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RESUMO 

 

Esse artigo é parte da pesquisa História e Memória da Educação Física e do 

Esporte Capixaba, Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física 

(Proteoria). Opera com o conceito de representação desenvolvido por Roger 

Chartier (1991) para compreender as formas pelas quais a realidade é 

construída por seus atores. Analisa o conteúdo ensinado sobre a temática 

História da Educação Física e do esporte entre os anos 1931 - 1940, no curso 

de formação de professores de Educação Física do Espírito Santo. Utiliza 

como fonte os documentos do Arquivo Permanente do Centro de Educação 

Física e Desportos da UFES, que apresentam um conjunto de documentos, 

como programas de ensino das disciplinas, atas das reuniões da instituição, a 

movimentação dos professores no interior do curso, as matrículas dos alunos, 

as avaliações realizadas nas disciplinas, os livros de ponto dos professores e 

funcionários etc. Metodologicamente o estudo opera com a proposta da 

Arqueologia dos Objetos, procedimento que assume que os objetos analisados 

guardam as marcas de sua produção e de seus usos, das práticas que 

permitiram a sua seleção, guarda e circulação. Por fim, entendemos que 

disciplina História da Educação Física ministrada na Escola de Educação 

Física do Espírito Santo, buscava dar aos alunos uma formação ampla, para 

que pudessem localizar historicamente como cada povo havia organizado seus 

sistemas ginásticos. 

 

Palavras chave: História da Educação Física.  Escola de Educação Física.  
Espírito Santo. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A investigação é parte de um projeto maior denominado História e 

Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba, desenvolvido pelo 

Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física (Proteoria) que procura 

compreender a História da Educação Física e do Esporte no Espírito Santo.  

No ano de 1931, pelo Decreto nº 1.366, de 26 de junho de 1931, pelo 

Interventor Federal João Punaro Bley foi instituído o Departamento de 

Educação Física do Espírito Santo, no que foi criado o curso de emergência 

para formação de professores de Educação Física (SILVA, 1996). No curso 

emergencial em Educação Física, criam-se também disciplinas, a serem 

ministradas aos alunos, sendo assim, começam a ser produzidos documentos 

como planos de ensino e quesitos para a avaliação do que era ensinado, 

seleção de conteúdos, e de professores aptos a ministrar os conhecimentos 

necessários à formação dos alunos. Após a conversão da Escola de Educação 

Física em Centro de Educação Física e Desportos, a documentação gerada 

anteriormente ao ano de 1961 passou a constituir um “Arquivo Permanente”, 

funcionando como arquivo histórico da administração do curso, guardando a 

memória do que foi a instituição, suas disciplinas, seus professores e suas 

propostas de ensino.  

Apesar desses documentos se configurarem como ricas fontes para 

compreender o ensino, devemos ficar atentos, pois os registros são apenas 

pistas de como a História da Educação Física foi ensinada aos alunos.  

 

Segundo Le Goff (2013, p.536), 

A concepção do documento/monumento é, pois, independente da 
revolução documental e entre os seus objetivos está o de evitar 
que esta revolução necessária se transforme num derivativo e 
desvie o historiador do seu dever principal: a crítica do documento 
– qualquer que ele seja – enquanto monumento. O documento não 
é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 
sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 
detinham o poder. Só a análise do documento enquanto 
monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao 
historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento 
de causa. 
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Dessa maneira, Le Goff alerta que os documentos/monumentos, nunca 

são inócuos, porém resultados de uma montagem, consciente ou inconsciente 

da história da época, que nos direciona e nos dá condições de compreender 

seus usos e suas relações com as produções de um determinado período.  

  Buscando entender como se constitui o ensino de História da Educação 

Física no Curso de Emergência de Educação Física do Espírito Santo, foi 

fundamental realizar uma busca pelos documentos produzidos no decorrer de 

sua vigência. Para tanto, realizou-se uma categorização dos diversos 

documentos referentes à Cadeira de História da Educação Física, para 

entender como foram organizados seus conteúdos didáticos. 

 

2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O estudo objetiva analisar a história do ensino da disciplina História da 

Educação Física entre os anos de 1931-1940 no Curso de Educação Física do 

Espírito Santo, utilizando como fontes os programas das disciplinas de História 

da Educação Física ofertados nesse período. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar os programas da disciplina História da Educação Física; localizar 

os autores utilizados; compreender como as temáticas eram abordadas; 

verificar como eram realizadas as periodizações para os conteúdos ensinados. 

 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para compreendermos as informações contidas nas fontes, foi 

empregado para a análise dos documentos do Arquivo Permanente o conceito 
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de representações desenvolvido por Roger Chartier em 1991, e também 

utilizamos a comparação entre as fontes, pois, ao compararmos os conteúdos, 

é possível extrair informações que são encontradas dispersas, porém que 

fazem parte de um fundo documental, possuindo conteúdos que variam no 

ordenamento de sua série. Essa estratégia foi empregada para analisar os 

diversos documentos encontrados como sabatinas, folha de exercício docente, 

quadro de notas e principalmente os programas de disciplinas que estão 

periodizados desde a primeira década de funcionamento do curso. 

 As fontes que foram localizadas entre os anos 1931-1940, foram 

separadas por ano, esse método facilitou a comparação dos conteúdos dos 

programas de disciplinas encontrados. Por esse motivo, houve necessidade em 

analisar os conteúdos das cadeiras História da Educação Física que eram 

comuns, para identificar os assuntos que compunham os programas de 

disciplina, os temas centrais a serem ensinados e os autores utilizados como 

referência para o ensino dessa disciplina ao longo de sua primeira década de 

funcionamento.  

 

4  RESULTADOS 

 

No levantamento de fontes bibliográficas, buscamos por estudos que 

abordassem a temática do ensino de História da Educação Física, para ter uma 

disposição de como a comunidade acadêmica vem abordando esse assunto. 

No processo de revisão, foi realizada uma busca nos periódicos e anais de 

congressos da Educação e Educação Física. Feita a classificação, foi possível 

serem localizados 19 artigos que se refere à história da Educação Física. Na 

análise dos textos, foi possível perceber que poucos trabalhos abordavam 

especificamente sobre essa temática, o que nos leva a inferir que até o 

momento, o ensino de História da Educação Física foi pouco trabalhado pelos 

estudiosos da área, não havendo ainda uma comunidade discutindo de forma 

sistemática as estratégias didáticas para se ensinar a História da Educação 

Física. Percebemos que há uma pulverização de textos sobre o assunto pelos 
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anais de congressos da Educação Física pesquisados, mas não encontramos a 

explicitação de uma forma para uma metodologia do ensino da História da 

Educação Física, marcos teórico, periodização, nem fontes para o seu ensino. 

Observando essas questões, buscamos compreender como foi problematizado 

e trabalhado o ensino de História no Curso de Formação em Educação Física 

do Espírito Santo entre os anos de 1931- 1940.  

Para entendermos as representações acerca da História da Educação 

Física no curso de Emergência de Educação Física do Espírito Santo,1 

recorremos ao Arquivo Permanente, situado no Centro de Educação Física e 

Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo.  

O Arquivo Permanente era antes denominado como “Arquivo Morto”.  

Por muitos anos foi apenas depósito onde se armazenava as documentações e 

registros, desde a criação do Curso de Emergência de Educação Física no ano 

de 1931. Após implantação do projeto História e Memória da Educação Física e 

do Esporte Capixaba  que procura compreender a história da Educação Física 

e do Esporte no Espírito Santo, foram explorados os documentos contidos no 

Arquivo Permanente, esses documentos poderiam ser utilizados como fonte e  

nos auxiliaria a entender a história no Curso de Educação Física.  

Com base nas potencialidades deste arquivo e na possibilidade de 

encontrarmos importantes fontes para o estudo e aprofundamento desta área 

do conhecimento, iniciamos uma busca por documentos da década de 1930,  

na intenção de redescobrir como se constituiu a Cadeira de História da 

Educação Física, como eram selecionados os conteúdos, quais eram os 

principais autores, bibliografias, que formava o programa dessa disciplina 

ofertada aos futuros professores de Educação Física.  

Para Bloch (2001, p. 83),  

 [...] a despeito do que às vezes parecem imaginar os iniciantes, 
os documentos não surgem, aqui ou ali, por efeito [de não se 
sabe] qual decreto dos deuses. Sua presença ou ausência em tais 

                                                           
1
     Para Silva (1996) “A formação de profissionais para trabalhar com Educação Física foi uma aspiração da classe 

dirigente do País antes mesmo de 1930, mas foi a partir do desencadeamento do Movimento Revolucionário 
daquele ano que o Exército, com o apoio do governo, iniciou um processo de difusão, divulgação e orientação da 
prática da Educação Física no meio civil. Com isso, começam a surgir instituições civis responsáveis pela formação 

de profissionais para atuarem com Educação Física”. 



   

12 
 

arquivos, em tal biblioteca, em tal solo deriva de causas humanas 
que não escapam de modo algum à análise, e os problemas que 
sua transmissão coloca, longe de serem apenas o alcance de 
exercícios técnicos, tocam eles mesmos no mais íntimo da vida do 
passado, pois o que se encontra assim posto em jogo é nada 
menos do que a passagem da lembrança através das gerações.     

 

Assim, vale lembrar as reflexões de Le Goff (2003) quando o autor diz 

que os documentos não são inocentes, mas são resultados de ações, 

conscientes ou inconscientes, e devendo ser analisados desmitificando o seu 

significado aparente. 

Durante as investidas no arquivo, foi possível encontrar 37 documentos 

referentes à Cadeira de História da Educação Física na década de 1930, como 

a relação dos alunos, provas, indicações de leituras, quadros de notas, quadro 

de disciplinas semanal e indicações de conteúdos a ser ministrados aos alunos 

do Curso de Emergência de Educação Física. Embora tenhamos encontrados 

essa massa documental, tivemos dificuldades em encontrar outros documentos 

do período de 1931 -1940, pois, a falta de um ambiente adequado para sua 

conservação, fizeram com que muitos deles sofressem decomposição ao longo 

dos anos, devido à ação da umidade, poeira, pragas e inclusive descarte de 

documentos. 

Ao manusear esses 37 documentos localizados, percebemos dentre eles 

os programas de disciplina da cadeira de História da Educação Física. Na 

organização com que os conteúdos se apresentam, há a possibilidade de 

encontrar suas marcas de origem em duas obras, uma intitulado Histórico da 

Educação Física, que teve como um de seus autores o tenente do Exército 

Carlos Marciano de Medeiros, que foi diretor do Departamento de Educação 

Física no ano de 1931 e o livro Jogos Olympicos de hontem de Hoje e de 

amanhan, obra escrita por Américo R. Netto no ano de 1937, que segundo 

Tavares (2006) “provavelmente o primeiro livro sobre Estudos Olímpicos 

Publicado no Brasil”. 

Enquanto o primeiro livro aborda a história da Educação Física de forma 

mais geral, com seu desenvolvimento na Europa, o segundo busca dar um 

panorama à sua relação com os Jogos Olímpicos. Desse modo, constituiu-se 
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como matriz para se selecionar e harmonizar o lugar da Educação Física no 

desenvolvimento dos Estados nacionais, na história do Brasil e nos sistemas 

de ensino. 

Os estudos de Le Goff ao citar La monarquie franque, afirma:  

[...] A leitura dos documentos não serviria, pois, para nada se 

fosse feita com idéias preconcebidas [...]. A sua única habilidade 

(do historiador) consiste em tirar dos documentos tudo o que eles 

contêm e em não lhes acrescentar nada do que eles não contêm. 

O melhor historiador é aquele que se mantém o mais próximo 

possível dos textos. (La monarquie franque, apud Le Goff 2003, 

p.527). 

 

 Munidos desses documentos será possível compreender por meio das 

análises, a dinâmica empregada para o ensino da disciplina, e como aparece 

as lutas de representações da História da Educação Física na formação dos 

futuros professores. 

 

5  DISCUSSÃO  

 

Em abril de 1931 ocorre a reforma Francisco Campos por meio do 

Decreto nº 19.890,  tornando obrigatório o ensino da Educação Física em todos 

os níveis de ensino. A partir desse momento, é adotado oficialmente o Método 

Francês de Ginástica no Brasil, por ser considerado o método mais adequado a 

especificidade brasileira. No Espírito Santo, com a necessidade de formar 

professores aptos a ministrar o ensino da Educação Física no ensino 

secundário, cria-se o Departamento de Educação Física do Espírito Santo, pelo 

Decreto nº 1.366, de 26 de junho de 1931, pelo Interventor Federal João 

Punaro Bley. 

Ao analisar os programas de disciplina da Cadeira História da Educação 

Física, é possível entender que a intenção era proporcionar aos futuros 

professores uma capacitação ampla, que se dava pelo domínio dos principais 

períodos da história das civilizações e métodos mais importantes até então. 



   

14 
 

Para a visualização dos conteúdos que eram ministrados, realizamos a 

transcrição dos programas de disciplina, da Cadeira de História da Educação 

Física do ano de 1931. Estes programas tinham como objetivo nortear os 

professores acerca das partes essenciais a serem ministradas no decorrer das 

aulas. Sendo assim, para a disciplina Historia da Educação Física os 

conteúdos eram: 

1º- Generalidades – Divisão – Primeira parte do 1º periodo 

2º- Egypcios – Hindús e Chinezes 

3º- Gregos – Periodo Classico 

4º- Romanos 

5º-Periodo medieval – Edade Media 

6º -Periodo da renascença – precussores do século XIV 

7º- Séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. 

8º  -Methodo Sueco 

9º- Critica de Démeny ao methodo sueco 

10º- Escóla Americana 

11º-Escóla Franceza de Démeny 

12º-Periodo contemporâneo – Seculo XX 

13-Historico da Educação Physica em França. 

(DEPARATAMENTO DE EDUCAÇÃO PHYSICA DO ESTADO DO 

ESPIRITO SANTO, 1931, s.n.). 

 

Os conteúdos da disciplina História da Educação Física, no Curso de 

Formação de Professores de Educação Física no ano 1931 pôde ser 

observado que seus conteúdos estavam relacionados ao livro Histórico da 

Educação Física. Nesse período esta obra era o principal e mais atualizada 

fonte produzida e sistematizada para o auxílio do professor no ensino dos 

conteúdos da disciplina História da Educação Física. O livro foi produzido pelos 

1º tenentes do Exercito Laurentino Lopes Bonorino, Antonio de Mendonça 

Molina e Carlos Marciano de Medeiros.  

Segundo os tenentes:  

A idea da publicação, que constituiu a matéria dada no ano de 

1930 aos alunos do C.M.E.F. e foi distribuído em fascículos, [...] 

porvindouros do Centro Militar de Educação Física e para aqueles 

que, nos estabelecimentos congêneres, se dedicarem ao assunto, 

facilitando-lhes o estudo da Cadeira de História, [..] por não se 

encontrarem as nossas bibliotecas aparelhadas para servirem de 

fonte de informações sobre a matéria em apreço. (BONORINO, 

MOLINA e MEDEIROS, 1931, p.2).  
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 Dentre os autores, vale ressaltar Carlos Marciano de Medeiros, em 27-

06-1931 foi nomeado Diretor do Departamento de Educação Físicas da Escola 

de Educação Física do Espírito Santo, segundo o Decreto 1376 da 

Interventoria Federal do Estado e que também ministrava a disciplina História 

da Educação Física, além das cadeiras de Pedagogia e de Biometria 

(PESSOAL DOCENTE E ADMINISTRATIVO, 1931, p.1). 

Nesse primeiro momento do Curso de Emergência de Educação Física, 

os conteúdos dos programas de disciplinas analisados, mostram que, o ensino 

da disciplina História da Educação Física, estava presente desde a criação do 

curso especial, em 1931, e essa disciplina fez parte do currículo naquele 

período. Ferreira Neto (1995, p. 99) apresenta os principais objetivos dessa 

disciplina: “[...] a formação geral para a prática social cidadã e a formação 

específica para a compreensão dos elementos teóricos da prática social dos 

professores de Educação Física”, eram o desígnios que deveriam ser 

alcançados na formação dos alunos no decorrer do ensino. 

No ano de 1932 Medeiros, deixa de ministrar as aulas de História da 

Educação Física, atuando somente no cargo de Diretor do Departamento de 

Educação Física. Sendo assim, para o próximo ano, Heitor Rossi Bélache, foi 

nomeado professor desta disciplina. (PESSOAL DOCENTE E 

ADMINISTRATIVO, 1933, p.32).  

Nos programas de disciplina de 1933 podemos observar que a ementa 

sugere que na cadeira de História da Educação Física, os objetivos seriam 

alcançado durante as aulas, com um estudo da evolução da Educação Física, 

através da história das civilizações, desde o homem primitivo até os dias 

atuais. Após esses conteúdos, era feito um estudo dos diferentes métodos de 

Educação Física em suas linhas gerais.  

 O processo ensino-aprendizagem se dava pela mediação dos 

conhecimentos do professor, e da utilizção do livro Histórico da Educação 

Física. Exemplares dessa obra eram distribuídos aos alunos, no primeiro dia 

letivo, seguido religiosamente a ordem de disposição dos conteúdos do livro 

didático, ao professor cabia ministrar sua aulas seguindo o modelo e a ordem 

dos assuntos da obra dos tenentes, devido a extensão dos conteúdos o  ensino 
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da disciplina era bastante complexo, pois a amplitude temática não permite 

tratar da especificidade da própria área. 

 O objetivo de se estudarem esses conteúdos, na disciplina História da 

Educação Física, era poder oferecer aos alunos do Curso de Educação Física, 

uma formação geral que abrangesse uma maior temporização da história, 

porém, possivelmente, não havia tempo hábil para que se discutissem os 

assuntos detalhadamente em sala de aula, visto que os extensos conteúdos 

deveriam ser aprendidos num curto período, segundo consta no plano de 

ensino do Curso de Educação Física, 

Os programas devem consignar os assuntos a serem tratados 
durante o Curso de modo que se possa formar uma ideia do que 
será ensinado de matérias tão vastas e num curto perambulo serão 
expostas as relações da matéria em questão com a Educação 
Física. (PLANO DE ENSINO, 1933, [s.p.]).   

 Era esperado dos alunos, segundo o Plano de Ensino da disciplina, que 

os objetivos deveriam ser alcançados em 15 dias letivos, e com aulas de 1 hora 

de duração. Dessa maneira como funcionavam as avaliações? Como os alunos 

se preparavam para compreenderem os conteúdos em tão pouco tempo? E os 

objetivos dessa disciplina, realmente davam conta de formar um professor que 

pudesse compreender o contexto histórico e a constituição do que se entendia 

naquele período sobre Educação Física? 

Segundo Ferreira Neto: 

O processo de ensino se dava através do agente que era o 

instrutor, da forma de transmissão que da a aula e do abjeto do 

ensino que era a classe. [...] Como era transmitido tão ampla 

seleção de conteúdos? Pela adoção de livros didáticos, [...] os 

conteúdos selecionados correspondiam exatamente àqueles 

contidos no livro, dada a dificuldade de material bibliográfico à 

época. O instrutor dotado de uma concepção pedagógica, de uma 

concepção histórica e do livro didático, cumpria sua função de 

expor a matéria em voz alta e clara. À classe cabia “passar” um 

sem números de vezes como objetivo de memorizá-la, uma vez 

que as provas eram realizadas sempre ao final de cada mês. 

(FERREIRA NETO, 1995, p, 99).  

  

O autor considera que devido à ampla seleção dos conteúdos, cabia aos 

alunos memorizar os conteúdos contidos e extraídos do livro Histórico da 
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Educação Física. Como pudemos perceber pelos assuntos que compunham o 

programa de disciplina da Cadeira História da Educação Física no ano de 

1931, essa quantidade de conteúdos históricos deveriam ser alcançados pelos 

futuros professores. 

No ano de 1933/1934, o sistema de conteúdos a serem ministrados, 

período letivo, material didático, seguiam ainda as mesmas tendências desde a 

criação do Curso de Emergência de Educação Física. Em consulta ao Arquivo 

Permanente, pudemos encontrar as avaliações, sabatinas e memoranduns das 

provas teóricas que eram dadas aos alunos. 

Abaixo descreveremos uma Sabatina de História da Educação Física de 

1934, com as perguntas e respostas sugestivas, assinadas pelo professor 

Heitor Rossi Bélache. 

 

4º Sabatina de Resumo Histórico da ED. Física- 6/3/34 

1º Questão- Dizer em que ciência se apoia Ling para conceber o 
seu método e como o fez. 

Resp.- Unicamente na anatomia, ciência da época e Fe-lo sobe 
base analítica deixando de lado a importante parte funcional do 
organismo. 

2º Questão- Quem lançou a pedra fundamental da Escola 
francesa? 

Resp. Démeny 

3º Questão- Qual a maior falha do método culturista, ou ginástica 
culturista? 

Resp. Buscar a saúde pela força e na força pela saúde. 

4º Questão- Por que Hebert chamou de NATURAL o seu sistema 
de ginástica? 

Resp. Por, considerar que ela representa uma volta a natureza, e 
retono aqueles exercícios que faziam o povo selvagem os mais 
belos tipos de perfeição física. 

5º Questão- Quais os principais pontos focalizados por Démeny 
em sua critica no Método sueco? 

A)- as posições fundamentais; b) abrir para frente; C)- as 
extensões; d) as energias mecânicas; e) erros capitais nas leis 
naturais; f) ignorancia das funções nervosas; g) abusos dos 
esforços estáticos; h) despreso do praser e da utilidade; i) 
ignorância da influencia do efeito geral sobre o efeito local; j) 

ignorancia dos defeitos educativos na ginástica.  
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(DEPARATAMENTO DE EDUCAÇÃO PHYSICA DO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 1934, s.n). 

 

No decorrer do Curso de Emergência de Educação Física, nas aulas de 

História de Educação Física, os indícios nos aponta que havia pelo menos três 

avaliações, sempre ao final do mês. As questões de provas acima confirmam a 

suposição, com relação aos conteúdos que eram descritos nos Programas de 

Disciplinas, se relacionarem ao livro dos tenentes, bem como evidenciam que 

os conteúdos contidos no livro eram estudados e cobrados dos alunos por meio 

das avaliações. 

No ano de 1935, assumiu a Cadeira de História da Educação Física a 

professora Julieta Greppe, permanecendo até o final do mesmo ano como 

professora dessa disciplina (PESSOAL DOCENTE E ADMINISTRATIVO, 1935, 

p.35) 

Pudemos observar por meio das analises comparativas dos conteúdos 

contidos na documentação do Arquivo Permanente, que o quadro do programa 

de disciplina para esta cadeira ainda continuava com os mesmos objetivos e 

conteúdos, visando proporcionar aos alunos uma noção geral acerca da 

história das civilizações e estudos dos métodos da Educação Física.  Essa 

informação pode ser comprovada de acordo com os documentos Oficiais, que 

relata: 

Em virtude do encerramento dos trabalhos do 6º período lectivo 

dispensada da seguinte cadeira e História da Educação Physica. 

Em portaria nº 35.00, do Sr. Inpector Chefe, louvada pela 

competência por que se houve pelo ombro intelligente com 

que seguiu a disciplina a seu cargo, pelo fiel e cabal 

cumprimento do programa pré-estabelicido, pela assignalada 

pontualidade em todos os seus deveres, ferialmente pelo gosto e 

enthusiasmo com que se dedicou a difficil arte de ensinar e pela 

maneira criteriosa com que distribuiu justiça nas provas parciais e 

exames de fim de curso do periodo lectivo ora encerrado. 

(PESSOAL DOCENTE E ADMINISTRATIVO, 1935, p.35, grifos 

nossos).  

  

Embora já houvesse passado aproximadamente cinco anos da criação 

do Curso de Emergência de Educação Física, no que se refere à cadeira de 
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História da Educação Física, houve pouca alteração dos conteúdos estudados 

nessa disciplina. A citação indica que os programas de disciplinas eram pré-

estabelecidos, seguindo o modelo da Escola de Educação Física do Exercito, 

donde posteriormente foi criado o Departamento de Educação Física do 

Espírito Santo, durante o governo do Interventor Federal João Punaro Bley por 

meio do decreto n. 1.366 de 26 de julho de 1931. 

No ano de 1936 a Escola de Educação Física do Espírito Santo "[...] 

convertido na Lei 98 a então Escola passou a chamar-se Escola Superior de 

Educação Física, nela funcionando os cursos regulares previstos na Lei 

referida, sancionada por Vossa Excelência a 24 de Setembro de 1936." 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, p.3) 

No Arquivo Permanente não foi possível localizar os registros das aulas, 

provas, programas de disciplinas, indicação de leituras, quadro semanais de 

aulas, entre outros, pois a partir da Lei nº 98 de 24 de setembro, que tornou a 

Escola de Educação Física em Curso Superior de Educação Física, houve a 

necessidade de regulamentação do curso.  

Segundo a Silva (1996), isso se deu pelo seguinte fato.  

Como a Lei nº 98 não define as finalidades da Escola Superior de 

Educação Física, mantem-se o previsto na legislação 

imediatamente anterior, o Decreto n° 5.207, de 24 de agosto de 

1934. Ou seja, “... habilitar professores, instructores, monitores e 

médicos, a ministrarem e orientarem a educação physica por 

methodo scientifico e racional” (ESPIRITO SANTO, 1934). 

Se observarmos o programa do Curso, mesmo à ampliação da 

cultura geral fica restrita a inclusão do Coro Orfeonico, não 

representando, desse modo, nenhuma orientação a caminho do 

ensino superior. 

Com a instituição dessa Lei n° 98/36, que prevê, no seu artigo 

13º, a necessidade de regulamentação, os cursos da Escola 

não podiam funcionar. Desse modo, não ocorreram cursos 

entre 1936 e 1939, quando, pelo Decreto n° 10.330, a Inspetoria e 

a Escola de Educação Física são regulamentadas. (SILVA, 1996, 

p.155/156, grifos nossos). 

 Somente após o decreto de Lei nº 1380 de Junho de 1939, que estende 

aos alunos de Curso de Emergência de Educação Física as regalias dos 
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Licenciados em educação física e dos Médicos especializados em educação 

física e desporto, sendo assim, 

O Presidente da Republica, usando da atribuição que lhe confere 
o artº 180 da Constituição, decreta: 

Artº 1º- os alunos diplomados pelo Curso de Emergência de 
Educação Física, que o Ministério da Educação manteve, no 
Distrito Federal, em entendimento com o Ministério da Guerra, na 
Escóla de Educação Física do Exercito, gosarão das mesmas 
regalias dos Licenciados em educação física ou dos médicos 
especializados em educação física e desportos, de que trata o artº 
32 do Decreto nº 1.212, de abril de 1939. (SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO E SAÚDE, 1939, [s.p.]). 

 Com o decreto nº 1380 de Junho de 1939, sancionado pelo Presidente 

da República, houve a regulamentação necessária para que o curso de 

Educação Física, retomasse suas atividades, dessa maneira, podemos 

posteriormente a essa data localizar os programas de disciplina do ano de 

1940.   

Ao analisar o programa da disciplina de História da Educação Física, do 

ano de 1940, pode-se perceber que ocorreu uma sistematização na seleção 

dos conteúdos. Enquanto no período de 1931 a 1935, os assuntos estudados 

pelos futuros professores de Educação Física, se baseavam unicamente no 

livro Histórico da Educação Física, após a regulamentação pelo decreto nº 

10.330, podemos perceber outras indicações de livros, revista e anais de 

congresso. A partir desse momento o ensino dos conteúdos dessa disciplina 

torna-se mais abrangente, introduzindo novos elementos que buscavam 

nortear a história da Educação Física.  

Vejamos a seguir, a transcrição literal da proposta do programa de 

disciplina para a cadeira de História da Educação Física do ano de 1940. 

Historia da Educação Física 

A - Fim a atingir: 
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a) Dar noção das origens do trabalho físico e de que forma se operou sua 
metodotisação e regulamentação; 

b) Estudar a evolução natural dos métodos e processos de trabalho físico, 
até o momento atual, 

c) Dar conhecimento dos vários métodos de educação física em uso no 
mundo moderno; 

d) Preparar, pelo conhecimento da evolução por que tem passado os 
métodos, o espírito dos futuros técnicos em Educação Física, afim de 
mais facilmente admitirem a evolução provável. 

 

 

B – Relação pormenorisada de assuntos: 

 

Nº da 

Sessão 

Assuntos a ministrar Duração 

1  Apresentação da cadeira – Importancia do Estudo 

da História e objetivos do curso, definição de 

história Educação Física e a pré-história. 

1 hora 

2 Educação Física na antiguidade Oriental - Indús - 

Chinezes - Egípicios. 

1 ´´ 

3 Antiguidade Clássica – Educação Física na 

Grécia. 

1´´ 

4 Causas do explendor e da decadência da 

Educação Física na Grécia – Jogos Olímpicos 

antihos e sua correlação com os jogos modernos. 

1 ´´ 

5 Antiguidade Clássica – Educação Física em 

Roma. 

1 ´´ 

6 Educação Física na Idade Média. 1 ´´ 

7 Educação Física na Renascença. 1 ´´ 

8 Educação Física nos tempos modernos – Inicio da 

metodisação 

1 ´´ 

9 Método Suéco antigo e moderno – Método Ling. 1 ´´ 

10 Métodos de Amóros e Hebert. 1 ´´ 



   

22 
 

11 Método de Demeny – Culturista – Sistemas 

Escandinavos (Nils Bukd). 

1´´ 

12 Método de Sokols e Calistenico. 1 ´´ 

13 Moderno Método Alemão. 1 ´´ 

14 Educação Física na América e no Brasil. 1 ´´ 

15 Organsação dos hogos Olimpicos Modernos. [SIC] 1 ´´ 

Total..............................................................................................................15 

h´´ 

 

C – Meios: 

a) - Documentação: - Fichas anexas ao presente programa – História     
de Educação Física, Cap. Molina – Jogos olímpicos de Ontem e 
de Hoje, de Américo Neto – Anais do VII Congresso Brasileiro de 
Educação – Enciclopédia dos Esportes – Educação Física 
(Demeny) – Revista de Hebertiste. 

b) – Pessoal: - Instrutor: - 1º Tem. Alvaro Lucio De Arêas. 
c) – Material: - o da E.E.F.E. 
d) – Local: - Sala de conferencias da E.E.F.E. 

e) – Tempo: - Os assuntos serão esgotados em 15 sessões de 1 

hora.  

D)- FICHAS: Já entregues. 

(a) Antonio Pires de Castro Filho 

Cap.Sub-Diretor do Ensino. 

 

Nesse momento, após as mudanças feitas no currículo e, com a 

inserção do livro Jogos Olympicos de hontem de Hoje e de amanhan, obra 

escrita por Américo R. Netto, publicado no ano de 1937, no programa da 

cadeira de História da Educação Física, amplia seu teor, buscando 

compreender a organização dos Jogos Olímpicos, também passa a fazer parte 

dos conteúdos que compunham os temas estudados, da história da Educação 

Física. 
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Para compreender as representações contemporâneas sobre o ensino 

de História da Educação Física e o sentido atribuído a ela, Melo (1997) busca 

problematizar a discussão em seu estudo intitulado Por que Devemos Estudar 

a História da Educação Física e do Esporte nos Cursos de Graduação? Nesse 

estudo, o autor analisa o desenvolvimento dessa disciplina, fazendo menção à 

Escola de Educação Física e Desportos (ENEFD) da UFRJ, desde o ano de 

sua criação, em 1939. Podemos perceber que os Conteúdos Clássicos, que 

são os conteúdos da História Geral que não podem deixar de serem ensinados, 

sendo aquele que resiste ao tempo, buscava encontrar indícios, sobre a 

constituição do homem nas diversas civilizações e que buscasse compreender 

o que deu origens ao que se entende por Educação Física na atualidade. 

Segundo Ferreira Neto (1995, p. 100), Conteúdos Clássicos naquele contexto 

abordava a “Atividade Física na Antiguidade Clássica, as atividades corporais 

no mundo greco-romano, as atividades corporais em Esparta e Atenas, as 

atividades corporais em Roma”. 

 Os conteúdos ministrados naquela instituição eram similares ao que foi 

apresentado como objeto de ensino no Curso de Emergência de Educação 

Física no Espírito Santo, pois a principal fonte, para a História da Educação 

Física, eram os conhecimentos descritos no livro dos tenentes do Exército 

Laurentino Lopes Bonorino, Antonio de Mendonça Molina e Carlos M. de 

Medeiros. Essa foi uma obra que teve grande circulação no Espírito Santo e 

em outras regiões do país, e tornou-se referência para o ensino dessa 

disciplina, devido a grande circulação do livro, em outros cursos como é o caso 

da Escola de Educação Física e Desportos do Rio de Janeiro, seguindo o 

modelo difundido na Escola de Educação Física do Espírito Santo se 

apropriando desses conteúdos para dar sustentação e base teórica nas aulas 

de História da Educação Física. De acordo com Melo (1997), nos cursos de 

Educação Física que posteriormente foram criados após a década de 1930, os 

currículos eram estruturados para que fossem ao mesmo tempo práticos, mas 

também teóricos. Para o autor, a área deveria proporcionar, 

 

[...] condições, por meio de uma preparação teórica aprofundada, 
para que o aluno possa recriar constantemente sua atuação, a 
partir da compreensão da realidade que o cerca dos valores do 
jogo, das especificidades da atuação e das possibilidades de que 
pode dispor para alcance de seus objetivos. A graduação estaria 
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preocupada em preparar o aluno para pensar/repensar sua 
atuação, entendendo que há a necessidade de uma compreensão 
teórica por trás da atuação, que nunca é só prática, mais 
indissociável teórico-prática. (MELO, 1997, p. 740). 

 

Dessa maneira, a disciplina História da Educação Física possibilitava 

uma colaboração com o resgate do desenvolvimento das diferentes 

composições, transformações dos conteúdos e fatos que compõem a história 

do homem no tempo. Da mesma forma, ajuda-nos a entender os caminhos 

percorridos nos primeiros cursos de Educação Física civis até a consolidação 

de um currículo que, mesmo com poucas atualizações, atendesse às 

necessidades de formação dos professores que atuariam no campo daquilo 

que se entende por Educação Física no Brasil. 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos por meio desse estudo que a disciplina História da 

Educação Física que era ministrada na Escola de Educação Física do Espírito 

Santo, buscava dar aos alunos uma formação ampla, para que pudessem 

localizar historicamente como cada povo havia organizado seus sistemas 

ginásticos.  O estudo da história contribui para as mais diversas interpretações 

e reinterpretações do presente. Conforme afirma Borges (1980, p. 9), “Para se 

compreender satisfatoriamente a história como hoje ela se configura, é preciso 

se recapitular sua origem e seu desenvolvimento. Somente a história pode nos 

fazer compreender como hoje ela se apresenta”.  Ao pesquisarmos a História 

da Educação Física, no Curso de Educação Física entre os anos de 1931- 

1940 percebemos que a proposta era de que os alunos deveriam estar aptos 

ter o conhecimento geral sobre a constituição do que se entende por Educação 

Física e métodos utilizados, embora houvesse uma ampla seleção de assuntos 

a serem estudados em apenas 15 dias letivos, devido às características do 

curso, quanto ao tempo de formação dos alunos, acreditava-se que era 

possível alcançar os objetivos traçados na ementa da disciplina para o período 

que ocorria às aulas. Vale lembrar, por se tratar de um curso de emergência, 

não havia tempo necessário para que os alunos pudessem discutir e levantar 
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questionamentos acerca do ensino de história, visto que os conteúdos já 

estavam pré-estabelecidos pelo modelo que vinha da Escola de Educação 

Física do Exercito, é que era indicado para ser ensinado também no curso de 

emergência, porém, esse conteúdo deveria ser passado de uma maneira mais 

resumida. 

 Ainda existem muitas questões a serem discutidas sobre o ensino da 

História da Educação Física e lacunas a serem preenchidas, pois ainda são 

poucos os pesquisadores que se preocuparam em analisar o ensino dessa 

disciplina, e, além disso, precisam continuar explorando e trazendo á tona essa 

discussão de maneira sistematizada. Apesar de já terem sido realizados 

congressos específicos sobre o tema da História da Educação Física, esporte e 

lazer e mesmo grupos temáticos que abordavam essa questão em grupos de 

estudos, designados como Memórias da Educação Física e Esporte, não foi 

percebido um movimento teórico e metodológico que se proponha a pensar o 

próprio ensino do que é investigado. Dessa forma, esta pesquisa procura 

contribuir com a discussão, chamando a atenção para que não se deixem 

apenas arquivados os preciosos documentos que contam a história da História 

da Educação Física e Desportos e que nos ajudem a pensar a própria área e 

da sua história extrair conhecimentos para propor o seu ensino. 
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