi total indifferença pela educação physica nas escolas. Ou não
existia, ou quando havia nas escolas alguma cousa com esse nome, era tudo, menos educação
physica. Imcomprehensão, desinteresse, ignorância quasi absoluta desses problemas. Foi creado
então, por suggestão minha a secção de educação physica nesse gymnasio. O logar foi posto em
concurso. Escrevi um livro. A cadeira não me foi dada, mas o livro ficou. [...] (LESSA, 1936, p. 45).

O livro A Poesia do Corpo ou A Gymnastica escolar, sua história e seu valor, lançado em 1915, foi
posteriormente ampliado[iv] e publicado em 1920 como: Da Educação Física: o que ela é, o que vem
sendo e o que deveria ser acompanhado de Antinoüs: estudo de cultura atlhetica. Para o autor, a obra
Da Educação Física “vinha preencher sensível lacuna em nossa pobrísssima literatura pedagógica”.
Publicado em uma dezena de capítulos aumentada e, segundo o autor, “completamente refundida”
em outro título, o livro, assim, teria “o fim preciso a que se destina”: a discussão do problema da
Educação Física que estaria a pedir uma “solução imediata” e “científica”, o que seu livro pretendia
oferecer (AZEVEDO, 1960, p. 28). Ao escrever Da Educação Física com título homônimo ao parecer
de Rui Barbosa destinado ao Ensino Primário, Azevedo ignora o texto de Rui e assim diversos
autores já anteriormente utilizados por ele no século XIX para tratar da educação física, de sua
história e da necessidade de sua escolarização.

Da Educação Física contribuiu para o amplo debate acerca da Educação Física inserida no plano
geral da educação; o descaso e a indiferença por essa disciplina nas escolas, tônica do argumento do
livro de 1915, permaneceu no discurso de Azevedo nas décadas subsequentes. Em 1936, quando
perguntado pela Revista Educação Physica sobre o “estado actual da educação physica no Brasil”,
Azevedo ainda se mostrava preocupado com a formação e a especialização dos professores, dizendo
que ainda estaria “quasi tudo por fazer nessa materia” (LESSA, 1936, p. 46). Apesar das “iniciativas
particulares ou officiaes excelentes como, por exemplo, nos domínios officiaes da EEFE, na Fortaleza
de São João” no Rio de Janeiro, Azevedo admite que até então não havia “um plano geral, organico e
systematico, de educação physica” (LESSA, 1936, p. 46-47), lembrando que a organização das
instituições escolares ainda dependeria de uma maior eficiência do estado.

Dependendo dos militares para essa formação, já que sua pretensa Escola de Formação Profissional
em Educação Física da Reforma de 1928 não havia se concretizado, Azevedo se alia aos militares
para essa formação e exalta a Escola de Educação Física do Centro Militar de Educação Física do
Exército (CMEF), relatando sua importância na formação de oficiais e civis em Educação Física.
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Apesar disso, deixa explícita a lacuna e a necessidade do investimento dessa formação se concretizar
em “todas as instituições” (LESSA, 1936, p. 46-47).

Na esteira do debate dos Pioneiros da Educação Nova da década de 1930, teria também o professor
de Educação Física uma “nova orientação”: ser moderno. Em “O papel do professor moderno de
Educação Physica” (AZEVEDO, 1937) a “formação do pessoal do ensino” dependeria do êxito da
“grande obra de regeneração orgânica e esthetica” (AZEVEDO, 1937, p. 15-18) do povo brasileiro. Tal
missão não seria possível se não houvesse “professores de indiscutível instrucção teórica e pratica”
(AZEVEDO, 1937, p. 15). Nessa formação, os professores deveriam ser superiormente orientados por
um educador, que, “além de psychologo avisado” seria também um “engenheiro biologicista [...] com
competência thecnica acima de toda crítica” (AZEVEDO, 1937, p. 16).

Ao se autointitular “renovador” do movimento educacional brasileiro, para Marta Carvalho (2003)[v],
Fernando de Azevedo se identifica historicamente com as propostas de esgotamento da normatização
de práticas docentes dos modelos pedagógicos que vinham balizando a institucionalização da escola
no Brasil desde o final do século XIX. Esse traço renovador do movimento educacional, para a autora,
é realçado em detrimento dos aspectos conservadores que, estabelecidos como “velha educação”,
constituiram-se como narrativa oficial e de ruptura com a política oligárquica por educadores como
Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo a partir da década de 1930. O contexto político e cultural dos
anos 1920 – revoltas tenentistas, política café-com-leite, modernismo, voto censitário, movimento
operário – e a insatisfação desses educadores com o movimento educacional tiveram, nos anos 1930,
um desfecho importante: uma demanda pela modernização do país. Os chamados “pioneiros da
educação nova” começam a difundir no Brasil um movimento de renovação educacional. A visibilidade
das práticas de Fernando de Azevedo para a produção de uma modernização da educação está,
entre outras, nas reformas educacionais, organizadas durante o período em que foi diretor da
Instrução Pública, nos diversos livros publicados, nos artigos em revistas especializadas, enfim, no
seu trabalho como intelectual e professor divulgando, entre outros, o movimento escolanovista.

A posição de enunciador do novo movimento educacional ainda não tinha sido estabelecida a partir
da inserção política de Azevedo nos 1930. Da Educação Física não foi escrito em meio ao “surto
renovador” da educação brasileira como A Cultura Brasileira. Escrito durante o Estado Novo, A
Cultura Brasileira tenta ser uma “marcha gloriosa e avassaladora do novo, batendo-se em diversas
frentes contra o velho, o tradicional e o arcaico” (CARVALHO, 2003, p. 227) [vi]. O livro, projetado
para ser uma obra “monumental” e gestado num ambiente de agitações e efervescência intelectual,
reflete, de acordo com Maria Rita Toledo (2000), buscou no passado pelas explicações e
interpretações para o Brasil presente, tendo a educação como lugar mais fértil para o estudo da
cultura brasileira, definida como lugar de transmissão das tradições.

Entre os diversos cargos públicos assumidos, seu estabelecimento em meio ao Estado Novo no Brasil
a partir de 1937 fez de Azevedo, para Nelson Piletti (2002), um intelectual entre a “direita e a
esquerda”. Para o autor, alguns renovadores educacionais da década de 1920, como Francisco
Campos e Lourenço Filho, aliaram-se ao Regime do Estado Novo exercendo cargos de poder no
Governo enquanto outros tomaram posições mais à esquerda e foram perseguidos pelo governo,
como Anísio Teixeira e Paschoal Lemme. Já Fernando de Azevedo teria, ainda para Piletti (2002),
enveredado pelo centro, alternando ora críticas ao autoritarismo ora elogios aos aspectos positivos
das iniciativas do regime ditatorial do Estado Novo.

Muitas inquietações que se aprofundaram nos debates posteriores de Azevedo já estavam presentes
na primeira obra: a preocupação com a educação integral, as bases científicas e a psicologia na
educação. Por isso, para Azevedo, ainda em 1936, seria preciso continuar repetindo que “em todos os
systemas de educação nacional, a educação physica, integrada no plano e segundo os princípios da
educação geral é uma das partes essenciaes da organização” e deveria ser ministrada a todos os
indivíduos: das escolas pré-primárias até as universidades (LESSA, 1936, p. 46).
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Embora escrito em um momento anterior, Da Educação Física será também representado pelo
próprio autor e por artigos na Revista Educação Physica, como um debate pioneiro na Educação
Física brasileira nas décadas subsequentes. Conforme indicado no Quadro 3, a Revista Educação
Physica replica alguns dos artigos contidos no livro entre 1936 a 1938, tratando-o como “precursor”,
como “a voz mais autorizada no Brasil, em questões educativas” e ocupando “incontestavelmente
lugar de destaque” (LESSA, 1936, p.45-47) na Educação e na Educação Física brasileiras. Fernando
de Azevedo é apresentado nas revistas especializadas em educação física como pertencente a uma
geração de educadores que, desde os 1920, teriam procurado enfrentar os problemas da organização
nacional. Esse enfrentamento, realizado por meio da organização da cultura, promoveu uma grande
reforma de “costumes na vida nacional” (CARVALHO, 2003, p. 234).

Quadro 3 – Artigos de Fernando de Azevedo na Revista Educação Physica

Revista Educação
Physica Título do artigo ◦

N.5 abril 1936

O problema da
regeneração Fernando de Azevedo

Ouvindo um apóstolo da
Educação Física no Brasil
(Fernando de Azevedo
fala a nossa revista)

Fernando de Azevedo
entrevistado por Origenes
Lessa

Pioneiros da Educação
Física – Fernando de
Azevedo

Ricardo Rodrigues Vieira

N.7 dezembro 1936
Marathona Fernando de Azevedo
Aphorismas de Educação
Athletica Fernando de Azevedo

N.8 fevereiro 1937
O papel do professor
moderno de Educação
Physica

Fernando de Azevedo

N.9 abril 1937 Origem e evolução da
Educação Physica Fernando de Azevedo

N.16 março 1938
Educação Integral –
intellectual, moral,
physica

Fernando de Azevedo

N.24 novembro 1938
Antinous – padrão da
educação integral:
physica, moral e
intellectual

Fernando de Azevedo

Fonte: Elaborado pela autora desta tese.

Apresentado na Revista Educação Physica como político e reformador, Azevedo replica seus textos
mais de uma década depois, ratificando que a Educação Física era, essencialmente, educação e que,
como parte dela, se ligaria a suas teorias gerais. Fernando de Azevedo produziu, por conseguinte,
importante diálogo com a História da Educação Física no Brasil. Da Educação Física se tornou fonte
inspiradora de trabalhos escritos nas décadas subsequentes para a disciplina História da Educação
Física. Ao reclamar por professores especializados, Fernando de Azevedo não exclui que tais
profissionais precisassem ser “senhores dos fundamentos, dos métodos e das técnicas modernas de
educação física”, fazendo clara alusão à necessidade dos conhecimentos dos “princípios e tendências
gerais da educação” em instituições especializadas (AZEVEDO, 1960, p. 19).

A História da Educação Física, sobretudo a que estabelece sua origem na Antiguidade Clássica,
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estaria constituída como parte importante dessa formação – inserida nas tendências gerais da
educação – que teria, na análise histórica mais ampliada, uma forma de “iluminar” o presente e seus
argumentos, sobretudo os relativos à educação integral de influência grega. A posição presentista na
historiografia é uma marca da sua produção como apontam Carvalho (2003) e Catharina Alves
(2010). Repetir os princípios gerais da Educação na Educação Física e neles o que se constituía
como história era uma premissa para essa formação e forma de explicação do presente.

A história da educação física em Da
Educação Física
Fernando de Azevedo impressionou pela primeira vez os meios cultos brasileiros pelo seu
conhecimento de coisas antigas, pelas suas incursões no passado, pelo domínio de línguas mortas.
[...] O latinista que dominava os segredos da língua maravilhosa de Horacio, o historiador de olhar
vivo e seguro, que reconstituía idades e civilizações, não se deteve apenas nas difficuldades
linguísticas, nos nomes e datas, nem mesmo na belleza immorredoura das obras de arte que
encontrava. Sentiu, comprehendeu, comparou, applicou. Ia ver no passado o presente. Entre grandes
ensinamentos que foi buscar, estava a lição luminosa da Grécia, vividas nas palestras e nos
gymnasios onde philosophos iam buscar, como Sócrates e Platão os seus melhores discípulos
(LESSA, 1936, p. 45).

Indo ao passado para compreender seu presente, Fernando de Azevedo foi interpretado como
“pioneiro e renovador” também no contexto de surgimento dos primeiros intelectuais que escreveram
sobre a história da educação física no Brasil. Entendo, assim como Peter Burke (2012), que
personagens como Fernando de Azevedo foram “catalisadores de um movimento mais geral”. O autor
argumenta que a acumulação de conhecimentos tornava a especialização no século XX cada vez
mais inevitável, havendo periódicos e congressos criados para promover a comunicação acadêmica,
mas que a “consciência disciplinar” foi um resultado colateral importante. O debate da escolarização
no Brasil, tido como urgente ao longo dos anos 1920 e 1930, passava pela educação física e pela
necessidade da especialização de seus professores. Da Educação Física parece ter sido uma das
bibliografias mais importantes para a Educação Física nos primeiros cursos de formação brasileiros,
demarcando também um tipo de história a ser contada sobre a área.

Da Educação Física foi dividido pelo autor em três partes, intituladas “O estado da questão: fatos e
interrogações”; “Escolas e métodos”; e “Importância e situação do problema no Brasil”. “Origem e
evolução da Educação Física” (Azevedo, 1960, p. 31-36), o primeiro artigo de do livro, é antecedido
por uma série de imagens de referências gregas: o pugilista, o discóbulo, as danças gregas. A Grécia
como modelo inspirador para explicar a “educação física moderna” e como “germe da nova forma de
educação” tem na história o argumento de sua evolução. Tratando os exercícios físicos como uma
“ocupação derivada” do “transbordamento da alegria” da pesca, da caça e de outras “ocupações de
ordem primitivas”, Azevedo desenvolve o argumento de que essa “primeira fase da educação física”
precisaria tornar-se uma “ciência da saúde” partindo do pressuposto de que a música e a dança,
antes consideradas arte na Grécia, paulatinamente se transformam em ciência. Também a educação
física estaria fadada a tal caminho: a “cultura física” teria na arte sua primeira expressão para enfim
tornar-se ciência moderna (AZEVEDO, 1960, p. 33).

Ao exemplificar as práticas físicas dos chineses e indianos e a forma precursora como eles utilizaram
“o valor fisiológico e sanitário dos exercícios físicos”, Azevedo remonta a criação da civilização grega
como o lugar no qual a Educação Física deveria espelhar suas práticas, preconizando os valores
estéticos que deveriam convergir em “todas as atividades educativas”. Considerando já haver a
presença da “educação física” em ginásios e estabelecimentos públicos na Antiguidade, Azevedo o
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faz sem a preocupação de tensionar o léxico “educação física”, tampouco se perguntando se a
ginástica produzida pelos gregos tinha relação com as práticas de seu tempo. Tendo a Grécia suas
práticas ginásticas e jogos como algo a ser copiado, Azevedo justifica que a educação física lá
produzida já “era uma ciência paciente e raciocinada” (AZEVEDO, 1960, p. 33-34).

Oscilando entre a descrição e o deleite poético de uma “Grécia artística e voluptuosa”, Fernando de
Azevedo faz uso de argumentos poéticos, descrevendo a arquitetura e a geografia como um
elementos utópicos e necessários à modernidade. Nas descrições, seus argumentos são lineares,
percorrendo a história como uma forma de descrever o tempo e seus acontecimentos em sequência.
Azevedo demonstra profundo incômodo com “o declínio dos costumes” que, para o autor, degenerou
a Grécia e a educação física, separando “a cultura do corpo da cultura do espírito”, pois a
“especialização” que teria rompido com a ideia de “educação integral”. A educação integral é temática
importante para o autor e perpassa seus princípios educacionais. Rechaçando o “transbordamento da
força muscular” em detrimento da beleza e da arte, os romanos teriam desviado o intuito pedagógico
da ginástica em um “objeto de curiosidade bárbara” pelos costumes de jogos atléticos e espetáculos
de circo (AZEVEDO, 1960, p. 35).

A Idade Média, descrita a partir das “tendências cavalheirescas” e como uma época de “abandono” do
corpo, seria interrompida pelo Renascimento, “registrando um impulso efêmero para a educação do
corpo” (AZEVEDO, 1960, p. 34). As humanidades clássicas, retomadas por Mercurialis e pelo
Marechal de Saxe, dariam à “ginástica lugar num plano racional de educação física” (AZEVEDO,
1960, p. 35). Também a ideia de uma “pedagogia tradicional”, da Idade Média, já existiria em
contraponto a uma nova e racional pedagogia Renascentista.

Em seguida, Azevedo credita a Guts Muths a criação da ginástica na Alemanha a partir de princípios
científicos e pedagógicos; a Ling, poeta e educador que, no Instituto de Estocolmo, na Suécia, a
invenção também de método próprio; e a Amoros, em Grenelle, na França, trabalho relevante pela
“causa” da ginástica. Ao apresentar sucintamente as escolas e os métodos ginásticos, ressalta Ling e
Nactigall como sujeitos que “ardentemente” advogaram pela causa. Ao longo da obra, mais
especificamente na segunda parte, Fernando de Azevedo defende o método sueco por ser o melhor
método do ponto de vista pedagógico.

A educação física desenvolvida na Grécia como uma “arte plástica” deveria, a partir de então, “se
completar modernamente” com os elementos da fisiologia e da psicologia para que, “segura e eficaz”,
pudesse continuar seu ciclo evolutivo. Chamando a educação física de “ciência da saúde”, esta
deveria ser reedificada partindo dos valores gregos, sem perder de vista a dimensão científica dada
por autores como Demeny e Mosso. O discurso modernizador é invocado também aos chamados
“pioneiros da orientação nova”, que marcariam tal evolução com o acréscimo da psicologia ao debate
científico da educação física (AZEVEDO, 1960, p. 36).

No prefácio de 1960 de Da Educação Física, Fernando de Azevedo afirma que os estudos clássicos
como professor e a Conferência denominada “Lição da Grécia”, serviram de fonte de inspiração para
o “movimento em favor da Educação Física no Brasil” (AZEVEDO, 1960, p. 10):

Os tempos certamente são outros e não saberíamos nem nos interessaria fabricar uma alma antiga.
Temos de ser modernos, criadores de uma nova civilização, com outros estilos de vida e de
pensamento. Mas foi dos gregos, em contato com a cultura helênica, que despertou em mim o sentido
de beleza e da eficácia dos exercícios naturais, dos jogos gímnicos ou praticados em estado de
nudez, em pleno ar, e dessa maravilhosa associação da poesia, da música e plástica, que fazia apelo
a todo ser pensante e sensível, e podia exprimir “o homem todo inteiro, corpo e alma, na jovial
plenitude de uma existência bem equilibrada, e segundo as regras, validadas a um tempo para a arte
e para a vida, da ordem, da medida e da harmonia”(AZEVEDO, 1960, p. 11).

“Origem e evolução da educação física”, compilado na íntegra na Revista Educação Physica de abril
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de 1937, é o único artigo de Da Educação Física dedicado inteiramente ao entendimento de uma
história da educação física. Nele, Fernando de Azevedo, através da genealogia de cada momento
histórico, demonstra sua devoção latinista à cultura helênica. Tendo sua formação inicial “impregnada
de humanismo clássico” (AZEVEDO, 1960, p. 11) como professor de “línguas clássicas e estudioso
das literaturas da Grécia e de Roma” (LESSA, 1936, p. 47), além de ex-seminarista, Azevedo
consegue exprimir a formação de um intelectual clássico, olhando para a Grécia como forma não
apenas de entender a história por ele contada, mas de justificar as escolhas teóricas construídas no
seu tempo.

Ciente do quanto a Antiguidade Clássica o havia influenciado, afirma “ser ela indispensável”
(AZEVEDO, 1960, p. 20) ao conhecimento da História Universal. Apesar de negar que Da Educação
Física obedeceria a uma visão romantizada da Grécia antiga, Azevedo idealizou a Antiguidade e a
irradiou por toda sua obra como um fazer próprio dos intelectuais humanistas daquele momento,
tentando ver “no antigo”, o “moderno”[vii]. Como Fernando de Azevedo se pretendia “moderno”, seria
necessário que ele se remetesse ao antigo.

Como Da Educação Física é a ampliação de uma tese de concurso, o livro não foi estruturado, a
priori, como um manual ou compêndio didático para ser utilizado em sala de aula. Apesar de cumprir
uma dada ordem sequencial e didática no encadeamento de seus capítulos, Azevedo não está
preocupado com o método da história, tampouco com a forma como a história se apresentaria.
Espraiada nos diferentes artigos, a história aparece sempre remontando ao momento grego e
justificada pela chave da modernidade. Preocupado com uma análise histórica mais ampliada que
iluminasse o presente e seus argumentos, sobretudo os relativos à “educação integral” de influência
grega, seria o corpo lugar privilegiado para o desenvolvimento desses pressupostos.

Mesmo aparentemente não preocupado em escrever uma história, o autor constrói uma narrativa que
coteja, a todo o momento, a História Antiga – entre a poesia e a arte – desenvolvida a partir dos
períodos históricos da história geral, tal como no artigo “Origens...” da antiguidade oriental a ocidental,
chegando a modernidade. Essa estrutura narrativa, apesar de se apresentar melhor estruturada
nesse artigo, aparece também espraiada e não linearizada no restante do livro.

O capítulo seguinte, apesar de não ser construído de forma linear, produz um modelo narrativo para
compreender as “Escolas e Métodos” na Educação Física, a partir das suas “divergências” e não
pelas convergências. Essa construção, certamente influenciada pelas bibliografias francesas sobre os
Métodos Ginásticos Sueco e Francês que se apresentam nas referências bibliográficas de Da
Educação Física, não dialoga sobre as influências de uma escola ginástica sobre a outra, formatando
uma escrita da história da Educação Física no século XX. A proposta de ver as “divergências” de cada
escola ou método ginástico parte de uma pergunta básica para Azevedo: qual seria o melhor método
para a Educação Física escolar Colocá-los em confronto seria, então, fundamental para determinar
suas diferenças e daí fazer a escolha pelo método que melhor conviesse à Educação Física escolar,
mesmo que isso significasse desconsiderar que o desenvolvimento dessas escolas ginásticas datava
de um período histórico muito próximo – século XIX – sobretudo a sueca e a francesa, e, como já
sinalizado, como se não tivessem se influenciado mutuamente.

A saúde, as qualidades morais e a coragem seriam três critérios importantes da concepção grega
para o “tipo ideal de atleta” tendo na ginástica o “perfeito equilíbrio humano” (AZEVEDO, 1960, p. 46).
Partindo da eugenia como possibilidade de olhar para uma Educação Física científica, especulava a
“importância fisiológica” que os antigos teriam atribuído aos exercícios, algo que a Educação Física
havia, de forma “lastimável”, esquecido. A perda de uma essência que outrora já teria existido na
Antiguidade Clássica, é argumento recorrente. O exercício teria a utilidade de formar o “homem de
ação” ou “homem moderno” e contribuir para o “domínio de si mesmo”, tendo na anatomia a
coexistência com a fisiologia e a psicologia na puberdade, idade de “superabundância de energias
corporais” (AZEVEDO, 1960, p. 44). O argumento de Azevedo mostra que a História deveria ser
pragmática; estar a serviço de apresentar uma “retomada” dos antigos sem o “acréscimo” da
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cientificidade daquele momento histórico.

A definição de Educação Física passaria pela educação de uma “vida corporal” para, enfim, chegar a
uma vida espiritual, motivo máximo da existência e “coroamento da mesma”. A “educação física
integral” estaria nos exercícios físicos educativos; nos jogos, nas ginásticas pedagógicas e nos
esportes, somente se neles fossem desenvolvidos o sentido de saúde e a compreensão da beleza
(AZEVEDO, 1960, p. 56). Os exercícios deveriam, assim, se desenvolver pelos padrões científicos e
racionais, embebidos de beleza e arte. Ginástica, arte e natureza seriam a simbiose de um “corpo de
edifício” (AZEVEDO, 1960, p. 67), que, integrado, poderia exprimir a completude da educação
proposta pelo autor.

Nessa tentativa de justificar a Educação Física como uma prática utilitária e educativa, o autor
compreende a ginástica respiratória como prática que deveria anteceder todas as outras, a partir de
um “treinamento metódico”, segundo os princípios de Ling (AZEVEDO, 1960, p. 62). Azevedo
abomina os esportes e jogos intensivos como forma de iniciar uma prática de Educação Física a
despeito de que ser uma forma de “forçar o coração e congestionar os pulmões” (AZEVEDO, 1960, p.
62).

A influência grega certamente é melhor tensionada quando a “modernidade” proposta pelo autor entra
em diálogo mais próximo com o esporte. Os atletas gregos e o trabalho “em equilíbrio orgânico” em
detrimento da força muscular é a tônica para escrever sobre o atletismo. A proporcionalidade do
corpo, apresentada à luz da estatuária grega, deveria conter um “vigor sem exuberância” para os
esportes. Plasticidade, harmonia e moderação no esporte seriam atributos importantes em face da
“violência” e dos cuidados com sua utilização para que não desarmonizasse o corpo (AZEVEDO,
1960, p. 75-76). O argumento da plasticidade e da harmonia é retomado pelo autor, para quem as
prescrições da Educação Física para as mulheres seriam acrescidas de “beleza, doçura e graça”. Os
segredos da beleza do corpo feminino estariam representados na estatuária grega que possuísse um
“colete muscular natural em vez do inquisitorial espartilho moderno”. O grande vigor físico feminino se
oporia a uma visão de beleza clássica e o abandono do espartilho seria condição primeira para a
aproximação da plasticidade “helênica” de Platão e Aristóteles (AZEVEDO, 1960, p. 80). A ginástica
educativa e os jogos “menos violentos” seriam indicados às mulheres, assim como a dança ao ar livre
e a natação. Não deveria ser negada às mães, ou às “obreiras da vida” o direito da “cultura física”,
desde que tais práticas de aproximassem da harmonia e da plasticidade remetidas ao momento
grego. As “filhas da Hélade”, Afrodite e Vênus de Milo, poderiam ser exemplo de transformação
eugênica das “mulheres franzinas e atrofiadas pelo espartilho” (AZEVEDO, 1960, p. 87-98).[viii]

Ainda sobre o argumento grego da harmonia e da plasticidade, competiria ao professor de Educação
Física ordenar e harmonizar os exercícios “orientando-os de modo enérgico e eficaz”. Inferindo não
ser esse professor uma figura tão recente na educação, Azevedo identifica que, na Grécia, o ginasta
já seria subordinado ao professor, o então “ginasiarca” ou “pedômono”, que dirigia os exercícios nos
“ginásios e efébias”. Assim como os exemplos gregos que aparecem ao longo de toda a obra, o
conhecimento histórico estaria espraiado em todos os conhecimentos possíveis na formação em
Educação Física. Compreender a historicidade em todos os conhecimentos, sobretudo os de origem
na Antiguidade Clássica, seria condição primeira para essa formação.

Apesar de a influência “Helênica” aparecer ao longo de toda a obra, é nos artigos da primeira parte do
livro que se encontra maior incidência de alusões aos temas da Antiguidade Clássica na Educação
Física. O humanismo grego como modelo inspirador volta a ganhar força quando Fernando de
Azevedo apresenta, na sequência de Da Educação Física, a epístola Antinoüs: estudo de cultura
atlética (1960) acompanhada de O segredo de marathona (1960). Como dito acima, parece ser na
aproximação com o esporte que as tensões de sua influência clássica se chocam com o que vinha
sendo praticado como esporte no período. A “violência” e o “vigor físico excessivo” dos esportes
poderiam desarmonizar o equilíbrio proposto pela Antiguidade Clássica. Daí a estátua de Antinoüs ser
o exemplar ideal do corpo moderno: robusto, proporcional e de grande beleza plástica. Meily Linhales
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(2009a) salienta que Fernando de Azevedo se refere à estátua de Antinoüs, e não ao próprio
personagem grego. A reverência a Antinoüs como formador de uma atlética grega harmônica entre
forma e vigor é colocada em tensão com a figura de Hércules, que representaria “a desarmonia
muscular por hipertrofia”.

[...] não se comprazia nestes atletas de feira, de pescoço taurino, sulcado de cordões distendidos e de
invólucro muscular nodoso, maciço e grotesco, nesses atletas profissionais, a que os músculos
parecem ter tirado todas as forças e todo o vigor da inteligência (AZEVEDO, 1960, p. 225).

Antinoüs de alguma forma representa seu incômodo com os esportes “violentos e vigorosos” em
detrimento do conhecimento de humanidade aos quais tais esportes poderiam ser alçados, como a
retomada dos “poemas de prosa e verso” e “os hábitos de conversar nos ginásios”, práticas gregas
que não mais se perpetuavam. A “verdadeira cultura humana” não estaria somente na exercitação do
físico, mas, sobretudo, no equilíbrio entre corpo e espírito ali representado por Antinoüs. Citando
Voltaire, Azevedo afirma que o atleta ideal deveria ter “o corpo de atleta e a alma de um sábio”
(AZEVEDO, 1960, p. 226). Uma série de contraposições é estabelecida por Azevedo para demonstrar
que o esporte, tal qual vinha sendo praticado no âmbito social, não determinava as dimensões gregas
como eixo norteador para seu desenvolvimento. O “atleta embrutecido e embotado pelo excesso de
exercício” estaria contribuindo para o desprestígio da Educação Física, ao passo que a “delicadeza do
espírito grego” seria a saída possível para o equilíbrio dos exercícios. Colocadas tais contraposições,
utiliza o termo “educação atlética” para falar das benesses do que seriam os esportes gregos. Opondo
outros argumentos, Azevedo está em franco debate com o esporte, utilizando a história para legitimar
sua compreensão de Educação Física. Nada mais restaria à Educação Física a não ser se embeber
da “história heroica” grega para que pudesse se modernizar (AZEVEDO, 1960, p. 225-229).

A finalidade em relação ao esporte (atlética moderna), estabelecida a partir da Antiguidade Clássica,
estaria em achar um “sistema” que pudesse ser designado para a escola. A crítica dirigida aos
ingleses de nunca terem ligado o esporte à pedagogia, transformando-o em um “benefício brutal”, é
colocada em tensão com o fim que ele deveria ter: a arte e a beleza. Para Azevedo, ingleses e
romanos teriam utilizado o esporte de forma higiênica semelhante, “como meio de adquirir e
conservar a saúde”, excluindo sua função maior, a estética e a artística (AZEVEDO, 1960, p. 251).
Não seria, portanto, qualquer esporte digno de estar na escola, mas a “atlética” (esportes em grego),
prática “essencialmente fisiológica, higiênica e artística”, estaria autorizada a se instituir como sistema
(esportivo) para a Educação Física. Linhales (2009a), ao comparar o texto de Da Educação Física de
1915 com o de 1920, diz que a dimensão educativa do esporte, para Fernando de Azevedo, é
construída muito mais por premissas de ordem moral do que de ordem física. Se fadiga e exaustão
são problemáticas destacadas em 1915, na segunda versão, o caráter perseverante e enérgico
aparecem nos ajustes de sua interpretação sobre o esporte.

Apresentando o pentatlo, o salto, o dardo e o disco, a corrida, a luta, os exercícios gímnicos e o tênis
como as atléticas autorizadas para a educação, Azevedo produz o discurso de uma cultura a ser
transformada: da incompletude dos esportes modernos ao do potencial conferido a eles pela
possibilidade da apropriação do pensamento grego. Diversos são os adjetivos atribuídos ao momento
histórico grego que determinavam sua potencialidade em transformar e erigir as práticas modernas.
Beleza, arte, plasticidade, equilíbrio, graça, robustez, formosura, harmonia, entre outros, indicam
características positivas atribuídas às práticas empregadas na Grécia que, se não acrescidas de uma
dimensão científica, sobretudo a eugênica, representariam a ausência dessa positividade nas práticas
modernas, no que dizia respeito ao esporte e à ginástica de cunho educativo.[ix]

A escrita historiográfica: entre o intelectual e o político reformador

Fernando de Azevedo publicou Da Educação Física em um momento da escrita da História
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denominado por Astor Diehl (1999) de “fase do redescobrimento do Brasil”. O autor apresenta a
escrita da História até os anos 1930 como um período de interpretações dos grandes intelectuais e de
grandes sínteses. Nesse sentido, as obras do período são de difícil classificação dentro dos moldes
convencionais da chamada ciência histórica que se desenvolve no Brasil, fortemente influenciada pela
Revolução de 1930 (DIEHL, 1999, p. 26). Fernando de Azevedo acompanha esse movimento
historiográfico de grandes interpretações sem perder de vista grandes temas brasileiros, como a
educação, que impactariam fortemente suas obras em um momento histórico seguinte.

As bibliografias do autor que carregam “História” no título trazem consigo a justificativa pela
historicidade das temáticas, quase “contemporâneas” ao seu fazer como professor e que se
aproximam das práticas “modernas”, com as quais Azevedo traça íntimo diálogo: a educação, a
educação física, a ginástica e o esporte. Como professor de latim e acessando tal bibliografia, seu
texto se fez carregado de aforismas gregos para justificar e construir uma história para as práticas
“modernas”. Ao dar “forma” historiográfica para as práticas educativas tomadas como modernas,
Azevedo contribui para afirmar e também para produzir uma narrativa histórica da Educação Física
intimamente devedora da história grega. A história da Educação Física, sobretudo a narrada no
século XX, é devedora dessa tradição narrativa que, apesar de não ser inaugurada no Brasil pelo
autor, certamente deve a ele um dos desdobramentos mais férteis para a área pelo viés do debate
com a educação. A Educação Física moderna, perdida de suas “origens”, deveria se encontrar na
Antiguidade para, iluminada por suas benesses, ser regenerada e, por conseguinte, regenerar o corpo
e a escola. Procuro, assim, entender Fernando de Azevedo como um grande intérprete da
Antiguidade para a historiografia da Educação Física que, pautado em uma historiografia da educação
clássica embebida da filosofia, constrói argumentos para os problemas da Educação Física do seu
presente.

Fernando de Azevedo, como professor, intelectual e político, produziu Da Educação Física, e seu
“entusiasmo missionário” de ex-seminarista e professor de latim para com a Educação Física pode ser
observado nessa produção. De forma mais ampla, a utilidade da obra parece também se configurar
na organização de um “campo disciplinar”[x] nesses primeiros cursos de formação, entre outros
motivos, pelo fato de esta ser uma das referências do compêndio Histórico da Educação Física
(BONIRINO; MOLINA; MEDEIROS, 1931)[xi], primeiro comependio didático sobre história da
educação física utilizado em cursos de formação. Por ser reconhecido como grande incentivador de
reformas que culminassem em instituições de formação especializadas e também como fonte de
inspiração para a produção da disciplina História da Educação Física, a partir de Da Educação Física,
Azevedo circula nessa comunidade disciplinar[xii] com o duplo papel: de intelectual e de político
reformador.
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[1] Apesar de grande defensor do Método Sueco de Ginástica, por sua dimensão educativa na
educação física, Azevedo não se absteve de enviar os professores para a formação na EEFE, que já
defensora do Método Francês naquele momento.

[2]Para Evangelista (2001), a trajetória de Fernando de Azevedo com a formação de professores
culminou com a institucionalização da formação universitária do professor no Instituto de Educação
em 1934 o que, segundo o Ministério da Educação e Saúde Pública, representava a consagração do
Manifesto dos Pioneiros da escola nova, lançado em 1932. Foi institucionalizada, então, a área
educacional na primeira organização universitária oriunda da reordenação do Ensino Superior pelo
Governo Getúlio Vargas – a universidade da comunhão paulista.

[3] Pagni (1995) também propõe essa reflexão: da relação da historiografia da EF brasileira e sua
concepção de história pautada em Fernando de Azevedo.

[4]Em 1919 publica “Antinous: estudo da cultura atlética” e “O Segredo da Marathona” de discurso
pronunciado na ACM de SP. Em 1920 amplia-a e publica Da Educação Física...

[5] Reavaliando o movimento educacional brasileiro, Carvalho (2003) aponta as incoerências das
acepções do que foi produzido como discurso da renovação educacional: a unificação do sistema
educacional não teria sido compreendida como um programa político amplo e, nesse caso, de caráter
autoritário, tendo sido reciclada pela Revolução de 1930. Além disso, o sentido democratizador
atribuído ao projeto de renovação seria insuficiente.

[6] Lançada em 1943, foi escrita como Introdução ao Censo de 1940 e dentre outras obras é
publicação de forte acento sociológico.

[7]Marcus Carvalho (s.d.) mostra que a “querela entre os antigos e os modernos” não é um debate tão
novo na década de 1920 no Brasil. Entre outros exemplos, o autor mostra que, em meio à Corte de
Luís XIV na França, houve um debate sobre a redefinição dos preceitos artísticos que transformariam
as normas anteriormente tratadas nos moldes da antiguidade clássica. O partido dos modernos teria
se insurgido contra a autocompressão do classicismo francês questionando o sentido de imitação dos
modelos antigos. Daí a relação entre antigo e moderno ser algo sutil e extremamente matizado se
compreendermos que esse debate advém da difusão das consequentes ressignificações das
identidades de “corpos”, “indíviduos”, “classes sociais”, “multidões”, “povos”, “nações”, e outras
entidades personalizadas ou sociais que marcaram definitivamente a história do século XIX,
impactando o campo acadêmico, científico e artístico no século XX (CARVALHO, s.d., p. 12).

[8] Silvana Goellner e Alex Fraga (2004), ao apresentarem Sandwina como o contrário dos ideais de
graça e delicadeza desenhadas por Azevedo e por grande parte dos intelectuais de seu tempo, fazem
uma reflexão sobre como os corpos femininos das “mulheres forçudas” permanecem nas zonas de
sombra sendo considerados desviantes do que se queria naturalizar como inerente ao feminino. Daí
mulheres como Sandwina serem invisibilizadas em Da Educação Física, pois, se tornadas visíveis,
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poderiam desestabilizar as imagens construídas para reforçar e assegurar um jeito feminino de ser e
de se comportar.

[9] A bibliografia de Da Educação Física é, em quase sua totalidade, composta de obras francesas.
Das 93 obras citadas, diversas são as temáticas: educação, educação física, ginástica, esporte,
medicina, psicologia, entre outras. Dessas obras, oito fazem referência à História a partir das
temáticas gregas e artísticas no título e, dessas, três são bibliografias escritas em latim, sendo as
demais em francês e inglês Azevedo, embora não pareça estar preocupado com o método da escrita
historiográfica, se utiliza dela em diálogo com autores da tradição Grega, como Werner Jaeger.
Paidéia: a formação do homem grego, principal obra de Jaeger foi editada na Alemanha pela primeira
vez em 1936 e somente lançada no Brasil em 1966. As obras que fazem referência no título à História
Grega são: Die Hellenische Kultur (BAUGARTEN et al. 1908), Die Gimnastik und Agonistik der
Hellenen (KRAUSE, 1841), Die Gimnastik der Hellenen (JAEGER, 1857), Description Gymnastique
apud Graecos (BRUGMA, 1855), Dictionnaire des Sciences, dês lettres et des arts (BOUILLET, 1905),
L’Education Atheniense au V et VI siècle av. J.C. (GIRARD, 1890), Ouvres completes: Histoire
Ancienne (ROLLIN, 1936) e Greek Education (1881) e Greek Antiquities (1876) de MAHAFFY. Seria
necessário um aprofundamento não somente nessas obras, mas também nas demais referências
para melhor inferir sobre essa apropriação. Como as obras não são objeto de estudo, compreendo
que a análise mais ampliada sobre as perspectivas historiográficas e os modelos historiográficos de
escrita dos quais Azevedo se aproximava é uma forma possível de entender sua sintonia com a
produção historiográfica do período.

[10] Especificamente a disciplina História da Educação Física nos primeiros cursos de formação em
Educação Física.

[11]Histórico da Educação Física, o primeiro “compêndio didático” publicado no Brasil – assim
caracterizado por seus autores – sobre o tema HEF, que se tem conhecimento. O livro de F. Azevedo,
Da Educação Física, é uma das duas bibliografias especializadas em língua portuguesa citada pelos
autores. A obra será melhor discutida do Capítulo 3 desta tese.

[12]Goodson (1995), ao tratar do conceito de comunidade disciplinar, afirma que este implica ter
professores como porta-vozes empenhados em uma “elaborada organização do conhecimento”. O
conceito parece fértil para observar as regularidades com que os temas se apresentam nos livros e
artigos bem como a circulação destes nas instituições e nas revistas do período. A amálgama dessa
comunidade disciplinar seria, nesse caso, a prática docente na disciplina HEF, ou seja, a identidade
profissional desses professores e as implicações de sua produção, aqui entendidas como prescrições
para a disciplina.
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