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RESUMO

A Educação Física enquanto componente curricular do
12

par-
AEsporte.

esportivo
formaram a base ins-

foi

so-

de

como

0

do,

um

profundoum

uma radical ITiU-

Educação 

período

Educação

e 22

1930_-^1945 foi a fase de estabelecimento das bases da 
Física nacional,

graus foi analisada numa perspectiva sociologica, obje 
tivando: (1) estabelecer a influência da política educacional 
nas suas propostas pedagógicas, durante o período 1930-1986; 
(2) investigar a origem histórica destas propostas; e (3) ela
borar um modelo sociológico da Educação Física, obtido a 
tir da Sociologia da Educação e da Sociologia do 
abordagem metodológica foi feita com base na teoria dos siste
mas. A técnica de pesquisa envolveu a coleta e análise de con
teúdo de documentos legais e textos especializados produzidos 
na época em questão. 0 exame histórico dos séculos XVIII e XIX 
revelou que os sistemas ginásticos europeus, surgidos num con
texto de nacionalismo e militarismo, e o movimento 
inglês, de caráter liberal-aristocrático, 
titucional da Educação FÍsica no mundo atual. 0 esporte 
analisado como fenômeno social e detectada sua influência 
bre a Educação FÍsica. Evidenciou-se também a necessidade 
uma reflexão pedagógica sobre o esporte, para integrá-lo 
meio da educação formal. A investigação histórica da 
FÍsica no Brasil permitiu distinguir quatro fases.

para a qual convergiram os interesses do Esta 
do sistema militar e dos educadores, centrados no naciona

lismo, preparação militar, eugenia e busca da higiene/saúde. 0 
período 1946-1967 foi de relativa retração do apoio à Educação 
FÍsica por parte do Estado, ao mesmo tempo em que se iniciou 

questionamento das bases pedagógicas estabelecidas. 0 perío^ 
do 1969-l_9.7.9_.marcou a asce^nçao do Esporte à razão de Estado, a 
inclusão do binómio Educação FÍsica/Esporte na planificação es 
tratégica do governo e a esportivização da Educação FÍsica Es
colar. 0 período 1980-1986 caracterizou-se por 
questionamento das bases da Educação FÍsica e



iv

mudançaa
de homem

de

Foram identificadas

no
Esportivo).

se
do

sistema escolar;
a

a
social.

auto-afirmativa,
dificultando ade agir como um subsistema autonomo, dificultando a implanta

ção de mudanças ao nível da relação professor-aluno-matéria. 0 
modelo sistémico proposto revelou-se útil para explicar a tra
jetória da Educação FÍsica no período 1930-1986.

dança de referenciais conceituais, com a ascenção da concepção 
sócio-política da Educação FÍsica. Concluiu-se que 
das concepções pedagógicas e dos modelos de homem desejados 
não são fatores suficientes para explicar as mudanças ao nível 
da pratica pedagógica do trinomio professor-aluno-matéria 
ensino, fazendo-se necessário uma análise da atividade física 
enquanto um fenomeno 4 u.Z-g . Foram identificadas algumas
variáveis pedagógico-didáticas e sócio-psicológicas envolvidas 
na ativação dos mecanismos de sociabilização e formação da per 
sonalidade presentes no processo ensino-aprendizagem em Educa
ção FÍsica. 0 comportamento destas variáveis foi analisado nos 
métodos utilizados pela Educação FÍsica no período (Método 
Francês, Método Desportivo Generalizado e Método
Um modelo sociologico sistémico foi proposto com base nos 
guintes elementos: (1) política educacional; (2) objetivos

(3) objetivos educacionais da Educação FÍsi
ca; e 4) processo ensino-aprendizagem. Considerou-se também 
influência da herança histórica e dos interesses do sistema rni 
litar e esportivo. A finalidade do sistema foi definida como 
formação da personalidade humana para atuar no meio 
Concluiu-se, à luz da teoria dos sistemas, que a Educação FÍsi. 
ca, enquanto um sistema hierárquico e aberto, possui uma ten
dência auto-integrativa, de submeter-se ao todo social, respon 
dendo aos estímulos da política educacional e de outros siste
mas sociais, mas também uma forte tendência
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ABSTRACT

Physical Education curricular component atas a
elementary and secondary school is examined in sociological

(1)perspectives which objective is: stablishto the
educational politics influence in its pedagogical proposition,

(2)during 1930-1986 period; historicalto investigate the
(3) to elaborateorigins of Physicalthose propositions; a

Education sociological model obtained from the Education and
Sports Sociology. The methodological approach has been nade

The research technique
legalcollection and content analysis ofhas utilized the

concerned.documents and specific texts produced at the time
XVIII and XIXThe historical examination of the century

gymnastics methods, emergedbrought out that the European
and the Englishfrom a nationalism and militarism context,

formedcharacter,
Physical Education of thethe institutional basis of the

phenomenonanalyzed as a socialpresent world. Sport was
detected. Theand its influence over Physical Education was

about Sport becamenecessity for a pedagogical reflexion
formaltoa mean

investigation of Brazilian 1 Physical Educationhistorical
allowed to differentiate four periods. On the 1930-1945 period

the national Physicalestablished the basis forit was
to where converged the state, the military SystemEducation,

and educators interests, centralized in the nationalism,
and the search for hygiene/health.

a relative retraction theThe 1946-1967 period was one of
State support for Physical Education, same timewhen at the
it was initiated a questioning of the pedagogicalstablished

The 1969-1979 period was marked by an ascension on thebasis.
Physical Education/Sport by the State, the inclusion of the

Sport binomial in the strategic planning of the government and

of

on the basis of the system theories.

education. The

sports movement, of a liberal-aristocratic

evident, to integrate it as

military training, eugenics,
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of Physical Education at the elementary andthe
secondary school. The 1980-1986 period was distinguished by
a profound questioning of the Physical Education basis and an
extreme changing on the concepts, with the ascension social-
politcs conceptions in Physical Education. It concludedwas

andthat the changes of pedagogicalthe conception the
changing of the desired man model was not sufficient factors
to explain the changing at the pedagogic practice levei of the

beingteacher-student-teaching trinomial, necessary an
analysis o the physical activity as
It has been identified some pedagogical-didactics and socio-

ofpsichological variables involved in the activation the
and the personality fornationnechanisns of the socialization

presented in the Physical Education teaching-learning process.
Those Method,variables analyzed in the Frenchwere
Generalized Sportive Method and Sports Method at those periods.
A sistemic sociological model was proposed on the basis of the

(2)(D schoolfollowing elements: educational politics;
(3) educational Physicalobjectives ofSystem objectives;

(4) teaching-learning process. It consideredEducation; was
historical heritage and thealso the influence of the

influence of the railitary system and sportive interests. The
personalitythe humanpurpose of the system was defined as

formation to live in the social environment. It was concluded
on the light of the system theories, that Physical Education

has auto-integrativean
itselftendency to submete to the social environment,

to the educational politcs and other social system
stimulation, but also a strong auto-affirmative tendency to

which make itsub-system difficult to
the implemented changings in relation to the teacher-student-
discipline levei. The proposed systemic model appear to be an
useful methodological tool to explain the Brazilian Physical
Education trajectory in the 1930-1986 period.

responding

"sportization"

a Aiú-g ene/tZ-ó phenomenon.

act as an autonomic

as a hierarchical open system,
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CAPÍTULO I

O PROBLEMA

INTRODUÇÃO1.

e
con

panorama
e quase

progra-
elitizado

claros,

etc. o valor
associado a

civismo e ordem unida.*
nao
ori-

mas
□e so

peia
sua pratica. pare
ceu ao autor deste estudo como a abordagem mais adequada para li_ 
dar com estas questões.

tema esportivo o contraste e ainda mais chocante: 
sonestidade, especialização precoce, etc. Ao lado disso, 
educativo da Educação Física vem tradicionalmente

gem na individualidade de cada educador, 
ção de sua prática profissional, na sua história e 
ções com a vida social. Não se quer com isso negar a importância 
da formação e da competência individual de cada professor, 
demonstrar que sua atuação se dá numa concretude histórica, 
cio-cultural e económica, que condiciona e é condicionada

o mesmo nas escolas de l2

disciplina, obediência, uniforme,
Os problemas estão de tal forma generalizados, 'que 

mais se pode aceitar a explicação ingénua que localiza sua 
e não na concreta situa

trasta com a realidade e

nas suas rela

e 22 graus: professores despre
parados e desmotivados, alunos abandonados nas quadras, 
mas reduzidos à prática do futebol, o esporte escolar 
e reprodutor, a Educação Fisica totalmente desvinculada do proje.

0 obstinado discurso pedagógico da Educação Fisica bra
sileira, traduzido nas máximas "A Educação Fisica é Educação" 
"A Educação Fisica visa o desenvolvimento do homem integral" 

a prática. Por toda a parte o

to educacional das escolas, ausência de planejamento e objetivos 
comportamento docente ora autoritário ora omisso.'No sis/ 

violência, de-

que condiciona e
Neste sentido, o nível sociológico de análise
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pode-
origema

ocidental

A referen-
on-

movimentoo

profundasa
0 ano de 1930 e

iniciativasas

valoro

Por outro lado,
Istoanos.

feitaser
e

definição de termos2 .

pode ter um ou mais dos seguintes significados:

po
professor-

física"
"educaçãoSegundo Zeigler e Vander-Zwagg (1968) o termo

ou seja, como um novo

A'primeira parte deste estudo, portanto, somente 
ria constituir-se de uma investigação histórica sobre 
da Educação Física e do Esporte no mundo ocidental contemporâ
neo, e particularmente no Brasil, buscando determinar a influên
cia desta herança histórica na Educação FÍsica atual, 
cia para a investigação histórica inicial será o século XIX, 
de ocorreram, na Europa, os movimentos ginásticos e 
esportivo, bases da sistematização e institucionalização da Edu
cação FÍsica de hoje. No Brasil, a data-base será 1930, ano que 
assinalou o início de um processo de rupturas económicas e polí
ticas da sociedade brasileira que levaria o país 
transformações, inclusive na área educacional, 
também a data a partir da qual multiplicaram-se 
governamentais na Educação FÍsica.

Ao lado disso, uma reflexão filosófica sobre 
educativo da Educação FÍsica e do Esporte faz-se necessária para 
superar a superficialidade do discurso pedagógico atualmente he
gemónico na Educação FÍsica.

alguns discursos pedagógicos inovadores 
têm sido divulgados na Educação FÍsica nos últimos 
suscitou uma questão adicional; ou seja, como um novo discurso, 
propondo novos objetivos educacionais para a Educação FÍsica, 
deria levar a uma nova prática ao nível do trinómio 
aluno-matéria de ensino? A mesma indagação poderia 
quanto aos discursos pedagógicos historicamente estabelecidos 
assumidos na Educação FÍsica brasileira, ou seja, como eles eram 
e são ativados nas práticas pedagógicas? Daí resultou uma incur
são nos mecanismos de direcionamento da sociabilização e da for
mação da personalidade presentes no contexto ensino-aprendizagem 
da Educação FÍsica.
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aZuno ou cdança (ou p £4 4 o a.

(p. «)

ou

umacomo
com-

(pordisciplinasoutras

nas

co,

moral, etc.

infantis,atividades por

3.
4 .

toó de4envoZvZdo4 poA. aqueZe4 çue e.4Zadam 
na. (p. 5)

nar como interdisciplinar.

e informal (a participa-

1 . A aZZvZdade de edacaA. ^Z4ZcamenZe, exeA.cZda poA. pA.o- 
á £4 4 0A.e4, e4 coZa4 e pa^4 (ou poa 4 Z m£4mo) .

2. 0 pA.oc£44o de ZoA.naA.-4e ^Z4ZcamenZe educado {ou apA.en 
d-czag em) çue ocoA.ae com o < 
de quaZqaeA. Zdade) .
04 A.e4 aZZado4 ,
A dZ4 cZpZZna ou 
úaz Ae^Zexoeó AobA.e 1, 
mentoà, 
^Z-t>Zca.

5. A pao ^Z44ao, cujoA membAOA pA.aZZcam 1, tentam obòeA.- 
vaA. 2, pA.ocuA.am medZA dou avaZZaA. iz 5 ocoA.A.eu e ba 
Aziam àua pAattca pA.o ^Z44ZonaZ no coA.po de conkecZmeTi 
Z04 de4 enuo£vZdo4 poA. aqueZe* que estudam a ddcZpZZ

AeaZt ou pAetendZdoó de 1 e 2.
campo de ZnveòtZgação que eòtuda ou 

\ 2 e 3 e é en4Znada em depaAta- 
eócoZaó e ^acuZdadeó como teoAZa da educaçao

A partir destas ideias pode-se definir a Educação FÍsi- 
ca sob três perspectivas: meio de educação formal ou informal, 
disciplina acadêmica ou área do conhecimento e profissão.

Brooks (1981) caracterizou a Educação FÍsica 
disciplina acadêmica ou corpo organizado de conhecimentos, 
posto dos fatos e hipóteses organizados em torno da compreensão 
do corpo humano praticando exercício, que é tanto multidiscipll- 

Multidisciplinar porque está fundamen
tado em conhecimentos fornecidos por 
exemplo, fisiologia e psicologia) e interdisciplinar porque ape- 

parcelas de informações de outras disciplinas podem ser dire_ 
tamente relevantes. A interdisciplinaridade manifesta-se nos ní
veis de análise em que é possível a abordagem científica da ati
vidade física humana, do mais reducionista - bioquímico - ao 
mais holista - filosófico - passando pelo fisiológico, psicológi_ 

sócio-psicológico e sociológico (Rose, 1976; Tani, 1983).
As at'.■''•idades físicas têm sido historicamente considera 

das pelos pedagogos como um privilegiado meio de educaçao do ho
mem, e a denominarão "Educação FÍsica" derivou destas ideias, as 
sim como existe a educação intelectual, a educação 
Neste sentido, a Educação FÍsica é definida como um meio da edu
cação formal (nas escolas, por exemplo) 
ção voluntária da criança em jogos e

ocoA.ae
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exemplo).
ser

Jo-
como

sera utilizado neste estudo.
que

humanos

auto-ca
al-e

si
que faz parte da

efetuada pela

Ja o termo o

esporte, ginastica dançata usualmente em jogos ativos, e
(Kenyon, 1968 ) .

0 termo
B. Ca-
social

com par-
cujo objetivo e, de

registraruma

servira para designar 
utilitá-

pois a 
física,

institucionalizada, 
base lúdica,

(c) modifi^
(d) possui

(e) possui capacidade de comunicação; e (f) é

física""atividade

"Edu

rizam uma profissão:

simplesmente definida como um componente curricular que se utili. 
za das atividades físicas institucionais (Dança, Ginástica, 
go, Esporte) para atingir objetivos educacionais; portanto, 
um meio da educação formal. É nesta perspectiva que o termo 
cação FÍsica"

A Educação FÍsica é também uma área profissional, 
à sociedade através de recursos

convencionalmente regrada, que se desenvolve 
em forma de competição entre duas ou mais 

tes oponentes ou contra a natureza, cujo objetivo é, através

referir-se-à àquela modalidade ue ati

movimento humano global, organizado (estruturado), nao

oferece seus serviços 
especializados, que se submetem a um processo de formação em ní
vel superior. Kroll (1982) discriminou seis aspectos que caracte 

(a) envolve atividades essencialmente inte-

Dentro do sistema escolar, a Educação FÍsica pode

Num conceito sistémico, estas três perspectivas intera-
Educação FÍsica

comparaçao de desempenhos, designar o vencedor ou

rio (no sentido ocupacional ou de subsistência), que se manifes-

gem entre si e com o conceito cultural, 
lida com padrões e valores da cultura 
cultura humana global (Krawczyk, 1980), quer sob o ponto de vis
ta do estudo acadêmico, da transmissão cultural 
educação ou da atuação profissional.

lectuais; (b) atende a finalidades socialmente uteis; 
suas práticas à luz de novos conhecimentos;

organização;
truística.

"Esporte" 
vidade física definida, a partir de Brohm (citado por K. 
valcanti, 1931) e Ltlschen (1972, 1979a), como uma ação
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o recorde;

participante.gia do

EDUCAÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO E PERSONALIDADE3.

dadonum

mente determinado,

da
con-

baseada,

etc.) que se tornam porta-vo-

mo sentido, Nacio-
, definido como a
(p. 78), proje

to .

e formar significa for
mar para algo, Entende

de co-
intervir

(p. 41),
for-

o qual varia de acordo com as eximar determinado tipo de homem, 
gências de diferentes épocas.

■ Barros (1978) entende a educação como esforço dotado de 
sentido e dirigido à formação do homem;

{,transfor-

"Projeto

ser”
nal”

epoca e de cada sociedade.

o que conduz ao problema da finalidade.
Saviani (1982) que a educação deve tornar o homem capaz 
nhecer os el.ementos de sua situação para 
mando-a no sentido de uma ampliação da liberdade, da comunicação 
e colaboração entre os homens” (p. 41), e que uma visão históri
ca da educação mostra como ela esteve sempre preocupada em

meio social. 0 modelo de homem que se deseja formar e historica- 
ele varia de acordo com as exigências de cada

seu resultado é determirado pela habilidade e estraté 
e é para este gratificante tanto intrinse 

ca como extrinsecamente.

zes de uma determinada doutrina. Chagas (1980) raciocina no mes- 
ao afirmar que toda Nação possui um 

”tudo que a Nação veio e tende ou aspira 
sendo a educação parte indissociável deste

• Este estudo parte de alguns pressupostos, derivados 
Filosofia e da Sociologia da Educação. 0 primeiro ê o de que uma 
das principais finalidades da educação ê a formação da personali
dade humana, de um homem que ira integrar-se e atuar

Segundo Freitag (1986) todos os autores que tratam 
conceituação de educação e sua situação num contexto social 
cordam que ela sempre expressa uma doutrina pedagógica 
implícita ou explicitamente, em uma filosofia de vida, concepção 
de homem e sociedade, e que o processo educacional se dá através 
de instituições (família, escola,

Rectangle
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muitas instituiçÕASA escola e uma das envolvidas no

1984). 0 se
a sociedadegundo pressuposto assumido e o de que determina a

forma e as finalidades da escola, definindo-lhe objetivos educa
cionais , que refletem uma escolha entre valores e prioridades so
sociais.

surgimento da esco-

e
de conheci-

escolacaracterizam a
(Dias,

educa-
obpois

decidir sobre o que e
e

aquiloe.

sc
ciai que o gera e determina.

e.4.encZação -óccZaZ é acompanhada 
ao- 

com o

1984; Rodrigues, 1984).
Para Saviani (1982) a determinação de objetivos 

cionais relaciona-se à questão dos valores,

cuida de um aspecto mais formal da educa- 
que se poderia chamar de escolarização (Dias,

jetivos implica definir prioridades, 
que não é válido" (p. 39). Os valores indicam as expectativas 
as aspirações do homem, indicam o que deve ser, em contraposição

"determinar

é válido"

Lenhard (1978) assim caracterizou o 
la como instituição social:

o sistema esco

mentos sao os elementos que comumente

processo educacional e

e o

Os vários governos que encarnaram o Estado brasileiro é 

partir de 1930 trataram de implantar, como parte do "Projeto Na-

a) pe£a 40 cúa£Zzação o homem 4 2. -to4na steatmente humano;
b) aA gestaçõeA aduttaA de todaA aA AoctedadeA empenham.
Ae post dtsttgtst a ao ctattzação doA novoA peto que chama- 
moA "educaçao"; c) a -s: i „ n n n n ~ t,
da tnAtttuctonattzação da educação como attvtdade 
ctat dtA ttnta; d) com o A ustgtmento do magtAtéstto 
ocupação eApectattzada apastece a eAcota e com eta a tnA 
tttutçao educacto nat adqutste conto ftnoA ntttdo A; a attv~Z 
dade eAcotast tAota cesttaA apstendtzagenA pasta o tftatamen 
to Aegstegado da "vtda steat"; e) tat tstatamento aAAume 
baAtcamente aA ^etçõeA de tnAtstução, ou Aeja, tstanAmtA- 
Aão AtAtemãttca de conhectmento. (p. 5)

çao, a

A sistematização, a intencionalidade e a organização, 
relacionados aos conteúdos e métodos de transmissão

ser, em
ao que £. Assim, os valores levam aos objetivos, que sao 
que não foi alcançado, mas que deve ser alcançado.

Por sua vez, Feldmann (1983) afirmou que
lar não possui existência independente do sistema economico e
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diversospor
Lei

diretri
zes

ii

e o
ensino de 12

a grau
ambos os objetivos fixadosa

256-257).P.
personalidade

ou-

comuns nas

social

conceitoo

físicasatividadesas

M. Pereira (s.d.) realizou exausti

to da unidade nacional”

ticos”

ra o

mana e

Disseminadas pelo meio social, 
têm sido utilizadas na educação sistematizada de várias socieda
des e em várias épocas.

z Telford e Sawrey (1980) veem cinco pontos 
muitas definições de personalidade já elaboradas, dos quais des
tacam a ênfase emprestada à referência predominantemente

pela Lei 5.692 (Brasil, Congresso Nacional, 1978b,
• Na clássica definição de Allport (1973), 

e ”a organização dinâmica, no indivíduo, dos sistemas psicofísi- 
cos que determinam seu comportamento e seu pensamento caracterís 

(p. 50). Segundo Morgan & King (1971) o termo organização 
dinâmica utilizado por Allport refere-se à ideia de que as carac 
terísticas de personalidade interagem e modificam-se umas às 
tras, e o termo psicofísico significa que a personalidade contém 
tanto elementos mentais como físicos.

4.024 (Brasil, Congresso Nacional,
e bases da educação nacional, prevê como finalidades da edu

cação brasileira ”o desenvolvimento integral da personalidade hu 
sua participação na obra do bem comum” e o ”fortalecimen-

cional”, os seus modelos de homem e de sociedade

C. F.

•• Vo ponto dc vZAta da A.cApoAta, a pcA.AonaZZdadc conAZAtc 
noA hãbZtoA c caA.actcA.ZAtZcaA adqu.ZA.ZdoA cm A.cAaZtado 
daA ZntcA.aç.õca , habZtoA c caA.actcAZcAtZcaA AocZaZA_ da 
pcAAoa, qu.c ac manZ^ cAtam pA.ZncZpaZmcntc cm AZtaaço ca 4 o 
cZaZA. Em poacaA paZavA.aA, a pcA.A0naZZdadc Ac a.c^ca.c aA 
caA.actcA.ZAtZcaA ^ZAZcaA c dc compoA.tame.nto, AocZaZmcntc 
pcA.tZncntcA, do ZndZvZdu.0, (p. 443-444)

(p. 243). 0 objetivo do
grau e a "formação da criança, do pré-adolescente”, e do 22 

”formação integral do adolescente”,

da personalidade, afirmando que:

a pcA.A o naZZdadc 
adqu.ZA.ZdoA cm

AocZaZA

* Evidencia-se, portanto, a identidade entre 
social de personalidade e a função social da educação, que prepa 

indivíduo para atuar na sociedade.

meios, sendo um deles a escola. Na atualidade brasileira, a 
1978a), que fixa as
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tem sido

se

determinar
Escola

papel educativo.

refle

da.

de 1968 .

papel
Federação

forma
Pedagogos clás-

identificou-se ou serviu como instrumento de

e a Educa-

guns momentos, identificou-se ou serviu como instrumento de im
plementação da política educacional, como por exemplo, no Estado 
Novo e nas medidas adotadas no contexto da reforma universitária

"Ginástica", e mais modernamente,

vo estudo histórico sobre como as atividades físicas 
pensadas do ponto de vista' pedagógico, ou seja, como uma 
de educação, do século XXX A.C. aos nossos dias.
sicos como Rousseau, Pestalozzi e Spencer abordam o papel da edu 
cação física na educação da criança e do adolescente, e admitem 
a importância que ela exerce na formação da personalidade.

As atividades físicas sistematizadas têm sido um conteú 
do constante nos currículos da Escola brasileira desde os meados 
do século XIX, sob o título de 
"Educação Física".

Os poucos estudos (Cantarino Filho, 1982, Castellani Fi. 
lho, 1983) que se ocuparam de investigar as relações existentes 

I

entre a Escola e a Sociedade brasileiras, de um lado,
ção Física, de outro, indicam que, como componente do sistema es 
colar no período 1930-1986, a Educação Física também desempenhou 
a função de colaborar na consecução do projeto nacional. Em al-

Dentro do processo educativo- levado a cabo pela Escola, 
admite-se que a Educação Física desempenha um importante 
(Brasil, Conselho Federal de Educação, 1983a, 1985g; 
Internacional de Educação Física, 1977). Como este processo 
dá de forma intencionalmente dirigida para a consecução de obje
tivos explícitos ou implícitos, torna-se necessário 
como a Educação Física tem sido vista e utilizada pela 
brasileira como meio de sociabilização e formação da personalida 
de. A análise da Educação Física no contexto do sistema escolar 
colaborará para um melhor entendimento do seu 
V. L. Ferreira (1984) afirmou que a imagem projetada pela Educa
ção Física, bem como os objetivos que se propõe realizar, 
tem a ideologia educacional do sistema em que se encontra inseri.
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4. EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIOLOGIA

brasileiros
referencial

de

FísicaEducaçãoOs trabalhos sobre o cunho social da
so-

&

Freitas,

de abor-

que se chama
trans

formar numa

es-
fenomenos,

a

de

a par
princi-

"sociologia da sociologia",

ciais"

"sociologia do conhecimento"

"edu

Estes estudos tem-se caracterizado por serem muito 
quematizantes e por ignorarem as especificidades dos

res e

e e deriva-

1980). A Sociologia restrita a esta abordagem tende a se 
que estuda a si própria, 

correndo o risco de relegar a segundo plano a criação de modelos 
explicativos da própria sociedade.

realizados no Brasil tem-se limitado a analisar as

da da linha em evidencia na atual pedagogia brasileira, 
dar a questão ideológica da educação, a partir das questões 
cação a serviço de quem? e

"funções 
da Educação Física, consideradas de forma genérica, 

tir do referencial da filosofia da educação, discutindo 
palmente suas tendências ideológicas (Cardoso Filho, Oliveira 

1986; M. I. Cunha, 1984; Taffarel, 1981). 
Esta tendência na Educação Física coincide,

"educar para transformar ou reprodu
zir?", e também da tendência da Sociologia, de valorizar a análi_ 
se das influências ideológicas na geração do conhecimento socio
lógico, ou o que se chama "sociologia do conhecimento" (Martins,

0 tema colocado em questão foi tratado apenas superfi
cialmente nos estudos já citados, sob uma perspectiva histórica. 
Ha outros estudos que descrevem cronologicamente a introdução da 
Educação Física nos currículos escolares brasileiros (Marinho, 
1952a, 1952b, 1953, 1954). Contudo, o referencial sociológico 
não foi ainda utilizado com consistência para estudar o tema. No 
Brasil, Marinho (1942), pioneiramente, abordou a Educação Física 
numa dimensão sociológica, servindo-se da teoria positivista 
Èmile Durkheim.

M. I.

realizando uma passagem mecanica e direta das ideologias para 
prática da Educação Fisica, sem considerar os elementos mediado- 

sem realizar qualquer ruptura entre ideologia e ciência.
Conquanto o estudo de quais são as’ idéias e valores pre 

sentes na proposta educativa da Educação FÍsica seja de grande
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do escolar de l2
Ou se

ja,

Mundial desenvolveu-se

UFl es-

e

promissor referencial para o estudo, na
em

evidências empíri-

como um

de uma
duasde

porte,

te
a

elaborar um modelo

so-

partir destas duas fontes, elaborar um modelo sociológico que 
permita explicar as opções pedagógicas tomadas pela Educação FÍ- 
sica durante o período histórico considerado e os mecanismos

Os modelos teóricos formulados e as

conforme concebido na Figura 1.
A Sociologia da Educação contribuirá com o exame das re 

lações Educação FÍsica-Escola-Sociedade, 
fornecerá subsídios analisando a dinâmica social das ativida-

da personalidade do escolar de l2 e 22 graus no sentido de per
mitir ou facilitar a consecução dos objetivos propostos.

a abordagem filosófica-ideológica deixa de lado a análise da 
prática em si.

A partir do final da II Guerra
ramo da Sociologia preocupado com o estudo sociológico do

e a Sociologia do Espor

porte - a Sociologia do Esporte - que veio a fornecer um novo 
não.: apenas do Esporte 

sua variante mais formal, mas das atividades físicas em geral. 
Os conhecimentos já acumulados por esta área do estudo sociológi_ 
co permitem ultrapassar a superficialidade com que se tem trata
do a dimensão social das atividades físicas.

des físicas como um fenômeno -óu-c-g zneúi. Pretende-se então,

cas levantadas pela Sociologia do Esporte fornecem importantes 
subsídios para o estudo sociológico da Educação FÍsica.

Para um cabal entendimento da Educação FÍsica 
meio de educação, o estudo de sua dimensão social é imprescindí
vel. Para tal, faz-se necessário a construção de um corpo teóri
co próprio para esta finalidade, dentro dos marcos da ciência so 
ciológica. Este estudo pretende colaborar na elaboração 
teoria sociológica aplicada à Educação FÍsica a partir 
vertentes principais: Sociologia da Educação e Sociologia do Es-

importância para a compreensão da função política que lhe tem si_ 
do atribuída através dos'tempos, a abordagem f ilosóf ica-ideológi. 
ca não chega a explicar como e por que a Educação FÍsica, atra
vés de seus conteúdos e estratégias próprias, influi na formação
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ciais ativados no interior do processo ensino-aprendizagem.

Figura 1. Fontes da teoria sociológica da Educação Física

0 terno apareceu pela primeira
de autoria de

(LUschen & Weis,
de

deum

Soc-coZog ySpoU■ a partir de 1966,. da

LUschen Weise
encon-

controladoras do
sin-

Esporte:
condi-suas

culturais e
teoria ea

assim novos conhecimentos,obtendo-se nao apenas

(b) o espor
os métodos

pesquisa
Comité

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Inte/inoXconaZ RevZew o
(LUschen & Weis, 1979a).

Snyder e Spreitzer (1975) justificam o estudo sociológji 
co do esporte afirmando que esportes e jogos são universais cul
turais e instituições básicas das sociedades.

. (1979a) entendem que, embora o sistema de ação "esporte"

Teoria Sociológica da 
Educação Física

"sociologia do esporte"

um sistema AuZ-g ene.A.Z-0 , 
sua função na sociedade;

te pode servir de modelo para exemplificar 
sociológicos,

(a) analisar o esporte como 
ções sociais e

vez em 1921, em um trabalho publicado na Alemanha, 
Heinz Risse, denominado SozZoZogZe. da.4 SpoA.tó

tre-se condicionado, por fatores biologicos e psicologicos, so se 
obtém uma compreensão completa das condições
esporte através da análise dos fatores culturais e sociais, 
tetizando em três:pontos os objetivos da Sociologia do

______ 1______
SOCIOLOGIA DO ESPORTE

1979a). A Sociologia do Esporte como legitima area 
científica ganhou impulso a partir da criação de 
Investigação na Associação Internacional de Sociologia, organiza 
da pelo Conselho Mundial do Esporte da UNESCO e com a publicação
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a
social do

mesmo que

com
instí-como

o
esporte vincule-se fortemente a outras areas sociais cultu-e

Por outro lado, o esporte faz parte da sociedade, e o
estudo sociologico do esporte pode contribuir para um melhor co-

BallPara
das

e o

do esporte, mas também da sociedade na qual ele existe; 
Sociologia do Esporte pode contribuir para a prática 

e de apoio para a tomada de decisões sócio-políticas 
afetem o esporte.

0 primeiro objetivo é explicitado em LUschen (1970) 
as seguintes questões: qual é a natureza do esporte 
tuição social, e como ele relaciona-se a outras instituições? 
Qual é a estrutura e a função do esporte, e que valores sociais 
ele promove? Embora em culturas étnicas e sociedades tribais

e (c)

rais, na sociedade moderna encontra-se posicionado corno institui 
ção social 4 uZ-g ene/tZ4, e a análise institucional do esporte de
ve conter perguntas sobre sua organização formal e sua repercus
são em outras instituições sociais (LtAschen & Weis, 1979a). Para 
Snyder e Spreitzer (1975) o esporte é uma instituição social que 
interage e reflete muitas dimensões da vida social. Ao analisar- 
se o esporte como sistema 4uZ-g ene.A.Z4 é preciso formular e apli
car modelos teóricos próprios para o esporte. Para Seban (1976) 
o propósito dos modelos teóricos é estabelecer uma base científi_ 
ca para explicar os "porquês" e o "como" da ordem esportiva.

nhecimento da própria sociedade, e utilizar-se das teorias e mé
todos desenvolvidos em outras áreas da Sociologia.
(1975) o esporte é um laboratório para o estudo sociológico 
organizações formais. A definição de normas, funções e relações 
no interior das equipes esportivas possibilita a medida e manipu 
lação, e desta forma a pesquisa em Sociologia do Esporte.. pode 
contribuir para o corpo teórico geral da Sociologia e da Psicol£ 
gia Social (Coakley, 1983). Esta possibiliuade de análise apare
ce em estudos sobre socialização, estratificação social, estrutu 
ra de grupos, discriminação e atitude frente ao esporte (LtAschen 
& Weis, 1979a).

A importância da Sociologia do Esporte para a p/taxZ4 e£
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no que diz respeito às questões da chamadaEsporte,

Para e

fio
tem

na vida;

observando:

atenção e que. nZnguem tenha pen-ia

da teoria e da pra 
soluções na políti. 
Ltlschen e Weis

rias"

portiva revela-se nos estudos de psicologia social sobre peque
nos grupos, que têm contribuído para o processo de treinamento e 
direção de equipes esportivas. Também a Pedagogia do Esporte uti^ 
liza-se crescentemente dos resultados obtidos pela Sociologia do 

"didática",
e a sociologia marxista, ao afirmar a unidade 
tica, aborda a análise projetiva e a busca de 
ca esportiva (Ltlschen & Weis, 1979a). 
(1979a):

blemas sociais como a agressao, 
aumentar a coesão social, 
o indivíduo no trabalho e

Pode. -ieA. que. o eí>poA.te e o jogo de-i empenhem em va/iZeda. 
de de ^unçõeó, pode. ieA que cumpAam aZnda outA.ai dZ^eAen 
te-i ; mai o que. chama a atenção e que. nZnguem tenha perna 
do na po-iiZbZZZdade de que o eipoate ieja em pAZmeZAo Zu 
gaA uma fionte de dZv eA-ião e aZegAZa, um meto paAa ^atZi- 
fiazea aò nece-i-iZdade-i do ÕcZo. (p. 33)

"se-

0 eipoAte e um eZemento ZmpoAtante do tempo ZZvAe do ho_ 
mem modeAno, da. faoAmação e educação eicoZaA, aiiZm com.o 
de ZnitZtuZçõ ei taZi como oi meZoi de comunZcação de mai 
ia ou a poZZtZca. Uma compAeenião e uma Znv eitZgação -óo- 
cZoZÕgZca neitzi domZnZoi AeiuZtam to taZmente ZmpAei cZn 
dZveZi, poAque dentAo e faoAa do eipoAte tAata-ie, muZtai 
vezei, de decZiõei iobAe iua ^ZnaZZdade e também iobAe o 
ieu contAoZe iocZaZ. (p. 7 2)

Para Ltlschen e Weis (1979b), esta observação de Dunning 
chama a atenção para a finalidade absoluta do esporte, "inusita-

Alguns autores (Dunning, 1979; Ltlschen & Weis, 1979b), 
apesar de admitirem a subordinação do estudo sociológico às teo
rias sociológicas gerais, colocam a necessidade da elaboraçao de 
uma teoria do esporte de caráter independente, que sirva de 
condutor a futuras investigações. Para Dunning (1979) só se 
considerado o esporte e o jogo como cumpridores de funções 

são considerados funcionais para a solução de pro 
a criminalidade e a guerra, para 

para remediar a pressão exercida sobre 
como meio do processo de socialização,
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valor
e pode

LUs-zer o papel do
chen e Weis.

OBJETIVO DO ESTUDO5.

0 objetivo deste estudo e

Pretende-se:
da

e

aquele

MÉTODO6.

um

de

pois, ao la- 
intrínseco,

fa
"fio condutor"

"guerra

da para uma perspectiva sociológica" (p. 22).
Parece residir aqui o ponto crítico para a afirmação de 

uma teoria sociológica aplicada à atividade física, 
do do seu valor útil extrínseco, ela tem um 
que se manifesta principalmente no seu aspecto lúdico,

pela qual, no Brasil, 
política educacional, 
tadas pela Educação Física, 
a origem histórica destas propostas; 
ciológico da Educação Física, obtido a partir da Sociologia 
Educação e da Sociologia do Esporte, capaz de explicar as opçoes 
pedagógicas tomadas no ensino da Educação Física durante 
período.

a que se referiram Dunning e

entre os que defendem uma abordagem normativa e os que

e as possibilidades pouco 
e também do méto

o de analisar a Educação FÍsjL 
ca enquanto componente curricular do ensino de l2 e 22 graus nu
ma perspectiva sociológica. Pretende-se: (a) estabelecer a forma 

as relações Escola-Sociedade, através 
influenciaram as propostas pedagógicas ado 

no período 1930-1986; (b) investigar 
(c) elaborar um modelo so 

da

palavras"

ta em suas especificidades, levaram o autor deste estudo a procu 
rar uma alternativa metodológica.

0 conflito acadêmico na Sociologia transferiu-se para a 
subárea da Sociologia do Esporte. Estabeleceu-se uma

A insatisfação com os paradigmas sociológicos tradicio
nais, limitados por um conflito insolúvel, derivado de duas cor
rentes básicas surgidas no século XIX, 
promissoras da abordagem filosófica-ideológica, 
do empírico-reducionista, no sentido de permitir a elaboração de 

modelo sociológico próprio da Educação FÍsica, considerada e£
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talento criativo
a

por
de

fazer ciência,
sentada como desmerecidas.

criticar a outra, quando teria sido mais produtivo
fazendo trabalhos em sociologia do esporte com uma ou outra abor

Tanto a abordagem

de
mas

Entende ainda Sage que, mesmo aqueles que defendem uma
criaturas vaabordagem avalorativa,

demaneirasas
mas

da-
o

e

pantes.
LUschen e Weis (1979a) também manifestaram-se sobre a

gênuo,

e nenhuma orientação em particular pode ser apre- 
a melhor,

continuação
várias

Muita energia tem sido gasta para exaltar uma das perspectivas e 
dispendê-la

"certa" "errada"e uma maneira

enquanto que as outras sao

reconhecem que os homens sao

questão. Para estes autores a Sociologia do Esporte tem se carac

go a contribuir, e nenhum paradigma ou metodologia e capaz 
desvendar todos os mistérios da organização social humana, 
cada um oferece uma contribuição particular.

a seleção do objeto de pesquisa e 
tratá-lo envolvem decisões baseadas em valores, mas pretendem 
que a teoria, as observações empíricas e a interpretação de 
dos sejam tão livres de viés quanto possível. Por outro lado, 
esporte é um campo propício para empregar estratégias de pesqui- 

críticas e avaliativas. As estruturas de poder 
e não há razão pa-

dagem, comprovando suas viabilidades. Tanto a abordagem positi
vista como a histórica-comparativa ou outras metodologias têm al_

de novos intelectuais. Sage (1981) considera que 
indefinida desta controvérsia será contraprodutiva, 
razões. Não existe uma maneira

terizado, por um lado, em aderir a um empirismo relativamente in

lorativas, e

aceitam uma abordagem não-normativa ou avalorativa (Sage, 1981).
McPherson (1978) argumentou que o conflito é sadio, des 

de que não leve à divisão da área ou desvie o

sa aplicadas, 
exploração no esporte precisam ser estudadas, 
ra que os sociólogos do esporte não atuem como críticos, desmis- 
tificadores e conscientizadores. Para Sage, é uma obrigação inte_ 
lectual admitir os possíveis pontos de convergência e relevância 
mútua entre abordagens e níveis de análise aparentemente discre-

e por outro, em mostrar uma forte tendência à crítica so-
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ciai. refle

dos e Contu
do , deve dar uma definição muito restrita ao
conceito de experiência empírica, métodos quantitati
vos e qualitativos da sociologia empírica são meios auxiliares

campo da Sociologia do Es
porte. Mas destacam que:

(p. 16).

risco de reduzir verdadea
de

(p. 16).
teoriana

dos sistemas,

nao

A abordagem metodológica será feita com base
segundo a concepção de Bertalanffy (1977), Buckley

(1971) e Koestler (1981).
A teoria dos sistemas surgiu como consequência da neces

"se eles nao receberem um

interpretação"

(._..) a zmpZaZca não deve-tã paAtaa ao Zaago dz 
mztodoA como oò paõp^ZoA da compazznòão. lt>to iz &az nz- 
czAàãaZo ZApzcZaZmzntz tzndo zm oZita ama anãZZàz ZAtaa- 
taaaZ dzàtz £>Z&tzma (.._.) ^Zm paZmoadZaZ dz ama AocZoZo- 
gZa do ZApoaZz. Uma anãZZáz záZaaZaaaZ como a qaz 4z pao 
poz, ao zó ^oaçaa-ó z pofL abitaaZa a* paopaZzdadzt do ôZó~ 
Zzma, dzvz Azmpaz gaaadaa stz£aç.ão com zàtadoA zmpZaZco-i 
z_nao dzàzmbocaa zm ama ZnZaZçao zA-ózncZaZ do ZZpo hzamz 
nzatZco. (p. 12) —

advertem que não se

e no campo

para desenvolver os conhecimentos no

e que os

Recomendam que a primeira tendência demonstre maior 
xão teórica, e a segunda busque fundamentos empíricos mais sóli- 

a verificação das teses teóricas ou sócio-críticas.

Concorda-se com Romanelli (1986) quando afirma que a me 
ra descrição dos fatos não tem sentido 
esforço de compreensão que evidencie seus significados"
Ainda segundo as recomendações de Romanelli, que realizou um es
tudo metodologicamente semelhante a este, tendo como tema a his
tória da educação brasileira, consultar-se-ão dados provenientes 
de estudos empíricos, para não ficar totalmente destituído de al_ 
gum referencial empírico e correr o 
histórica "a determinados esquemas teóricos

sidade de reorientar o desenvolvimento da ciência, fortemente de. 
pendente dos modelos de análise da Física, e no campo comporta- 

"estímulo-resposta", quemental, da abordagem reducionista
se revelou eficaz para explicar uma serie de comportamentos huma 
nos, como por exemplo o comportamento criativo e o comportamento
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lúdico.

II

comportamentono
das partes quando isoladas.

Um sistema e um em
(Bertalanffy, a teoria geral dos sistemas permite

compostas de um numero

evita uma abordagem reducionis-
ta. Considera tanto a totalidade a
mudança
mento como

ra Ackoff (citado por Bertalanffy, 1977):

Se se considera a Educação Física ciênciacomo uma
ou

a teoria dos sistemas de
Bertalanffy

"conjunto de elementos interação"

"transversal" (Hildebrant, 1985) ou "interdisciplinar" (Zeigler,
1977) , a teoria dos sistemas facilita a interação dos níveis 
análise possíveis em Educação Física, pois segundo

Concepções e pontos de vista gerais semelhantes têm sur 
gido em varias disciplinas da ciência moderna, mesmo quando elas

Bertalanffy apontou para a tendencia geral existente no 
sentido da integração das várias ciências naturais e sociais. Pa

1977, p. 62) e

çoes relacionadas a 
ção e interações dinâmicas, que não aparecem

como a especificidade, tanto
como a estabilidade, tanto a função própria de cada ele 

a sua inter-relação com os demais. É uma metodologia 
geral que permite o diálogo entre vários níveis de análise.

se desenvolvem de modo independente. Se no passado a ciência pro 
curava explicar os fenómenos observáveis através de sua redução 
a unidades elementares, na ciência contemporânea aparecem concej) 

totalidade", isto é, problemas de organiza-

lidar com totalidades complexas, compostas de um número grande, 
porém limitado, de variáveis. Ao levar em consideração as partes 
de um fenômeno na sua interação,

A_ZendêncZa a eitudar oi iZitemai como uma. entZdade e 
nao como um agZomerado de partei eita de acordo com a 
tendêncZa da cZencZa contemporânea que não ZioZa maZi oi 
áenÔmenoi em contextoi eitrZtamente con^Znadoi, mai abre 
ie ao exame dai Znteraçõ ei e ZnveitZga ietorei da nature 
za cada vez maZorei. Sob a egZde da pesquisa dos siste
mas... aaZitZmoi também a convergencZa de muZtai crZa 
Q.õei maZi eipecZaZZzadai da cZencZa contemporânea. . . Ei~ 
ta peiquZia proaegue e muZtai outrai eitao iendo entre- 
Zaçadai em um ei^orço conjunto de ZnveitZgação, que en 
voZve^um eipectro cada vez maZi ampZo de dZi cZpZZnai 
cZentZ^Zcai e tecnoZÕgZcai. (p. 26)
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o univer-
sistemas

A
nível

imediatamenteo
Figura 2.na

FILOSÓFICO

PSICOLÓGICO

FISIOLÓGICO

BIOQUÍMICO

Interação dos níveis de análiseFigura 2.

elementosos
histórico,

mecanismos

SOCIOLÓGICO

SÓCIO- • 
PSICOLÓGICO

(1977) a abordagem sistémica atravessa "verticalmente" 
so das ciências individuais. A opção pela abordagem de

"infe-e com
"su-

va de explicar os mecanismos envolvidos. Espera-se que um modelo 
sistémico assim concebido seja capaz de explicar as opções peda
gógicas assumidas pela Educação Física, bem como os

A abordagem sistémica, ao lidar com totalidades comple
xas, permitirá a visualização em conjunto de todos 
que serão objeto de análise neste estudo (o elemento 
pedagógico, os processos de sociabilização, etc.), numa tentati-

revela-se, pois, particularmente vantajosa diante da necessidade 
surgida neste estudo, de interagir vários níveis de análise, 
partir do nível sociológico, far-se-á interação com o 
perior", qual seja, o filosófico,
rior", o socio-psicologico, conforme representado 
Recorrer-se-á também à Pedagogia.
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sociológicos que ativam no contexto ensino-aprendizagem aquelas
opçoes.

estudo a
e

aberto. do sistema
exercem algum controle sobre os inferiores,
be influencia do meio social e com
seus produtos.

o Macro-Social, do qual o Sistema Educa-mas .
cional e
terior e Sistema Escolar,
conforme representado na Figura 3 .

de
se

mas,
concatena-

seus contextos estratifica-
(p. 301).

Cada subsistema e um subtodo que
mas e depen-

qual lhe exerce algum con-
e do

todos e

para designar subtodos.esses

e

so

ao mesmo tempo o influencia
com três subsiste

um subsistema;
a Educação Física é um subsistema do

Quatro níveis foram delineados, 
0 primeiro nível é

"todo"

dos muitidimensionalmente"

"parte" 
terística do conceito de hierarquia, pois não existem

mas sim estruturas intermediárias nu

À luz da abordagem sistémica , o objeto de 
Educação Física - será concebido como um sistema hierárquico

É hierárquico porque os níveis superiores

e mais uma carac

se comporta como um to

Segundo Koestler (1981) uma hierarquia e um modelo 
organização estratificado e de muitos níveis, um sistema que 
expande em subsistemas que também se desdobram em novos subsiste.

ceitual e um modo de pensar, "uma alternativa para a 
ção linear de eventos arrancados de

e uma tendência auto-

e aberto porque rece

Clãs, tribos, nações, classes sociais e grupos profissionais são 
exemplos de hólons sociais. Todo hólon possui uma tendência au-

o Sistema Escolar e um subsistema do an-

partes no sentido absoluto, 
ma série de níveis em ordem ascendente de complexidade. Koestler 
(1981) propôs a palavra "hólon"

afirmar sua individualidade como um todo quase autonomo, manten
do seu padrão característico de atividade,

trole. Esta relatividade da

to-afirmativa, que e exatamente aquela tendencia de preservar

do autónomo em relação às suas partes subordinadas, 
dente em relação ao nível superior, o

e assim por diante, sendo ao mesmo tempo um instrumento con

integrativa, de funcionar como parte integrada de um todo maior.
Buckley (1971) realizou extensa revisão das teorias
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MACRO-SOCIAL

SISTEMA
EDUCACIONAL

SISTEMA
ESCOLAR

EDUCAÇÃO
FÍSICA

Figura 3. Educaçao FÍsica como sistema 
hierárquico e aberto
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e requer un
a

relações
va-
de

corren
te , emer
gentes. Um sistema adaptativo complexo caracteriza-se pela
capacidade de persistir ou desenvolver-se modificando própriaa
estrutura,

suas

les fatores.

textose
e

74 referentes a
principalmerte,

em

ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO7.

0 capítulo II tratará de uma investigação histórica da

"sua

ciológicas à luz da moderna teoria dos sistemas. Concluiu que a 
análise moderna dos sistemas dá a entender que um sistema sócio- 

ní-

as vezes de maneiras fundamentais" (p. 292)
a Educação Física será analisada co-

e a flexibilidade

A técnica de pesquisa utilizada envolveu a coleta e aná 
lise de conteúdo de documentos legais e textos especializados 
produzidos na época em questão, em fontes primárias e secundá-

cultural e dotado de alto potencial adaptativo, 
vel ótimo não só de estabilidade, mas também de flexibilidade: 
estabilidade refere-se às bases sócio-psicológicas das

Nesta- perspectiva, 
mo um subsistema autónomo, que tende a preservar e afirmar 
características singulares, e como parte controlada pelo Sistema 
Escolar e Educacional. Não se partirá, portanto, do princípio de 
que apenas as mudanças sociais mais amplas e as mudanças na poli, 
tica educacional e no pensamento pedagógico serão capazes de ex
plicar a trajetória da Educação Física no período histórico con

do Governo Federal, e

interpessoais e dos significados culturais e hierarquias de 
lor, que mantém juntos os membros do grupo no mesmo universo 
discurso, e a flexibilidade refere-se às relações estruturais, 
caracterizada pela ausência de sólidas barreiras à mudança e por 
certa propensão a reorganizar a estrutura institucional

caso advenham desafios ambientais ou condições internas

82 textos especializados, publicados 
anais de congressos, revistas e livros da área.

siderado, mas admitindo, contudo, a importante influencia daque-

rias. Foram analisados 156 documentos, sendo 
leis, decretos, resoluções, etc., originários,
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mundono

fenoneno

ex-
in-

do

A elaboração e proposição de um modelo sociológico 
plicativo para a Educação Fisica será feita no capítulo IV, 
ter-relacionando, dentro de uma abordagem sistémica, variáveis 
sócio-políticas, pedagógicas e sócio-psicológicas, e consideran
do a Educação FÍsica como um fenômeno 4 u.Z-g . Com base nes
te modelo, as opções pedagógicas da Educação FÍsica ao longo 
período considerado serão analisadas.

Por fim, o capítulo V apresentará algumas conclusões, à 
luz da análise sistémica, quanto à trajetória da Educação FÍsica 
brasileira no período 1930-1986.

seu valor
o que também será

origem institucional da Educação FÍsica e do Esporte 
ocidental, tendo como referência o século XIX, onde ocorreram, 
na Europa continental, os movimentos ginásticos, e na Inglaterra 
o movimento esportivo, bases da sistematização e da instituciona 
lização da atividade física como meio de educação. A notável ex
pansão do esporte como uma instituição autónoma durante o século 
XX, obrigará a uma análise crítica do esporte enquanto 
social, questionando sua utilidade para a sociedade, 
educativo e sua integração na Educação FÍsica, 
feito neste capítulo.

No capítulo III far-se-á a investigação histórica da in 
trodução e consolidação da Educação FÍsica nos currículos escola 
res brasileiros de 12 e 22 graus, a partir de 1930, quando mui ti. 
plicam-se as iniciativas oficiais na área. Esta investigação se
rá feita no âmbito da política educacional em cada período consi 
derado.
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CAPÍTULO II

1. INTRODUÇÃO

XVIII,
sistematiza-

mundono
onde

pedagógico do
fi-

e

A HERANÇA HISTÓRICA: ORIGEM INSTITUCIONAL
DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE

Ao longo da história do homem, formas de atividade físi. 
ca - considerada esta de forma ampla - e mesmo de Educação FÍsi-

lantropicos.
A Educação FÍsica adentrou o século XX com modelos for

jados durante o século passado e experimentou notável expansão e 
penetração social, especialmente o esporte enquanto instituição 
social autónoma, que carreou para si enorme importância política 

económica. 0 fenómeno esportivo tem levado pedagogos, sociólo- 
filósofos nas últimas três décadas a denunciarem o caráter

Entrementes, desconsiderando 
se a Antigtlidade Grega, foram nas últimas décadas do século 

e em especial durante o século XIX, que a Educação FÍsica

gos e 
mistificador do esporte e a questionarem a sua real utilidade pa 
ra a sociedade, o seu valor educativo e sua integração na Educa-

experimentou um decisivo impulso no sentido de sua 
ção e institucionalização como uma forma de educação 
ocidental. 0 epicentro deste desenvolvimento foi a Europa, 
ocorreram, no continente, os sistemas ginásticos, e na Inglater
ra o movimento esportivo, e daí espalhou-se por todo o mundo. Es. 
te processo deu-se num momento histórico de grandes mudanças po
líticas, económicas e sociais, e com elas relaciona-se, sofrendo 
também a influência do novo pensamento pedagógico do século

menor grau, com

XVIII, com o advento dos chamados educadores naturalistas e

ca, surgiram em todos os momentos, em maior ou 
maior ou menor institucionalização.
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OS MOVIMENTOS GINÁSTICOS EUROPEUS2.

2.1. A Situação Política e Social da Europa

las ideias do Iluminismo.

o absolutismo,
tico na França e

a Europa toda envolveu-se nas Guerras Napo

Estados Nacio-

se espa

do XIX. Entre
1830 e 1870 transformou-se num movimento agressivo em favor da

1871
ter-

Ida Grande
Guerra,

Educaçãoa

Situação das Instituições Educacionais2.2.

Entende Luzuriaga (1979) que o século XVIII

lhou por toda a Europa a partir de 1850, promovendo grande desen 
volvimento económico e transformações sociais.

que derrubou
poder pol£

em 1914.
Foi neste tempo de guerras e revoluções que 

Física de nossos dias assentou suas bases.

laram-se sob a marca da Revolução Frahcesa (1789), 
implantou a República,

semeou uma onda de revoluções liberais na Euro-

é o século 
pedagógico por excelência. A educação tornou-se uma das mais im
portantes preocupações de reis, pensadores e políticos. Surgiram

0 século XVIII caracterizou-se pelo regime político ba
tizado de "Despotismo Esclarecido", o qual foi influenciado pe- 

As últimas décadas do século desenro-

levou o povo ao

ção Física sem qualquer tipo de reflexão pedagógica.

grandeza nacional e do direito de cada povo cultural e racialmen 
te unido governar a si próprio (Burns, 1948). A partir de 
a Europa viveu em permanente estado de tensão por questões 
ritoriais. A crise política levou à deflagração

pa. Entre 1803 e 1815 
leônicas.

nômico, cresceu muito na segunda metade
0 movimento nacionalista, aliado ao desenvolvimento eco 

século

trial, iniciada por volta de 1760 na Inglaterra, e que

0 século XIX é o século da formação dos 
nais. A Europa nele adentrou sob a influência política do libera 
lismo e do nacionalismo, e economicamente, da Revolução Indus-
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duas das maiores Rousseau
neste

iniciou-

49 InZcZaq.ão do XaZcZ^mo no

59 Acentuação do eòpZfiZto co-imopoZZta,

cação estatal, absolutista e do

(Luzuriaga,
da novabasesas

a

II

da educa-

princi- 
a vitó

aos acon

figuras da P?dagogia: Jean-Jacques 
(1712-1778) e Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Foi 
século que se desenvolveu a educação pública estatal e 
se a educação nacional. Ainda segundo Luzuriaga, na educação do 
século XVIII observam-se os seguintes movimentos:

nacional, na

19 Ve4> envoZvZmento da educação e-ótataZ, da educação do . 
Eótado, com maZoft pafitZcZpação dai autofiZdadeó o á-ó- 
ctat-ó no enótno.

29 Começo da educação nacZonaZ, da cdu.caq.ao do povo 
Zo povo ou pofi acua fiepfiCA entantcà poZZtZcoà.

39 P ftZncZpZo da educação unZvefiòaZ, g fiatuZta c obftZga- 
.tÕfiZa, no gftau da càcaZa pfiZmãfiZa, que fcZca eòtabeZe 
cZda cm ZZnãaò g efiaZi .

i eniZno, com a óubòtZtuZção 
do enòZno dc fieZZgZão peZa Znòtftução moftaZ c cZvZca.

59 OftganZzação da Zn-itfiução pãbZZca cm unZdade oftgãnZca, 
da eàcoZa pfiZmãfiZa d unZv efiàZdade.
' ~ unZv efió aZZò ta,
que une penàadofiCA c educadoftcA dc todoà of> paZàCA.

1°. Sobfietudo, a pfiZmazZa da jiazão, a caença no podeft fia 
cZonaZ na vZda doó ZndZvZduoò c doà povoà.

89 Ao mcòmo tempo, fieco nhecZmento da natufieza e da Zn- 
tuZção na educação, (p. 151).

própria da monarquia 

despotismo esclarecido, se convertesse na educação 

educação do cidadão participante do governo do país 

1979). A Revolução Francesa deixou assentada 

educação nacional, que da França estendeu-se depois por toda 

Europa e América.

A educação no século XIX liga-se estreitamente . 

tecimentos políticos e económicos. A Revolução Política, 

piada em 1789 com a Revolução Francesa, completou-se com 

ria da soberania popular e das idéias liberais, constitucionalis. 

tas e parlamentaristas, impondo-se a necessidade de educar o "po 

vo soberano" (Luzuriaga, 1979, p. 180). A Revolução Industrial, 

que alcançou' grande intensidade naquele século, levou a um aumen 

to populacional nas cidades e à necessidade de cuidar

Ao final do século XVIII a educação européia modificou- 

se radicalmente com a Revolução Francesa, que fez com que a edu- 

do súdito,

Rectangle
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contíum

de
eu
de

em caráter obri-

afirmou,se
apenas

Os Sistemas Ginásticos e o Nacionalismo2.3.

mados a
se-

e
nacionalidade

para a
rotularam

na
queles países.

0 Movimento Alemão2.3.1.

Ph.i.£a.n£hsio

Johann Bernhard

modernoprograma

lutas semelhantes as quee
de bola, de pi-jogos de peteca,

A história da elaboração e institucionalização dos cha- 
própria história

"todo o século XIX foi

"sistemas ginásticos" confunde-se com

mas limitada ao atendimento da burguesia, e considerada 
como preparação para a Universidade.

0 movimento ginástico alemão teve origem no 
pZnum,,uma escola fundada em 1774 pelo pedagogo 
Basedow (1723-1790). Basedow foi influenciado pelas ideias educa 
cionais de Rousseau, que dava grande importância à saúde e à edu 
cação física, e sua escola iniciou o primeiro 
de Educação FÍsica (Van Dalen & Bennet, 1971). Este programa com
preendia corridas, saltos, arremessos 
se praticavam na Antiga Grécia: 
nos e pelota; natação; arco e flecha; marchas; excursões no cam-

çao desta grande massa.
Para Luzuriaga (1979) 

nuo esforço por efetivar a educação do ponto de vista nacional" 
(p. 180), o que é bastante coerente com o momento político 
afirmação dos Estados Nacionais que vivia a Europa. Os países 
ropeus estruturaram, naquele século, seus sistemas nacionais 
educação. A escola primária foi universalizada, 
gatório e gratuito, estabeleceram-se escolas normais para a pre
paração do magistério. A escola secundária também

do nacionalismo europeu e do militarismo sempre presente nos ; 
culos XVIII e XIX. Originários da Alemanha, Dinamarca, Suécia 
França, vinculam-se aos processos de afirmação da 
nestes países e à constante preocupação de preparação 
guerra. Alguns autores (Marinho, s.d.a; Ramos, 1982) 
de "doutrinários" os movimentos de educação física surgidos
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po ,

GutsMuths

nhecido como divi-
traba-

Segundo Van Dalen e Bennet deo programa
acreditava

firmemente na influência do e

Guts-
ale-

mao,
nacionalismosa.

a

a

influência
salva-a

lhos manuais e

GutsMuths harmonizava com os ideais de Rousseau. Ele
e o caráter;

ao Ph-c-ía.n-tliA.0pZnam

caminhada e suspensão em escadas oblíquas e transporte de sa 
colas cheias de areia (Marinho,

nais naturalistas, onde Cristoph Friedrich 
1839), assumindo as aulas de ginástica, experimentou novas ativi^ 
dades e aparatos e elaborou um sistema de trabalho que ficou co- 

"ginástica natural" ou "método natural". Ele 
diu as atividades em três classes: exercícios ginásticos, 

jogos sociais (Van Dalen & Bennet, 1971). 
(1971),

Para isso, defen-

s.d.a; Van Dalen & Bennet, 1971).
Em 1784 foi fundado um instituto educacional semelhante 

também colocando em prática idéias educacio- 
(1759-

corpo sobre a mente 
que a saúde, mais que o conhecimento, deveria ser o objetivo bá
sico da educação. Moolenijzer (1973) entende que GutsMuths ga
nhou grande importância como autor da primeira abordagem metódi
ca para planejar intencionalmente a educação física e também por 
introduzir o jogo como meio justificado de educação.

0 período de gestação do sistema de ginástica de 
Muths não coincidiu com a exacerbação do espírito nacional 

o que ocorreu apenas a partir de 1806 com a invasão france- 
Contudo, ele não ficou isento da influência do 

e da política de intervenção estatal na educação. Considerava 
ginástica de alta significação social e patriótica, e meio educa 
tivo fundamental para a nação, e pediu que o Estado assumisse 
organização e divulgação da ginástica (Marinho, s.d.a).

Com Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) as relações entre 
a Educação FÍsica e o nacionalismo atingiram o seu auge na Alema 
nha. As idéias de Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), autor dos 
Discursos à nação alemã (1807-1808) exerceram enorme 
sobre Jahn, um professor primário alemão. Para Fichte, 
ção da nacionalidade alemã estava na educação.
dia uma educação popular, nacional e promovida pelo Estado (Luzu 
riaga, 1979) .
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de
decorrer

a
Nacionalidade

Alemanha

0 trabalho de Jahn, numa escola para garotos em Berlim
consistia de jogos

obtevee
idealizou algunsElegrande popularidade entre os estudantes.

ori-
Para

treinando os estudantes a trabalharem- jun-
o qual po_

da

foras
dos

de.
paAa

en- 
aZ a A 

de um

alemã para a libertação da terra natal. Quando irrompeu a Guerra 
da Libertação em 1813, Jahn e vários Tu.AneAe.4 uniram-se 
ças armadas que lutavam contra Napoleão. Após a expulsão

trangeiro"

ar livre"

"intenso desejo de ver a

Em junho de 1811, Jahn abriu seu primeiro TaAnpZa-tz nos 
arredores de Berlim. Afirma Roberts (1973) que o objetivo imedif_ 

fortalecimento físico e moral da juventude

SÓ quando todo& oa homzn-i zm Zdadz mZZZtaa. óz tzn/iam toa 
nado capazes, ataavzò da zduzação ^Zótca, dz pzgaa ’ em 
aAma-ó; quando óz tznham^toanado paontoi paaa combatz, 
ataavzò dz um tazãno padtázo Zntzn&o, paontoó paaa 
taaa zm novat zApzcZz* dz iogo* dz guzaaa z izmpaz 
ta, poa amoa^da Pãtata - ao zntao 4e podzaã dãzza 
povo quz zita mZZZtaamzntz pazpaaado. (p. 79-80).

na qual passou a lecionar a partir de 1810, 
e exercícios como correr,

to do Tuanzn era o

saltar, arremessar e lutar,

e entre 1808 e 1809, durante

Tuanzn que atingiu enorme popularidade na Alemanha no 
do século XIX, persistindo até nossos dias. Jahn embebeu-se for
temente de idéias nacionalistas, 
dominação francesa da Prússia, escreveu a obra "A 
Alemã", onde manifesta o seu 
unificada numa nação forte, capaz de livrar-se do odiado jugo es 

(Leonard, 1973, p. 89).

Segundo Roberts (1973) Jahn tomou como ponto de partida 
o plano de Fichte para a educação nacional, no qual a educação 
física tiiiha importante papel, e criou o movimento batizado

aparatos primitivos, tais como ramos de carvalho utilizados como 
barras para suspender e varas para arremessar em alvos. Daí 
ginou-se a idéia do TuanpZatz (pZaygaound]. Para Leonard (1973) 
o propósito de Jahn era "a vida ativa, saudável e em comunhão ao 

(p. 91) e, 
tos, "buscava também acender neles o espírito público, 
deria um dia estar a serviço da nação" (p. 92). 

Para Jahn (citado por Mclntosh, 1975):
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demao
ser

visse e proscre-
preso em

TuA-nen que
IV. Em

to-
franco-guerra

a

foi introduzida
(1810-1858). Em

introduzir
Spiess foi convidado a implantar oa ginastica de Jahn,

tema.

ca adaptado a

porque

1842 ,
sica como uma função do Estado,

que passou a receber o apoio estatal, 
a Educação Física

nha - o grande ideal de Jahn e seus seguidores - e isto levou 
valorização da ginástica, 

Mas escolas alemãs,

seu sis-

na forma do sistema ginastico de Adolph Spiess
o governo prussiano reconheceu oficialmente a Educação FÍ-

sao oficial nao conseguiu impedir o crescimento do

prussiana de 1870-1871, quinze mil de seus membros apresentaram- 
se ao serviço militar. A guerra propiciou a unificação da Alema-

e apos o fracasso em

recuperou o seu vigor no reinado de Frederico Guilherme
1868 organizou-se o Peut-ó che. Tu.A.ne.A.0 , uma federação de 
das as sociedades ginásticas alemãs. Durante a

num esforço para frustrar as sociedades ginasticas. Mas a repres

franceses, o patriotismo alemão fortaleceu-se e o Tu/inen experi
mentou enorme expansão, com grupos organizados pelas províncias 
prussianas e em outros Estados alemães. A unificação da Alemanha 
era um objetivo claro para Jahn, que se tornou um herói nacional.

Mas com a França já derrotada e expulsa, o governo ale-
passou a temer o movimento de massas liderado por Jahn, 

forte conteúdo político. As autoridades temiam que o TuAnen 
à difusão das doutrinas liberais então em voga, 

veram as sociedades ginásticas. 0 próprio Jahn foi 
1819, acusado de traição. Segundo Roberts (1973), o governo prus 
siano até mesmo incorporou o sistema ginástico na escola formal,

Spiess estudou e trabalhou em escolas suíças que sofre
ram a influência de Pc-stallozi. Lá, criou um sistema de ginásti- 

objetivos pedagógicos e integrado no currículo es 
colar. Segundo Van Dalen e Bennet (1971) Spiess foi bem sucedido 
em introduzir a Educação FÍsica nas escolas da Alemanha 
seus objetivos harmonizavam com a política autocrática e a filo
sofia educacional da época. Ele dava bastante ênfase à discipli
na, e embora seu sistema buscasse um desenvolvimento eficiente e
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rápi

do
con
um

um sistema ex-como
tra-curricular politicamente orientado que acabou por tornar-se

Jovem
Hitleriano".

Em 1814 a Dinamarca envolveu-se nas

um
novo sentimento nacional. Em 1849 foi adotada uma

europeu de
1848.

liderou o

que

na

Civis

a Dinamarca tornou-se

completo de todas as partes do corpo, 
çados através de submissão,

tais objetivos eram alcan 
treino da memória e respostas

Neste período, Franz Nachtegall (1777-1847) 
movimento que levou à consolidação da Educação Física dinamarqu£ 
sa. Influenciado por GutsMuths, organizou, em 1798, um clube de 
ginástica e em 1799 passou a dar aulas numa escola privada

"Movimento

Copenhagem, e Nachtegall tornou-se seu primeiro diretor.
também passaram a ser admitidos nos cursos do Instituto, que aca 
bou por tornar-se uma escola preparatória de professores de gi
nástica para as escolas em geral. Sob a liderança de Nachtegall, 

o primeiro país europeu a introduzir a Edu 
cação Física como uma matéria escolar, promover cursos de treina

Guerras Napoleóni- 
cas, perdeu territórios e afundou-se numa crise económica que du 
rou até 1820. A partir daí as condições melhoraram e emergiu 

constituição 
liberal com sufrágio popular. Isto tudo encontra correspondência 
com a onda política e económica do movimento liberal

giu o meio militar.
Em 1804 foi criado o Instituto Militar de Ginástica, em

uma força auxiliar de Adolf Hitler, chamada de

seguia a linha de Basedow. Neste mesmo ano, Nachtegall abriu um 
ginásio particular, a primeira instituição do gênero fundada 
Europa moderna. Seu sistema ginástico fez grande sucesso e atin-

2.3.2. 0 Movimento Dinamarquês

das e precisas ao comando.
Roberts (1973), após estudar o processo histórico 

surgimento e desenvolvimento da Educação Física na Alemanha, 
cluiu que ela desenvolveu-se de duas diferentes formas: como 
sistema escolar regular de educação física e
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mento de professores editar manuais instrutorese a para

anos

de

XIX,

2.3.3. 0 Movimento Sueco

sue
co desencadeou uma onda de patriotismo. Como na Alemanha apos as

Nas universidades suecas e
influenciadofoi

aulasrecebeupeito pela sua origem escandinava. Em Copenhagem,
em

tornou-se

quando a Suécia per-
Ling foi atingido por um forte patriotismo, e

derrotas para a França, o povo mobilizou-se no desejo de recons
truir o prestígio nacional.

Per Henrik Ling (1776-1839) iniciava nessa época seu mo 
vimento em prol da Educação Física.

Segundo Van Dalen e Bennet (1971), 
deu a Finlândia,

foi dominada pelo nacionalismo, sendo seus principais objetivos 
o desenvolvimento da competência militar e do patriotismo.

na Dinamarca, onde esteve entre 1799 e 1804, 
por filósofos e poetas que o levaram a adquirir um profundo res-

de esgrima e conheceu o trabalho desenvolvido por Nachtegall 
seu ginásio particular. Ao retornar à Suécia em 1804, 
professor de esgrima e conferencista em literatura e história na 
Universidade de Lund, e logo conseguiu autorização para introdu
zir a ginástica e a natação no currículo.

(Leonard, 1973; Van Dalen & Bennet, 1971).
Uma lei de 1804 sobre as escolas secundárias e o Ato de 

Educação de 1814 formaram um sistema de escolas elementares ope
radas pelo Estado. Esta lei, pioneira na Europa, tornou compulso 
ria a educação para todas as crianças dos sete aos catorze 
e determinou que as escolas deveriam providenciar espaço e equi
pamentos, e onde houvesse professores aptos, ministrar aulas 
ginastica aos alunos. Em 1828, uma nova legislação tornou obriga 
toria a introdução da ginastica em todas as escolas elementares 
da Dinamarca.

Para Van Dalen e Bennet (1971) a Educação FÍsica na Di
namarca, como em muitos países europeus durante o século

Em. 1808 a Rússia conquistou a'Finlândia à Suécia, desti
tuindo-a de 1/3 de seu território. A decadência do império
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propósito de

Escreveu
dentre os quais

de
Ginástica

o Real Instituto Central de Gi-

nar
somente milita

qua-

e a
Ling acreditava que os objeti-

eram interdepen
dentes. Os homens que deram continuidade ao seu trabalho, contu-

embasamentoseu
com ênfase em

(Van Dalen & Bennet,
1971) .

0 sistema de ginástica criado por Ling difundiu-se para 
muitos países dentro e fora da Europa.

a ser

do, tenderam mais a restringir do que expandir 
teórico,

de Copenhagem. Segundo Van Dalen e Bennet (1971), o tempero pa
triótico dos tempos e o insucesso da guerra contra a Rússia esti

estabelecendo um programa esteriotipado, 
objetivos militares, que não conseguiu popularidade e veio 
objeto de críticas no início do século XX

capacidade de suportar esforços.
vos militares, médicos, pedagógicos e estéticos

dos, e para atingir seus objetivos, dividiu a ginastica em 
tro direções: militar, médica, pedagógica e estética.

0 próprio Ling dedicou-se mais à ginástica médica e mi
litar. Esta última, imbuída do propósito nacionalista de elevar 
a condição física dos soldados, enfatizava o vigor na ação

passou a utilizar a ginástica e a literatura com o 
instigar força e coragem' no enfraquecido povo sueco, 
poemas, peças teatrais e tratados de ginástica, 
um manual de ginástica militar e esgrima, em 1838, que foi ofi
cialmente adotado pelo exército sueco e de outros países.

Ling propôs ao governo sueco a fundação de uma escola 
nacional de ginástica similar ao Instituto Militar de

mularam o Rei a fundar, em 1813, 
nástica. Ling foi seu diretor durante 25 anos.

Van Dalen e Bennet (1971) entendem ainda que motivos pa 
trióticos impeliram Ling a promover uma ginástica que visava toj? 

seus compatriotas capazes de defender a terra natal, embora 
não tenha restringido suas propostas a objetivos 
res. Estudioso da anatomia e da fisiologia, ele objetivava desen 
volver o corpo através de movimentos cuidadosamente seleciona-
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do
Entende Roberts

de

ginastica foi introduzida na França, particularmente no
to.

que lutou ao
na

do
Normal Militar

o governo levaram

por

imbuí-

Foi
uma
foi

adeptoginasta
para as

a

que a 
exérci-

e a ini-

de GutsMuths e Jahn, que ja havia orientado programas 
forças armadas da Suíça e Inglaterra, veio à França em 1841, 
convite do governo. Tornou-se superintendente da instrução da gi_ 
nástica nas escolas elementares de Paris até a Revolução de

14 anos, inclusive treinando oficiais militares.
Para Roberts (1973) Amoros estava profundamente 

do da tradição militar, e orientou seu trabalho no sentido de au 
mentar as potencialidades militares da juventude. Ele elaborou o 
primeiro programa ginástico francês utilizando muitas das ideias 
de Pestalozzi, mas também apresentando muita originalidade.
um dos primeiros ginastas a empregar aros, escada de cordas, 
máquina para testar força e o trapézio. 0 sistema de Amoros 
utilizado no exército e nas escolas por alguns anos.

Phokion Heinrich Clias (1782-1854), um

2.3.4. 0 Movimento Francês

Os inimigos da França napoleônica desenvolveram em seus 
países sistemas de ginástica que visavam a preparação física 
povo para a guerra contra o domínio francês.
(1973) que na França não havia esta mesma necessidade, 
ciativa para promover um sistema organizado de Educação Física 
foi tomada apenas na França pós-napoleônica, e por um espanhol, 
Francisco Amoros (1770-1848). Foi entre 1815 - após a derrota de 
Napoleão - e 1848 - com a proclamação da II República -

Francisco Amoros foi um militar espanhol 
lado das tropas napoleônicas, e em 1814 refugiou-se na França. 
No ano de 1817 abriu um ginásio numa escola particular parisien
se. Obteve apoio do governo francês para a fundação do Ginásio 

e Civil de Ginástica e tornou-se seu primeiro di_ 
retor em 1820. Em 1831 Amoros foi indicado diretor nacional de 
toda a ginástica francesa, mas desavenças com 
ao fechamento do Ginásio Normal em 1837. Contudo, em 1834 ele ha 
via aberto o seu próprio Ginásio, onde continuou a ensinar
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Van Dalen &

Igreja
e intelectual,

depor
e

que passou a suprir

a Escola de Joinville-le-

no

o

nacional.

nas
expressa
(Roberts,de aumentar as potencialidades militares da juventude

1973).
Segundo Ramos (1982) o movimento francês bastante

(p. 215). Entende Ro-

Após a derrota na guerra franco-prussiana de 1870-71, 
interesse pela Educação Física renasceu. As autoridades atribuí
ram à degeneração física e moral a culpa pela derrota

se militar iniciada por Amoros 
Bennet, 1971).

influenciado pelas necessidades militares"
"foi

ExceZo poA. eóte objeZZvo mZZZZa/L, a educação óZ-óZca_ não 
e-ta AeconhecZda po/i ieu. e^e-c-to pcda.gogj.co ou. como mctodo 
■6ocj.a.ZmcnZc deACjã.veZ dc dc-i cnvo£vj.mcn£o doò &u.£u.x.oa cZ- 
dadaoò. (p. 271).

tica de Joinville-le-Pont, próxima a Paris,
as escolas e o exército de professores. Esta escola oferecia cur 
sos de ginástica para oficiais; não era permitida a participação 
de civis. Ao longo de sua existência,
Pont desenvolveu um sistema próprio de Educação Física que exer 
ceu importante influência na França, e também no Brasil, já 
início do século XX.

Enquanto as escolas estiveram sob o controle da 
na Framja, a ênfase era dada ao ensino religioso 
sendo pouca atenção dedicada à educação física. 0 interesse pe
los programas de ginástica de. Amoros e Clias adveio da preocupa
ção com a segurança nacional. Para Van Dalen e Bennet (1971):

Após a Revolução de 1848, o interesse pela educação fí- 
intermédio

Leis foram aprovadas em 1872, 1880, 1887 e 1905 tornando obriga
tória a ginástica no currículo escolar. Graduados da Escola Mili^

dois antigos alunos e colaboradores de Amoros, e com o apoio do 
Ministro da Guerra, foi fundada a Escola Militar Normal de Ginás

sica decresceu na França. Contudo, em 1852,

tar de Joinville-le-Pont e pessoal militar foram colocados 
escolas como professores de ginastica, com a instrução

1848, quando retornou à Suécia. Clias deu prosseguimento à ênfa- 
(Roberts, 1973;
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seu gina-caçao
sio em 1817, um siste
ma destinado futuros
soldados.

1.

a natureza humana e o desenvolvimento pleno da personali-

a
preocupadoeste

(P-

esna-
Moolenijzer 

início

em treinar fisicamente o povo para a guerra.
No entendimento de Mclntosh (1975):

Os sistemas ginásticos europeus do século XIX, que for
maram a primeira base institucional para a Educação Física moder 
na no mundo ocidental, forjaram-se ao influxo de duas influên
cias até certo ponto contraditórias:

Do pensamento pedagógico dos educadores naturalistas e fi_ 
lantrópicos, que valorizavam o individualismo, o respeito

berts (1973) que a tradição do militarismo está vinculada à Edu 
Física na França desde que Amoros estabeleceu o 

e por muitos anos ela não foi mais do que 
a promover o vigor físico dos soldados ou

(1973), os criados por Jahn, Nachtegall e Ling, pois ao 
do século XX, os princípios naturais de GutsMuths estavam esque
cidos, e

lharam-se por todo o mundo, especialmente, segundo

"a abordagem do desenvolvimento formal de Jahn, Nachte-

dade humana; e
2. Do nacionalismo político, que exaltava o patriotismo das 

massas, a educação sob um ideal nacional e o indivíduo 
serviço da nação, aliado ao militarismo,

De seus países de origem, os sistemas ginásticas

Na VZnamasica, na SazcZa z na AZzmanha, ama pstzo capaçãj 
com o nacZonaZZòmo z com a fi.zg znz*.aç.ão ^ZóZca z mo*.a£,dz 
poZó daó dzftftotaà dzòa^tfioòaò naó gazMiaA napoZzônZcaò , 
tA.anò £on.moa aqaZZo qaz podzttZa 4 zn. am movimento zm ^avon. 
do dz-í>poA.Zo nam óZòizma sacgZdo dz gZnãótZca. Qazst. Gatò- 
Mathò, qazn. P.H. LZng zAtavam tão ZntzKZAAadoò pzZo dzò- 
ponto como pzZa gZnãòtZca (...). No __zntanto, oa óZótzmaó 
dz gZnãótZca dzòtzò doZò pZonz£n.oA z qaz ^0A.am ao encon
tro daò nzczéòZdadzA poZZtZcaó da zpoca z como tzÕn.Zcoò 
da gZnãótZca z qaz amboó gostam mcúi taftdz zvocadoò. 
76)

2.4. Conclusão
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Alema-na

0 MOVIMENTO ESPORTIVO INGLÊS3.

A Situação Política e Social3.1.

XIX.XVIII e
grande
liberado

com
aa

daao lado
Francesa

dustr'1 al se desenrolasse entre os

capital, e

ainda ho- 
ginásti-

Seybold (1974) referiu-se

(p. 291).
práticas

ao es

ingleses. A Inglaterra expan 
diu o seu comércio e assegurou mercado consumidor e mercado for
necedor de matérias primas já no século XVIII. 0 desenvolvimento 
comercial possibilitou também a acumulação de capital, e alem
disso a Inglaterra dispunha de bastante carvao e ferro. As revo-

gall e Ling dominaram a educação física, não somente 
nha, mas virtualmente em todos os países do mundo"

Muito da postura pedagógica autoritária, das 
militarescas, da vinculação á educação moral e cívica, 
je presentes na Educação Física, devem-se aos sistemas 
cos do século XIX. Modernamente, 
tilo de ensino e objetivos da Educação FÍsica:

A /taeZonaZZzaçao e mecanZzação ge.A.a£, na Azganda mztadz 
do iíc.iuto XIX e pA.Znc.ZpZo-0 do X.X., conZstZbaZstam pasta zóóz 
dzòznvoZvZmznio qaz ^Znaímzntz convzstZza zm objztZvo da 
gZnã-itZca zòcoZast o movZmznto gZnãàtZco nostmaZZzado z e-ó 
tZZZzado, o movZmznXo ttnZ^ostmz z au-tomatZzado dz manai 
(...).(p. J 3)

(...) na Educação EZiZca, dz acostdo com a XstadZção dz 
SpZzò-i z com o modzZo mZZZtast, z tambzm pasta ^acZZZXast a 
vZgZZâncZa obstZgaXÕstZa, coni>zstvam-i>z com pastX.Zcu.Zast Xzna 
cZdadz o znòZno ^stonXaZ z o zxzstcZcZo coZzXZvo dZstZgZdo 
pzZa voz dz comando z pzZo apZXo. (p. 64)

As revoluções inglesas do século XVII deram à Inglater
ra um regime parlamentarista estável, livrando-a das agitações 
que perturbaram a Europa continental nos séculos 
Durante os séculos XVI e XVII a Inglaterra experimentou 
desenvolvimento comercial, que aumentou com a adoçao 
lismo económico no século XVIII e com a formação de um vasto im
pério colonial. A partir de 1760 a Inglaterra passou a sediar 
Revolução Industrial, acontecimento que - ao lado da Revolução 

- modelou a história da civilização ocidental.
vários fatores foram decisivos para que a Revolução In-
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Situação das Instituições Educacionais3.2.

os

A Inglaterra foi mais demorada - em comparaçao com ou
tros países europeus - em estabelecer uma educação publica nacio 
nal controlada pelo Estado. Segundo Luzuriaga (1979) os ingle
ses consideravam a educação mais como responsabilidade da socie
dade civil que do Estado.

Até as primeiras décadas do século ÁIX, a educação este 
ve exclusivamente nas mãos da Igreja e de entidades particulares 
de caráter beneficente. As classes médias e altas financiavam 
sua própria educação, enquanto que a educação elementar para 
pobres era paroquial ou beneficente.

As transformações produzidas pela Revolução Industrial, 
o crescimento e a concentração da população nos centros fabris e

luções do século XVII haviam tirado poder da aristocracia em fa
vor da burguesia, desejosa de promover o desenvolvimento econôrni 
co. Por outro lado, a doutrina do puritanismo e do calvinismo in 
glês estimularam o enriquecimento e a acumulação de riquezas.

A Revolução Industrial significou a passagem do traba
lho artesenal para o trabalho industrial, do trabalho doméstico 
para o trabalho fabril e pela transformação do artesão em traba
lhador assalariado. A Revolução Industrial mudóu radicalmente o 
regime de produção económica, proporcionando uma inédita acumula 
ção de riquezas e gerando transformações em todas as instâncias 
da sociedade inglesa dos séculos XVIII e XIX. Desenvolveu-se a 
tecnologia industrial, a população urbana cresceu muito nas gran 
des cidades, a classe média tornou-se mais numerosa e mais rica, 
o proletariado a partir de certo momento organiza-se para lutar 
contra as péssimas condições de trabalho e os baixos salarios, e 
a agricultura moderniza-se para atender a um crescente consumo.

A partir de 1850, a Revolução Industrial foi exportada 
para outros países da Europa e da América, iniciando pela Bélgi
ca, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos, após a estabili
zação de seus quadros políticos.
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Estado na educa-

construção
foi criado em

0 Esporte Como Meio de Educação3.3.

A Educação FÍsica inglesa do século XIX não foi muito

e
Ingla-
mari-
maior

pela

Inglaterra,na
decorrerno

classea

promo-
as

das autoridades educacionais que os conside.avezes

a uma

viam seus proprios jogos 
proibição

mineiros levaram gradualmente à intervenção do 
ção (Luzuriaga, 1979; Mclntosh, 1973). Em 1833 o Parlamento con
cedeu uma subvenção às sociedades filantrópicas para 
de prédios escolares. 0 Departamento de Educação
1856 para administrar os fundos governamentais. 0 Ato de Educa
ção de 1870 formou a base da educação primária mantida pelo Esta^ 
do, e em 1876 foi introduzida a obrigatoriedade escolar.

influenciada pela filosofia nacionalista, tendo um desenvolvimen 
to diferenciado em relação ao restante da Europa. A disciplina 

o treinamento físico impostos ao povo nos países continentais, 
visando a defesa nacional, não se fizeram necessários na 
terra, pois sua posição geográfica isolada e sua poderosa 
nha livraram-na de invasões estrangeiras. Por isso, sua 
contribuição não foi no campo da ginástica, mas do esporte.

0 movimento esportivo inglês do século XIX formou o ou
tro pilar da sistematização da moderna Educação FÍsica, e guarda 
relação com as transformações sócio-econômicas produzidas 
Revolução Industrial naquele país a partir de 1760 (Eyler, 1969; 
Mclntosh, 1975; Rouyer, 1977). Até o final do século XVIII o es
porte era uma prática tipicamente aristocrática

- futebol, caça e tiro - desafiando

ravam perigosos e violentos.
A partir de 1832, a classe média, que ascendera

tendo este panorama modificado-se substancialmente 
do século seguinte, com a proliferação do esporte em outras cama 
das sociais e sua institucionalização em órgãos diretivos.

As tradicionais Escolas Publicas ( Pu.bZ-LC.-Sc.li.ooZA) , fun
dadas entre os séculos XIV e XVII, as Universidades e 
média emergente da Revolução Industrial tiveram participação fun 
damental neste processo. Os estudantes das Pu.bZZc.-Scho oZa
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Se-vindicar

A Inglaterra foi também pioneira em aceitar e utilizar

ro caso

al-
regras, téc

Para Eyler (1969) parece existir uma relação entre o 
aumento do tempo de lazer, em parte induzido pela Revolução In- 

Rouyer (1977) analisoudustrial, e 
o esporte com relação ao 
gente.capitalismo inglês; constatou que o esporte era uma ativi
dade de ócio da aristocracia e da alta burguesia e um meio 
educação social de seus filhos, e que a Inglaterra era o primei- 

co da realidade do.esporte num país capitalista.

posição de poder político e influência social por conta do desen 
volvimento industrial, passou a reivindicar maiores privilégios 
educacionais, o que conseguiu efetivamente por volta de 1860, 
fez erguer muitas novas escolas públicas espelhadas 
das antigas (Mclntosh, 1973, 1975). Esta conquista revelou-se de. 
cisiva para a proliferação dos jogos esportivos. Mclntosh (1975) 
entende que a obtenção de privilégios educacionais pela 
média "coincidiu e foi responsável pelo desenvolvimento dos jo
gos organizados, particularmente o críquete e o futebol" (p.88).

Em meados do século XIX o modelo esportivo predominante 
era o da classe média, que deu aos vários jogos esportivos, 
guns descobertos em estado embrionário, organização, 
nicas e padrões de conduta para os praticantes, em grande parte 
vigentes até hoje. A partir de 1857 e até o final do século fun- 

dezenas de associações esportivas nacionais na Inglater

A Inglaterra foi pioneira em divulgar o esporte 
uma população industrial e urbana (Mclntosh, 1975). 0 esporte
tornou-se acessível às classes trabalhadoras inglesas depois 
ter surgido para a classe média, em decorrência de 
trabalhistas. Por volta de 1870 os trabalhadores passaram a rei- 

e obtiveram - uma redução da jornada de trabalho.
gundo Mclntosh (1975) "Foi então, e só então, que se deu a gran
de proliferação de clubes desportivos e organizações distritais" 
(p. 98).
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por

en-

naram
mundo

enfatizaram a
lide-

exportar, 
o que exige:

dade com ordem"

"capacidade de gover-

citado
FÍsica

e o auto-governo foi alta-

o esporte como um meio de educação. 0 exemplo da Escola de Rugby, 
onde seu diretor Thomas Arnold (1795-1842) suprimiu a ilegalida
de de alguns jogos esportivos, generalizou-se nas demais Escolas 
Publicas na segunda metade do século XIX, que tradicionalmente 
dedicavam parte da vida escolar à organização e supervisão de 
atividades pelos próprios estudantes,
mente desenvolvido nos jogos e esportes. A
nar outros e controlar a si próprio, a atitude de combinar liber 

(Comissão Real das Escolas Publicas,
Mclntosh, 1973, p. 119) era o modelo aceito da Educação 
nas Escolas Publicas.

tra numa epoca de prosperidade e segurança. Este desenvolvimento 
da produção leva, diante da necessidade de importar e 
à exploração e expansão de um império colonial,

No entendimento de Rouyer (1977), no princípio do sécu
lo XIX, as classes dirigentes que enriqueceram encontram-se físi 
ca e moralmente degradadas, ao mesmo tempo que a Inglaterra

As Escolas Publicas, segundo Mclntosh (1973), produzi- 
líderes em muitas esferas da vida inglesa - na indústria, 

política, no exército, nas empresas comerciais através do 
e na administração de um vasto e crescente império colonial. Pa
ra Van Dalen e Bennet (1971) as Escolas Públicas 
influência socializante dos jogos e seu uso para promover

(...) hom&nò ^ofitcò, empA.eendedo ac-ó , que iaZbam toma.fi a.t> 
itini fief>ponf>a.bt£tda.de.f> neAte. mando da. Ztvfie. tfioca., do 
struggle for life, de.f>co b&fito pofi Vcuiwtn ne.f>ta. cpoca. da. 
htótÕfita., e. tfia.nf> ^ofimado e.m pfitncZpto pcda.gÕgZco poft 
Spcnce.fi. São ncccf>ftãfita.f> cqatpcó dc homcnó de. a.ç.a.0 f>oZZ- 
dãfitof>, pfiontoA a. joga.fi com o cf>pZfitto de. ZnZctattoa, f>c 
gando a.f> ficgfia.fi do jogo ca.ptta.Ztfi ta.. é ncccf>f>ãfiZa. ama. 
educação apfiopfita.da, pafia. ^ofima.fi, a. _cx.cmpZo do fte.coftda.do 
ctdadão fioma.no, o pficf>tZgZof> o cZdada.o bfittãntco. (p. 173 
174)

rança, lealdade, cooperação, auto-disciplina, iniciativa, tenaci^ 
dade e espírito esportivo - qualidades necessárias à administra
ção do império britânico.

toma.fi
Spcnce.fi
joga.fi
ficgfia.fi
ofima.fi
fioma.no
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o movimento esportivo
adminis-

mundo
nacionais
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do

emGradualmente, 
todos os países do mundo,

que gerou uma dualidade de siste-
PÚ-

o esporte institucionalizou-se em quase 
e também os programas de Educação FÍsi.

na segunda.
A partir do final do século XIX 

inglês estava pronto para ser exportado. Embaixadores, 
tradores coloniais, missionários, comerciantes, marinheiros e co 
lonos encarregaram-se de difundir o esporte inglês pelo 
(Mclntosh, 1975). As primeiras associações esportivas

"era absolutamente congruente com a ideologia do liberalismo 
século XIX" (p. 142).

de muitas modalidades surgiram na Inglaterra, e somente 
em outros países (Mclntosh, 1975).

No princípio do século XX "o desporto estava em posição 
favorável para se tornar um fenômeno de expansão mundial, um fe
nômeno internacional" (Mclntosh, 1975, p. 125). Para Krawczyk, 
Jaworski e Ulatowski (1979) o esporte tomou da tradição helénica 
a idéia da rivalidade entre indivíduos pela vitória em condições 
de competição com igualdade de oportunidades, ~ este princípio

do oficialmente nas escolas, o
mas na Educação Física inglesa: jogos organizados na Escola 
blica e ginástica na escola primária, objetivando, segundo 
During (1984), a formação de bons chefes de empreendimento e 
bons oficiais na primeira, e através da disciplina e dos efeitos 
fisiológicos do exercício sistemático, bons operários e soldados

Contudo, foi apenas ao final do século XIX e início 
século XX que o governo 'inglês adotou uma política de apoio 
Educação Física nas escolas mantidas pelo Estado. Após o Ato de 
Educação de 1870, o Departamento de Educação efetivou acordo com 
o Gabinete Militar para que sargentos ministrassem instrução 
Educação Física nas escolas. E curiosamente, o sistema imposto 
as escolas não foi o modelo esportivo das Escolas Publicas, 
o sistema ginástico sueco de Per H. Ling, que fora 
na Inglaterra entre 1840 e 1850 por graduados do Instituto 
trai de Ginástica da Suécia. Em 1904, o sistema sueco foi adota-
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<•4.1. 0 Movimento Olímpico Internacional

o
dos

para

Lucas,por

ca em todo o mundo passaram a aceitá-lo e adotá-lo.

De fundamental importância para a universalização da 
instituição esportiva foram o ressurgimento dos Jogos Olímpicos 
e a criação do movimento olímpico internacional, através do Corni 
tê Olímpico Internacional (COI), no ano de 1896. Em ambas as 
iniciativas foi decisiva a participação do francês Pierre Fredy, 
o Barão de Coubertin (1863-1937).

Aristocrata francês, possuidor de grande fortuna pes
soal e erudição, Coubertin buscou inspiração em duas fontes para 
o seu projeto de apoio ao esporte e renascimento dos Jogos Olím
picos: a Grécia Antiga e o modelo educativo das Pu.b2i.c-S c.h.0 oZá

inglesas. 0 Barão estava convencido de que o sistema educativo 
9 

inglês, ao enfatizar o esporte, era o responsável pela grandeza 
do Império Britânico, e via no esporte inglês o ressurgimento da 
educação corporal dos gregos (Coubertin, 1973).

Em 1894, após realizar gestões com sociedades atléticas 
européias e americanas, Coubertin fez realizar em Paris o Con
gresso Atlético Internacional, que decide pelo renascimento 
Jogos Olímpicos. No mesmo Congresso foi fundado o COI, composto 
de 12 membros selecionados por Coubertin, que se valeu do crit£ 
rio de independência dos nomes com relação a nações ou grupos, 
numa tentativa de torná-lo imune a influências políticas. A 
idéia do internacionalismo e da promoção da paz através do espor 
te era outra marca do olimpismo proposto por Coubertin, 
quem "os Jogos Olímpicos serão um potente, embora indireto fator 
para assegurar a paz universal" (Coubertin, citado 

337) .
Mas, sem dúvida, o ideal mais bravamente defendido pelo 

olimpismo, ate os dias de hoje, e o amadorismo. Antes mesmo dos 
I Jogos, o profissionalismo no esporte, ja era considerado um pro^

1973, p.

4. 0 ESPORTE COMO FENÔMENO SOCIAL
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blema:

Entende Rouyer (1977) que a burguesia e aristocraciaa

a
palavra

ela

1896 em

nos

juntamente

na Inglaterra, 
gzntZzman amatzuA.

"amador",

e por isso eringlesas queriam guardar o esporte apenas para si, 
gueram um obstáculo, definindo a noção de 
nas os ricos poderiam dispor de tempo livre para 
atividade esportiva. Buscando a origem da 
Mclntosh (1975) descobriu que no século XIX, 
ora usada para reforçar a palavra ge.ntte.man; 

implicava uma distinção social e de classe:

Os I Jogos Olímpicos realizaram-se no ano de 
Atenas, Grécia, com a participação de 14 oaíses. Desde então, os 
Jogos cresceram muito em importância e número de países partici_ 
pantes, tendo atingido a participação recorde de 132 países 
XX Jogos Olímpicos, em 1972, na cidade de Munique (Brasil, Minis^ 
tério da Educação e Cultura, 1973).

"amador", em 1866. Ape_ 
dedicar-se

Os Jogos acabaram por tornar-se um significativo evento 
não apenas esportivo, mas político e económico. Os Jogos Olímpi
cos de Montreal, em 1976, foram televisionados para um bilhão de 
pessoas (L. Pereira, 1980). Um ano antes dos XXIII Jogos Olímpi
cos de Los Angeles, o público telespectador foi estimado em dois 
e meio bilhões de pessoas;

Uma úoA.mação cZaA.a dzAta ZdzZa AuA.gz no pA.zczZto, dztzA.mZ 
nado pzZo HznZzy Rzgatta ComZttz, dz quz nZnguzm dzvzAAZ 
4 za. conAZdzA.ado A.zmadoA. amadoA. az ^oaaz, ou tZv zaaz AZdoy 
poA. ocupaçao ou zmpA.zgo pago, mzcãnZco, aA^tzAão ou opzA.a 
AÀ.0 . ( p . 219)

estes mesmos Jogos foram, patrocinados 
por grandes empresas multinacionais, que cobriram,

A ZmpZA-6 zZção humana tzndz a tA.anA £o AmaA. o atZzta dz 
OZZmpZa zm gZadZadoA cZAcznAZ. £ nzczAAãA.Zo zZzgzA. zntA.z 
duaA ^ÕAmuZaA ^atZétZcaA quz não Aão compatZvzZA. PaA.a dz 
&zndzA-Az do ãnZmo do Zuca.o z do pA.o ^ZaaZonaZZAmo quz 
amzaça ZnvadZ-ZoA, oa a^ZccZonado A, na maZoA. paAtz doA 
paZAZA, za tabzZzczAam uma compZZcada ZzgZAZação,chzZa dz 
compA.omZAA oa z co ntA.adZço za ; com dzmaAZada ^A.zqíi.zncZa aza_ 
pzZta-AZ Aua ZztA.a z não o ZApZAÁ.to. (CoubzA.tZn, 1.973 p. 
7 3)
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a exi-

com a venda dos direitos de transmissão, seu custo total de 
milhões de dólares (Betti,- 1984).

A ideologia olímpica defendida através dos tempos 
COI revela a profunda influência do espírito cavalheiresco e 
bre do esporte inglês do século XIX, que Coubertin tentou univer 
salizar através dos Jogos Olímpicos, e que hoje traduz-se no 
ceito de ^aZ/L-pZaí/. Contudo, a ideologia foi vencida 
tos. A interferência da política internacional nos 
cos é constante e pública (veja-se o caso dos boicotes), 
gência do amadorismo é colocada em xeque pela necessidade 

■ treinamento diuturno dos atletas, o dopZng ameaça o espírito 
^aú/i-pZay. Krawczyk et alii (1979) entendem que, na prática 
movimento esportivo, os sistemas de valores políticos e nacio
nais quebraram os princípios universais da ideologia olímpica.

Sem dúvida, os Jogos Olímpicos foram decisivos para 
universalização da instituição esportiva, na medida em que difun 
diram um modelo esportivo, padrões de funcionamento, regras 
normas de conduta. Por outro lado, o seu grande crescimento 
’rou conflitos internos. Passou a interessar cada vez mais e 
maior número de nações um bom desempenho nos Jogos Olímpicos, 
que são agora palco de confronto entre as grandes potências 
portivas (e económicas) mundiais. Isto levou o 
das "Ciências do Esporte", a especialização e o treinamento atlé 
tico a níveis nunca vistos antes. Mais importante, porém, 
fato de ter levado as nações à elaboração de políticas esporti
vas, ou seja, a partir do momento em que os Jogos Olímpicos e 
esporte em geral tornaram-se um espetáculo cosmopolita, tornaram 

também uma razão de Estado (Betti, 1984).
A este respeito, um relatório de avaliação da partici

pação brasileira nos Jogos Olímpicos (Brasil, Ministério da Edu
cação e Cultura, 1973) alertou que:

0 ca.mpcão oZZmpico não apa7ie.ee. acúdenXaZmenZe - e£e e 
j um ÍA.a.ba.Zh.0 Zongo, pa.cZo.ntc, ãt-duo c cai 

que. exúge pZa.no j a.mcnto, kccujiòoò ma.tcn.Za.Zt> e ha- 
a.poio gov cn.na.mcnta.Z c motZva.ç.ão na.cZona.Z. (p. 12-

apa7ie.ee
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4.2. A Crítica Social do Esporte

com
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rendimento

sistema

competi-
hierar-Çao,

trabalho abstrato e aliena-quia social,
çao.

ma-
produçao

e

"estendeu-se

0 esporte reproduz o fundamento das relações humanas no 
capitalismo, já que sua essência e a competição, 
neira transformada. Embora nutrindo-se das relações de

em nenhum outro movimento social"

perfeito"

mas de uma

anos sessen-

e e hoje

• Uma análise crítica dos caminhos tomados pelo
na sociedade atual será feita na seção a seguir.

Em curto período de tempo, o esporte 
uma rapidez que até agora não se havia observado no mesmo

esportivo, e como se exerce sobre o esporte de alto 
uma coação que já não é mais esportiva, mas própria-do 
social (Ltlschen & Weis, 1979c).

.Para Brohm (1978) e Laguillaumie (1978) o esporte apre
senta características da sociedade como um todo, é intrinsecamen 
te burguês e reflete o sistema capitalista industrial: 

medição, rendimento técnico, divisão do trabalho, 
maquinização do homem,

xo, polifacetado, um elemento integrante da mudança 
sociopolítica e cultural dentro do mundo moderno" 
alii, 1979, p. 142).

A crítica social do esporte iniciou-se
ta, e aborda principalmente os interesses políticos, a alienação 
económica, em como se manipulam as massas com a ilusão do êxito

capitalista, o esporte tende a desenvolver-se autonomamente, 
converteu-se na lógica abstrata da competição, no "modelo formal 

das formas de competição entre os seres humanos:
0 zòpo/tie. não ^az mcl-có que transpor a nZveZ da aZZvZdade 
não dZ/tzta.mzntz p/todut-c\ja. (e ZiZo e o qu.z o d-c^e./te.nc^.a. 
do t/taba.Zho) , do ócZo e do tzmpo ZZuae, a eompeZZçao óo- 
c.Za.t, ma-ó óob urna ^oftma. lúdica alienada. A compeZZção e-ó 
poaZZva não e anárquica, cega e brutal como a zompe.t-cq.cLO 
zzonôm-czcL; z /taeZonaZZzada, ou óeja, moaaZmenZe ace-ÓZã- 
ve£, canalizada. (B-tokm, 1978, p. 21)

"um problema comple- 
econômica, 

(Krawczyk et
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a possibilidade apa-
A hierarquia tende a con
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objetiva da hierarquia,
hie-

daconstante

0 que
que valeo

particular,
Mesmo dentro de uma mesma mo

Atle-dal.idade o atleta especializa-se

e os gestos

executar

trabalho doo

cria
do

existindo independentemente da totalidade do homem. Ato,

A sociedade capitalista estrutura-se numa hierarquia cu 
ja ideologia dominante e a promoção social, 
rente de escalar a pirâmide até o topo.

um movimento altamente automatizado, em obediência à estratégia 
do treinador na luta pela vitória e pela superação dos recordes.

assim como

o esportista e imediatamente classifica-

para se tornarem eco
Também o esportista é conduzido a 

em obediência à

seu resultado, e toda sua atividade depende de seu sucesso.
A competição esportiva exige que a capacidade do indiví. 

duo seja orientada exclusivamente para uma técnica 
levando-o à extrema especialização.

verter-se numa forma pura, aparentemente aberta a todos pelo cri 
tério da capacidade individual, mas na realidade oculta 
real desigualdade entre os indivíduos. 0 esporte é

tismo e na Esgrima.
0 trabalho nas fábricas foi racionalizado, 

de cada operário estritamente determinados, 
nêmicos e rentáveis.

em uma so prova, como no

corpo, este e considerado apenas como meio para o alto rendinen- 
nível

das, onde a luta contra o tempo e o fator central.

na sociedade capitalista industrial caracteriza-se pela introdu
ção progressiva da medição da objetividade quantitativa, 
importa no esporte é o resultado; o esportista vale

vidade, do corpo, do tempo e do espaço.
A nível da atividade, os gestos esportivos são cada vez 

mais a repetição de si mesmos. As atividades naturais e prazeiro 
sas tornaram-se mecanizadas, em situações artificialmente 

A nível

A atividade do esportista, 
operário, tornou-se totalmente abstrata em quatro níveis: da ati^

do pelo seu valor, estabelecendo o resultado esportivo uma 
rarquia visível e indiscutível.

A economia de competição exige a medição
produção, ou seja, sua objetivação. 0 desenvolvimento do esporte
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cronô-
referên-o fixa nos recordes; as

ço, o
a piscina, o

rio. A natureza é considerada em seu aspecto de rentabilidade pa

dea tese
se

melhantes ao trabalho e

(p. 24), são
dirigidos pela razão técnica capitalista, humanos

gera da tornou-se
pelo
Suaatleta,

sua

esporti-

as seusmassas,

ao

que o esporte de alto rendimento apresenta traços e conteúdos 
serve assim para a adaptação à sociedade

"máquina esportiva". A organização esportiva

do do trabalho"

"coisifiçada".

"repro
o mun

da maximização do rendimento.
Para os críticos sociais o atleta é apenas uma engrena-

e um de

uma superestrutura cujas finalidades não são controladas 
o qual está cada vez mais submetido à burocracia.

e os sujeitos

atividade está controlada por regulamentos e leis que restringem

e tanto o esporte como.a economia

treinador, totalmente submetido a sua autoridade, a quem perten
ce seu corpo. A própria atividade do esportista é alienada, pois 
não é própria, livre e espontânea, mas a atividade da lógica es-

sua liberdade esportiva e civil: não pode mudar de clube a 
vontade, não pode escolher as competições de que deseja partici
par. 0 esportista encontra-se alienado também com relação ao seu

são reduzidos à encarnação de magnitudes qualitativas, a serviço

do temo, a abstração provém da integração ao domínio do

ra o fato esportivo, ela está
Rigauer (citado por H. Lenk, 1979) defende

metro, o qual detém o tempo e

comunicação. A imprensa usa a estrela pará poder vender e, 
mesmo tempo, a fabrica. A identificação das massas com os ídolos

industral. Para Vinnai (1978), o que pretende ser um jogo 
duz, sob a aparência do livre desenvolvimento das forças,

cias temporais da vida cotidiana são suprimidas. A nível do espa 
não há relação direta com a natureza, à qual interpõe-se 

artifício esportivo; a pista substitui o bosque;

portiva.
Porcher (1977) discute a questão da idolatria 

va. 0 esporte tornou-se ura fenômeno social de massas; a competi
ção esportiva é um espetáculo para 
componentes mais importantes é o ídolo, fabricado pelos meios de
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mascara os verdadeiros problemas.
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a um mercado de trabalho-
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Ainda para H. 
emancipação do atleta,

H. Lenk (1979) contrapõe-se 
críticos sociais,

Lenk, no esporte de competição dá-se 
através da manifestação,

, dos contatos sociais e inter- 
Enquanto área de

"trabalho",

quando a imprensa e

a um sistema coativo e

Ser campeão, 
nimo de ser perfeito. Visto deste ângulo, 
a outras formas de espetáculo e

"Eu"

e a musica.

entendendo que a semelhança formal externa en- 
o trabalho industrial não

ciente para apoiar a tese de que no esporte se da uma replica do 
Considera que é também preciso levar em conta 

atitudes e o equipamento axiológico das açoes: 
não são conceitos puramente

tre o rendimento esportivo e

quando o jogador profissional tem que 
lhorar seu valor de mercado para o consumo de espetáculos;

a opinião pública exercem sobre

Um campeao, excelente no campo 
inteligência, 

em sinô-

nacionais no meio esportivo, 
constituição ativa do Eu, 
nifestação pública do indivíduo, o esporte proporciona uma 
de vivência vital, em que é possível o rendimento espontâneo 
desejado, uma experiência ativa primária e de autocomprovação.

"caZe.g0A.Za4 vZuencZaZ4" p4Zco£ÕgZca4
4 ca. de.Zx.ada4 de. Zado poA. compZeZo, 
Zogo RZgaaeA. em um 
1 34- 1 35) .

Poa. que o Zcvantado A. de pe404, tA.e.Znando, Ze.va.nta. d-iaJtZa 
me.nte. tone.Za.da.A de pe4o, 4em cobA.aA., e em ZA.oca o ca.n. 
voe.Zn.o não Ze.vanta. ne.m um íaco a maZ4?
TaZ4 dZ^eA.ença4 vem deZcA.mZnada4 pe£a4 ~aZZZade.4 do4 aZo- 
A.e4. Â4 "caZe.qoA.Za4 vZuencZaZ4" p4Zco£ÕgZca4 não pode.m 

como pretende. o òocZÕ_ 
a.bu.A.i.vo 4ocZoZogZ4mo.(H.Lenfe,J979, p.

rosidade, coragem, etc.

Lenk admite, contudo,

assim, converte-se

te assemelha-se

salário: quando as federações bloqueiam o atleta ou

esporte assemelha-se
fábrica de ídolos, como o cinema

"jogo" e "rendimento esportivo" 
ciológicos, mas sócio-psicológicos:
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rendimen
to . medi-

deprocessoum
pelose

elementos exogenos em geral.

0 ESPORTE NA ESCOLA5.

e

utilize-se indiferentemente
esta identi

0 deApoAto não e eduaattv o Aobie

meto de edueação,

podeA.o lamente

autoridade e
isso se

de
coerentes.

Se
demonstrar

longamente analisado.
Embora no domínio escolar

os termos esporte e Educação Física, para Belbenoit 
ficação é um pouco superficial, pois a finalidade própria do es
porte não é a educação:

0 deépoAto não e edueattvo Aobie todoò oa ptanoò, a me- 
no-6 que um educadoA ^aça de£e ao mzimo tempo um objeto e 
um meto de educação, que a o tntegsce peta jp*.ãttca e p_e- 
ta /ie^tex.ão naqutto a que eu ch.amax.et uma. ettca de Aaúde 
"gtobat" (...). 0 deòpox.to po de, deeex.to, ^ox.necex. a expe 
/ztencta pxÁ.vttegtada, cax.natmente vtutda^ po dex.o Aumente 
mottvante, Aobx.e a quat co nAtx.utx. eAAa ettca de Aaúde, 
ma-ó e neceAAÚAco pax.a tAAo contx.ax.tax. a Aua tendencta na 
tux.at pax.a Ae tox.nax. um &tm em At (...). (p. 55)

o esporte é uma atividade física inten 
. "função higiénica" que a aproxima dae exerce uma

pressão quase moral. Estas tendências existem e estão em aumento

da, o rendimento esportivo tem-se submetido a 
"coisificação" pela opinião pública, pelos treinadores

Esta seção tomará como base as ideias expostas por Bel
benoit (1976) em sua obra

Mas, sem dúvida,

"0 desporto na escola", onde o tema

no esporte de elite, mas' não são tão representativas para que só 
sobre elas fundamente-se a análise do esporte de alto

Por outro lado, entende H. Lenk também que, em alguma

sa e regrada, 
Educação Física.

Embora admita o fato de que a educação esportiva suplan 
tou a Educação Física - com o apoio da autoridade poli 
dos professores especializados - Belbenoit pergunta se 
deve a uma moda influenciada por interesses ou ao resultado 
uma reflexão que conduz a uma política e pedagogia 
Por que é necessário dar aos jovens o gosto pela competição? 
é para formar uma elite esportiva, seria necessário 
sua utilidade ao bem público. Pode-se questionar, ainda, se este
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e afir
ou

introduzir

gama

lhe teremos

dea

ao

nega-
fl

de
virtudes da com-

educativo
a pri

meira.
0 esportista procura na competição o prazer de sentir-

"Se admiti

"e porque

do, mas o objetivo principal
tao extensa quanto possível de atividades'formativas. 
mos a competição"

f a-

Por causa do excesso a que muitas vezes leva a competi
ção (dopZng ,corrupção, agressão ao árbitro, etc.), alguns educa 
dores idealizam um esporte sem competição. Mas há aí uma contra
dição, pois o esporte exige luta, procura de pu^Mmance.
mação de si, o que exige um termo de comparação ou defrontação 
com um adversário-parceiro -

e o de estender a todos uma

e sao consubstanciais as

lutar contra e lutar com...
Contudo, introduzir a iniciação ao esporte de competi

ção nos programas escolares não significa aceitar para a escola 
a missão de produzir atletas que assegurem o prestígio esportivo 
nacional. Este é um efeito secundário que precisa ser considera-

- prossegue Belbenoit - 
reconhecido virtudes educativas" (p. 107).

As virtudes e os vícios da competição já estão presen
tes em sua origem, que é exatamente o desejo de fazer melhor, pa 
ra si mesmo e para testemunhas, com relação a padrões objetivos 
ou confrontação com um adversário, ou só aparecem a partir 
uma certa intensidade? Belbenoit entende que há duas formas ina
dequadas de responder à questão: ver apenas os defeitos da comp£ 
tição de alto nível, sem considerar o que ela traz de bom 
atleta, ou atribuir todos os desvios a corrupções vindas de fora

empreendimento depende da competência da escola, se é compatível 
com seus objetivos de educação esportiva.

- a sociedade de consumo, o chauvinismo, etc.
Essas influências são evidentes e não podem ser 

das, mas por outro lado elas não fazem mais do que "amplificar 
tendências já subjacentes nas formas elementares do espírito 
competição" (p. 108), 
petição, de modo que ela pode tanto aumentar a capaci’.ade de 
zer mal como a capacidade de fazer bem. E o problema 
reside justamente aí, em que a segunda capacidade supere
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os
recora-

do gosto
busca

ou a

respeito

de
temposao

carregados de perigo. Por exemplo,
apenas durante o tempo de pratica, a
mesma camisa atuam lado a lado o trabalhador intelectual e o ma-

Este momento de
de

riedade da
pode manifestar-se tanto no

e nao senao

ser
vaior ele tem para os espectadores,

de um lado,

ciai,

0 esporte-espetáculo também pode ser questionado. Que 
passivos diante da diversão

genero

E£a nao e .
E 

oa

que os benefí-
ao mesmo

o cara-
nao sao os mesmos.as regras e os valores era jogo 

Parlebas (citado por Belbenoit, 1976) esclarece
ter dialético do esporte:

e o

pelo seu papel so-

de um pequeno grupo de jogadores?
Para Porcher (1977) o esporte constitui-se, 

pela atividade física pura, e por outro lado, 
incluindo seu aspecto socio-coraercial. 0 educador falharia

nual, o patrão e o operário. Este momento de igualdade poderia 
aliviar a consciência do privilegiado e desarmar a exigência 
justiça do outro. 0 espírito de equipe pode levar tanto à solida 

gang como à dedicação ao bera-comum. A combatividade 
crime como no empreendimento constru 

tivo. 0 próprio ^aZA.-p£ai/ não é uma virtude suprema, 
transfere automaticamente para a vida, pela simples razão de que

0 deòpo/ito não poòéat nenhama viAtade mãgtea. 
e.m 4-c nem ao etattzante nem antt-Ao cZaíZzanZe.. 
me: ete e aqatto qae ie ^tzeA. dele. A pAaZZca do jadÔ 
do A.âgaeb-c pode áoA.maA. tanto pattfieA como homenA pesi^et- 
toA pfteocapadoA com o ' ^atft-ptay 1 . . . (p. 114)

pensas externas, da quantidade de esforço dispendido, 
crescente pela vitória, pode-se facilmente pender para a 
da vitória a qualquer preço, para a violência, o doptng 

fraude. Por outro lado, esta mesma paixão pode ser canalizada pa 
ra o espírito de progresso, superação, ascese, lealdade e 
sidade, assim como introduzir o espírito de equipe 
para com o adversário.

Belbenoit alerta também para o fato 
cios provenientes do esporte de competição 

o esporte destrói, ainda que 
as distinções sociais: com

se física e moralmente forte, de ultrapassar-se, de superar 
obstáculos e vencer o adversário. Mas era consequência de

Rectangle
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era sua missão se descuidasse de uma destas duas dimensões do fe-
es-

as
por
es-

o
então,fama.

to mais rico e

do
divertimento e desenvolvimento da personalidade.creio, Por is

so , sera que

temer
rao-

Por-

Mais que introduzir o esporte na escola,la.
todas aso desporto •em

deve
somente por suas virtudes educativas, mas porque mui

dela tiraremdas, para
tor-

complexo.
Não se pode negar também que o esporte - 

esporte de lazer - preenche as funções classicas

nam-se apenas consumidores passivos do esporte, devem aprender a 
assumir uma posição diante do fenômeno esportivo.

"devemos deixar perder essas virtudes potenciais pa

portiva real"

"evitar que os alunos sejam enganados 
e por um sistema mercantilista estranho à prática

(p. 10). Ha interesse de algumas forças sociais em 
difundir a idéia de que o mais alto mérito consiste em chegar à 

É importante, então, mostrar que o valor do esporte é mui-

ser introduzido na

"ensinar o desporto na escola,

e nao apenas o

si mesmos

tas pessoas praticam alguma atividade esportiva durante suas vi-
e devem ser ensinadas a pratica-las bem 

satisfação e proveito. Mesmo aqueles que ao sair da escola

nomeno esportivo. As crianças travam o contato inicial com o 
porte através do espetáculo social divulgado pelos meios de corau 
nicação, e do culto ao ídolo.

Ainda para Porcher, é preciso tomar cuidado para que as 
crianças não confundam o gosto pela com o culto
estrelas; trata-se de

escola, nao

ra evitar qualquer cumplicidade, ainda que objetiva, com a clas-

(p. 115). Mais ainda, o esporte

derno, o esporte tome o lugar do pensamento, com o apoio dos que 
temem a contestação.

' A amplitude e o significado crescente do fenômeno espor 
tivo na vida dos indivíduos são argumentos levantados por
cher e Belbenoit para justificar a introdução do esporte na esco

se dominante?"(Belbenoit, 1976, p. 111). Deve-se apenas 
que, no tempo de lazer, de importância crucial para o homem

a mais perigosa, a compe

afirma Belbenoit, e
preciso 
suas dimensões, incluindo a mais rica e 
tição"

lazer: re-
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ESPORTE E EDUCAÇÃO FÍSICAG.

ralista e utilitarista do esporte perdeu sentido
sera

mas tam

em

oecom
Estado, es
porte:

uXÍZZz a.

pois a
com os

(por

contraparti
da,

tornou-sep.

Em 
òZmbo ZZzam 

dcn- 
c-ópotác como

Para Krawczyk et alii (1979) o valor inicialmente natu- 
quando o aper-

"cujo re

visavam a

Za.o do mando; a. opZnZao pãbZZca. 
asigamcnto ncó-tc z>cn-tZdo. (p. 144)

feiçoamento da capacidade e da forma corporais passaram 
qualidades desejadas por razões já não somente pessoais, 
bém sócio-culturais. 0 esporte tornou-se um espetáculo, 
crutamento somente pode dar-se entre indivíduos dotados de apti
dões motrizes e de potencial psico-social extraordinários" (p. 
143). Entendem ainda que foram condições sociais e políticas ex-

0 fenómeno esportivo, alimentado pelos meios de comuni
cação de massa, tem implicações no plano do nacionalismo, 
opinião pública costuma difundir o desempenho esportivo 
assuntos do Estado (Porcher, 1977).

Os sistemas ginásticos do século XIX deixaram como he
rança grande parte dos conteúdos da Educação Física atual 
exemplo, exercícios naturais e analíticos), e com expressos fins 
políticos visavam a Educação Física das massas. Em

o esporte surge da elite para a elite como uma forma de edu
cação e lazer, embora secundariamente também com finalidades po
líticas. Assiste-se hoje a uma inversão histórica destas
origens, o esporte transformou-se "èm algo contrário do que era" 
(Krawczik et alii, 1979, p. 146). De fim em si mesmo,

ternas que provocaram esta metamorfose no esporte moderno, 
função da qual os esportistas de alto rendimento identificam-se 

determinados grupos sociais e especialmente com a Nação e 
existindo uma clara elevação do conteúdo simbolico do

Oa cApositZòtaA exercem ^ançocA cada, vez maZ-ó ZmpoA.ZanZe-ó 
na conécZcncZa. pcAAoaZ e -óocZaZ nao òomcntc como ■i.ndZvZ 
daoà ma4 tambcm como mcmb/toA dc cqaZpcó c, A o bsictado, co_ 
mo A.epA.e4enZanZe-ó de 4eu.4 A.e4pecZZvo4 paZ-icó. Em cctito 
gtia.a, oz> cxZtoA dc ma.i cqaZpcò nacZo na.Zó Z>Zm bo£Zza.m a. 
po-iZção qac ot> ftcòpcctZoo^ cótadoó c naqocA ocupam 

; a. opZnZao pãbZZca. atZÍZza o
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e

a

que
dos mais variados

bre ela voz e voto.
Para Belbenoit (1976) a

(citado

daA.-Zh.e cLc
■óe. con-

Pa.o cuA.aA.emo.Á anteA como 
uZ/t do deòpoA.to como 
A.eZto dc cZdade na. < 
c/teXZzam no ptano pA.ãtZco. (p. 7 7 7)

Ldschen e Weis (1979a), apos constatarem a necessidade 
de aplicar mais e mais recursos para manter a evolução do espor
te de alto rendimento, alertaram para um possível conflito de va 
lores que poderia ter grande consequência para a instituição es
portiva, pois a crescente consciência social da limitação dos 
recursos disponíveis poderá levar a sociedade ou contra a orien
tação do esporte para o recorde, ou apenas tolerará esta área pa 
ra uma pequena minoria sem que se produzam importantes inversões

que se arrogam a ter so

uma razão de Estado, é usado com declarados fins políticos, 
corre-se o risco das nações alocarem todos os seus esforços e r<? 
cursos para ele, em detrimento dos interesses e necessidades dos 
indivíduos face à atividade física.

"esportivização" da Educação FÍ_ 
ou torna-se deliberada- 

educação
sica coloca-a hoje diante de um dilema: 
mente o ensino do esporte ou não haverá mais qualquer 
física, já que as antigas formas não são mais aceitas.

Uma das conclusões do Estágio Maurice Baquet 
por Belbenoit, 1976) foi de que:

0 deópoA.to venceu. A educação ^ZóZca tA.anò ^oA.moa-óe,aquZ 
maZ-ó, acoZã menoé, ate &e tcA.nan ama veA.dadeZA.a ZnZcZa- 
ção deépo AtZva.; e£a apo dcA.a-òe  Zaag amente dot> cxca.cZ- 
cZoó, técnZcaò e métodoò _da pA.ãtZca deApoA.tZ.va. Nao deve 
moA pA.ocaA.aA. aquZ aA A.azoeA deAAe ^avoA. concedZdo ao eA- 
poA.te que vem de dZveA.AOA_ ^atoA.eA (hZAtÕA.ZcoA e AocZaZA].

e que aA tendêncZaA paA.a Ae aca.- 
meZo de educação ^ZaZcu, ú 

eAcoZa e na vZda quotZdZana, 
a * È l

materiais.
Não é fora de propósito, portanto, que pressões sócio- 

políticas procurem colocar a Educação FÍsica Escolar a serviço 
do esporte de alto rendimento, tornando-a uma selecionadora de 
possíveis compeões. Seybold (1974, 1976) alertou para a "esportji 
vização" da Educação. FÍsica, condènando-a, e para o fato de 
a_Educação FÍsica Escolar sofre a intervenção 
interesses e poderes estranhos à escola,
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o

mesma.

es-
pois

suas atividades.em
0 esporte de alto

o

e introdu-
f arianao

dizer Porcherdeno
conver-

incluindo o esporte como
introduzir o aluno no universo cultural

das atividades físicas, de modo a prepara-lo para delas usufruir
passar da esfera do dever a esferadurante toda sua vida II dos

na
portanto,

sua missão educativaa
Pedagogicamente tratado - mediante reflexãodentro da escola. e

epratica - o esporte transforma-se numa parcela significativa 
indispensável da Educação Física.

costumes",

ver o

esporte 
(p. 11).

nao é difícil definir o

certamente nao e

ja absorveu o esporte
to de forma mecânica, sem reflexão

Belbenoit (1976) receia ver operar-se na escola, por in 
termedio da iniciação esportiva, a seleção precoce encarregada 
de fornecer uma elite de campeões, alimentando o espetáculo e 
chauvinismo. Porcher (1977) questiona a necessidade ou utilidade 
de favorecer o esporte de alto rendimento com uma pequena elite, 
pois nada indica que seja essa a verdadeira natureza da ativida
de esportiva, nem sequer que seja um componente indispensável da

Todavia, isto foi fei- 
e crítica.

Deve o esporte integrar-se na Educação FÍsica? Se sim, 
que tipo de esporte? Em certo sentido, é preciso admitir que 
ta discussão e desnecessária, pois na prática a Educação FÍsica

Por isso, 
"na consciência mesma dos educadores o

palavras de Demel (1978, p. 56).
Percebe-se, portanto, que a Educação FÍsica deve resol- 

conflito de atender aos interesses extrínsecos do esporte- 
espetáculo, ou às finalidades intrínsecas

rendimento, tal como foi aqui caracterizado, 
mais adequado para a Educação FÍsica Escolar.

Para Belbenoit (1976) introduzir o esporte na educação 
implica em ter-se um sentido, uma intenção educativa, 
zir o esporte-espetáculo na escola tal como ela está 
senão degradá-la mais ainda. 
(1977) 
teu-se em um verdadeiro problema pedagógico" 

À luz da literatura disponível, 
objetivo da Educação FÍsica na Escola, 
um de seus conteúdos:
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A DEMOCRATIZAÇÃO DO ESPORTE7.

um
numero

de

pessoas

em
ainda

que:

e as
serão

analisadas a seguir, concepções:
o modelo piramidal e o modelo de subsistemas.

tradicional e di-0 modelo piramidal e

a

hZgZe- 
òão 

zquZZZbstZo 
z dz

£ nzczAAãttZo ZguaZmznZz tzsi zm conta quz, apziast dz ózu 
poàto cznt/taZ na iocZzdadz modzstna,- o zbposútz nao zògota 
o conjunto daò nzczò^Zdadz^ z potzncZaZZdadzó zxZéizntzi 
na zducaçao ^ZiZca do homem. 0 zòpatLtz modzstno, post Zò- 
io, nao dzvzstZa 4U ^avo/tzcZdo zm contstapoòZçao a outstoA 
campo* da zducação £xòZca, como a zducaçao patia a ! ' ’ ' 
nz ou pasta o Zazzst, poòto quz nzZaA do quz 4 z tstata 
aò quzétozA pstzvzntZvaò z dz manutznçao dz um < 
zcoZÕgZco zntstz a zxZ^tzncZa bZo-óo cZaZ do homzm 
òzu mzZo. (p. 146)

o que le_
de alta

Krawczyk et alii (1979) entendem que o elevado nível do 
esporte de alto rendimento no plano internacional exige um trei
namento intenso desde os primeiros anos da juventude. E para tal 
nao basta que os talentos apareçam por seleção natural, 
va a um "estreitamento na base da pirâmide do esporte 
competição" (p. 145). Ou seja, torna-se cada vez menor o 
de candidatos em potencial ao topo da pirâmide esportiva.

Cabe aqui uma questão importante, pois se o esporte 
alto rendimento é reservado a uma pequena parcela de superdota
dos, quais seriam as possibilidades de participação das 
comuns - incluindo os idosos e as crianças - no esporte? Se a 
prática esportiva traz benefícios, todos têm direito de usufruí- 
los. Para Krav/czyk et alii (1979) o esporte como fator de desen
volvimento, saúde e forma física realiza-se principalmente 
suas formas pedagógicas e de entretendimento e consideram

a cíncepçao mais 
fundida no Brasil. Concebe a Educação FÍsica e o Esporte a par
tir de um modelo hierárquico caracterizado pela dependência dos 
níveis mais altos com relação aos níveis mais baixos (Figura 4). 
A origem filosófica pode ser encontrada na máxima atribuída

Existem, então, formas diferenciadas de esporte, 
relações entre estas formas e delas com a Educação FÍsica 

sob a ótica de duas diferentes
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pessoas
que

defi-
onde

Esporte
de Alto

Rendimento

Atividade FÍsica
de

Lazer

Educação FÍsica
Escolar

Modelo piramidal da Educação FÍsicaFigura 4.

mento,
que

ao mesmo tempo a esti.

esporte de massa e o de alto rendi-
si. Entende que o esporte de eli.mento, e ao modelo piramidal em

mula a praticar esporte.
Belbenoit (1976) faz sérias críticas a este modo de vi

sualizar as relações entre o

com objetivos proprios.
os espoxtistas de elite provém da massa, e

A Educação FÍsica Escolar e a Atividade FÍsica de Lazer 
ficam assim subordinadas aos objetivos do Esporte de Alto Rendi- 

dificultando a sua valorização enquanto áreas autónomas, 
0 modelo defende ainda a posição de

Coubertin, segundo a qual é necessário que 100 
exercícios físicos para que 50 cheguem a praticar esporte e 
são necessários 20 especialistas para alcançar 5 recordes (cita
do por Krawczyk et alii, 1979).

Caracteriza-se também por uma visão elitista, ao 
nir o esporte de alto rendimento como o ápice da pirâmide, 
apenas poucos indivíduos, dotados de qualidades psico-motoras ex 
cepcionais, poderão chegar.

façam
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uma

Krawczyk

o

te,

e

no
e 
é

Belbenoit já apresenta aí algumas características do no 
delo de subsistemas, que sera detalhado a seguir.

a nao

a ne

te e o esporte de massa nao 
harmonia pré-estabelecida, 
ser na medida em que

e a elite:

os escassos

podem 
e apresenta uma visão alter-

0 modelo de subsistemas foi elaborado a partir do mode
lo esportivo de Krawczyk et alii (1979) e da interpretação cultu 
ral do esporte desenvolvida por Krawczyk (1980).

As relações entre o esporte e a cultura, para 
(1980), admitem dois níveis de análise. No primeiro, o esporte e 
a cultura física são partes da totalidade da cultura humana - 
esporte é definido pela cultura e ao mesmo tempo é um elemento 
que a define. No segundo, o esporte é considerado um segmento de. 
finido da realidade cultural, qual seja, o domínio dos valores e 
padrões da cultura física.

Krawczyk et- alii (1979) e Krawczyk (1980) destacam 
cessidade de se levar em conta a diferenciação interna do espor-

possuem uma ligação lógica, nem 
nem tampouco são antagonistas - 

se deve repartir entre os dois
recursos destinados ao esporte. Afirma ainda que a crença de que 
o campeao estimula a prática da massa é um princípio axiomático. 
Belbenoit toma a nataçao como exemplo, onde a noção de massa não 
tem sentido nem relação com a elite, pois há muita distância en
tre os banhistas e os poucos nadadores excepcionais que 
chegar ao nível de alta competição, 
nativa para as relações entre a massa

va/tZam 
comum 

não poaqae decoaaem ama. da oataa. Vonde Ae agu.i qae 
neceAAaato ao míómo tempo deA envotv ea o deA poato de maA- 
Aa e ^avoaeeea a deAcobeata e a ^oamação de eampeõeA ,pon 
do oa metoA neceAAaatoA nam e noatao Zado ; maA e áZaAÕã 
aeaedttaa qae baAta fiazea am_paaa qae o oatao Ae 2he At- 
ga; oa Ae ^azem oa dotA oa não Ae ^az nada. (p. 120)

apresentando quatro areas: esporte educativo, esporte recrea 
tivo, esporte corretivo e esporte de espetáculo-rendimento. Es
tas áreas possuem conteúdos, objetivos e funções sociais diferen 
ciadas, estão institucionalizadas de maneira diversa e atingem

A paãttea de maAAa e a abandâncta de campeã eA 
meAmo Aenttdo poaqae tem ama caaAa ^andamentat



59

conservando cada
(Krawczyk et

na
de um

dar
chamadada

Educa-
primazia do esporte de alto rendimento em

detrimento das outras areas.

Educação FisicaEsporte de
EscolarAlto Rendimento

Educação FísicaAtividade Física
Especialde

Lazer

Modelo de subsistemas da Educação FisicaFigura 5 .

de

e

0 modelo de subsistemas, representado graficamente
Figura 5 concebe a Educação Fisica e o esporte a partir

sas diferenças permitem desenvolver um modelo de esporte 
componentes se apoiem e condicionem mutuamente,

I IIIII I
I

T i i i i i i 
i i

"cujos
segmentos sociais diferentes. O reconhecimento e a aceitação des

sistema composto de quatro subsistemas interligados, mas indepen 
dentes, cada qual com características próprias. Pretendendo 
uma visão de totalidade à Educação FÍsica, dentro 
"cultura das atividades físicas", o modelo proposto permite con
ceber a Educação FÍsica como um fenômeno sócio-cultural global e 
superar divergências conceituais, eliminando a dicotomia 
ção FÍsica/Esporte e a

dos fazem parte de um mesmo sistema, a subcultura dos valores 
padrões das atividades físicas. Por exemplo, o subsistema do Es-

qual sua autonomia em planos, formas e objetivos" 
alii, 1979, p. 146).

A interligação proposta entre os subsistemas e mais 
caráter teórico do que operacional ou administrativo, já que to-
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escolar

Altono
por

trabalho

porte de Alto Rendimento pode formar um atleta em idade 
no seu próprio interior,' sem depender da ação da Educaçao Física

sua vez, não trará frutos ao Esporte, se nao houver um 
específico dirigido aos talentos esportivos ali surgidos.

Escolar. Da mesma forma, o Esporte de Alto Rendimento pode, even 
tualmente, estimular a prática de determinada modalidade no sub
sistema da Atividade Física de Lazer, mas não necessariamente os 
novos praticantes ingressarão no subsistema do Esporte de 
Rendimento. Uma Atividade Física de Lazer bem desenvolvida,
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CAPÍTULO III

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA BRASILEIRA

PRIMEIRAS PROPOSTAS DE INTRODUÇÃO CURRICULAR1 .

esco-
Reformacom a

do Couto Ferraz

es-a
tava a ginastica, e

rece-
de

a

de ginastica

imperial
fato, AtoDe o

aszaçao
Asa

a

ja como Ministro do Império, 
as matérias

a dança.
"Reforma do Ensino Primário e

Segundo Cantarino Filho (1982) a Educação Fisica 
lar brasileira teve seu início oficial em 1851,

confiou

a re

cias o

rio e

serem obrigatoriamente ministradas no primário 
no secundário,

raçao, em categoria e autoridade, dos professores 
aos de todas as outras disciplinas (Barbosa, 1952).

Na prática, contudo, a efetiva implantação da
Física ficou restrita,

contudo, a efetiva implantação da Educação 
até os primeiros anos da década de 30, às 

escolas do Rio de Janeiro, enquanto município da corte 
e capital da República, e às Escolas Militares.
Adicional de 1334 à Constituição de 1824, buscando a descentrali

Couto Ferraz. Quando deputado, Luiz Pedreira 
apresentou à Assembléia as bases para 

secundário no Município da Corte.

Em 1882 o Projeto n9 224, 
várias Instituições Complementares da Instrução Publica", 
beu um Parecer de Rui Barbosa, que recomendou a instituição 
uma seção especial de ginástica na escola normal, a extensão 
obrigatória da ginástica a ambos os sexos, na formação do profes 
sorado e nas escolas primárias de todos os graus, inserção da gi_ 
nástica nos programas escolares como matéria de estudo, e equipa

forma do ensino prima- 
Três anos após, em 1854, 

expediu sua regulamentação, e entre

das iniciativas referentes ao ensino, confiou às provín- 
direito de legislar e promover a instrução pública.

províncias, sem recursos, pouco fizeram pelo ensino; a atuação
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ensino
A

de fevereiro de

partir dea

ou

e pelo

0 modelo
ja

em
Carneiro

Reforma

Distrito Federal (Cantarino Filho, 1982).

2. A EDUCAÇÃO FÍSICA DE 1930 a 1945

particu-

mo
Revolu-

interven-
de 1930

que estava sendo assimilado era o da chamada 
difundido em muitos outros países.

primário 
tradição

isto e, a crença de que determinadas doutrinas educacionais indi_ 
cariam o caminho para a formação do homem brasileiro.

"Estado L’ovo".

"Escola Mova",

Anísio

11 cr i

ma Francisco Campos (1927-28) em Minas Gerais;

das grandes reformas nacionais que se realizariam

veis no Distrito Federal.

"en-

e decisivo

Teixeira (1928) na Eahia e Reforma Fernando de Azevedo (1928) no

dos realizaram reformas de seus sistemas de ensino, precursoras

segundo Nagle (1974), pelo 
através da educação 

população

Politicamente, o governo que se instala após a 
ção de 1930 caracterizar-se-ia pelo seu centralismo e 
cionismo na sociedade civil e na economia. A Revolução

Em várias destas reformas, a Educação Física foi incluí_ 
da nos currículos escolares, geralmente sob a denominação de 
nástica". Assim foi na Reforma Sampaio Doria (1920) em São Pau
lo; Reforma Lourenço Filho (1922-23) no Ceará; Reforma
Leão (1922-26) no Distrito Federal e em Pernambuco (1928); Refor

1891, atribuindo ao Governo Federal a responsabilidade do ensino 
secundário e superior em todo o país, e o ensino em todos os ní-

1930. Esta fase caracterizou-se, 
tusiasmo pela educação" ou a crença de que, 
escolar, seria possível incorporar grandes camadas da 
no desenvolvimento sócio-económico, e pelo "otimismo pedagógico",

do Governo Central, por sua vez, limitou-se ao 
e secundário no Município da Corte (Haidar, 1978). 
prosseguiu na Constituição Republicana de 24

A Educação Física iria experimentar um novo 
impulso no Brasil durante o Governo de Getúlio Vargas, 
larmente no período compreendido entre 1937 e 1945, conhecido co

Foi neste contexto que, na década de 20, diversos Esta-
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foi o momento decisivo de urna série de revoluções movimentose
velha

com

Política Educacional2.1.

histó-0 ano de 1930

Criou-se

da

ensi-

Bra-
para

e
do ensino,

pela
Era,

ao 2 2a 52

ela primeira 
também

"estudo e

"o

grau ea 32 series do Ia

foi também um divisor de águas na 
ria da educação brasileira. A partir daí iniciou-se uma série de

no brasileiro.
A Constituição da República dos Estados Unidos do 

sil, de 16 de julho de 1934, atribuiu à União competência 
fixar o plano nacional de educação, abrangendo todos os graus 
ramos do ensino, e para coordenar e fiscalizar a sua execução em 
todo o território nacional (Brasil, Congresso Nacional, 1952a).

efetuou reformas no ensino
0 primeiro ocupante do MES, Francisco Luiz da Silva Cara 

pos, ministro até 1932, efetuou reformas no ensino secundário, 
comercial e superior. Atingiam com profundidade, 
vez na história do país, a estrutura do ensino e, 
primeira vez, foram impostas a todo o território nacional, 
segundo Romanelli (1936) "o início de uma ação mais objetiva do 
Estado em relação à educação" (p.131).

A Reforma Campos do ensino secundário (equivalente hoje 
grau), através dos Decretos

ordem social oligarquica e implantar definitivamente o capitalis^ 
mo no Brasil, introduzindo-o na civilização urbano-industrial 
(lanni, 1971). 0 desenvolvimento proposto por Vargas fez-se 
base na nacionalização da economia (Prado Júnior, s.d.).

armados que, entre 1920 e 1964, objetivaram romper com a

medidas governamentais na area. As atividades oficiais relativas 
ao ensino passaram a marcar-se pela centralização e pelo conse- 
qtlente aumento de complexidade dos órgãos tecnico-administratX 
vos (Beisiegel, 1974). Criou-se o Ministério da Educação e Saúde 
Pública (MES) já em 1930, com o encargo do "estudo e despacho 
de todos os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assis
tência hospitalar" (Brasil, Governo Provisório da República, 
1942a). Promoveram-se várias reformas no ensino primário, secun
dário e superior, iniciando um ciclo de reestruturações no
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19.390, de 4 de abril de 19’32
represen

sob
forna de iia

normas

letividade nar
do ensinoramos

profissionalizante,

de Gustavo
educacionala

iria enfatizar ainda mais
ensinonas

trabalho inte-
doforam realizadas

do
ja

no
refornado através da T.ei

segundo o artigo l2, formartinha por finalidades,

tual e
para

exames parcelados".
Antunha (1978) denominou de 
segundo padrões e

0 ensino secundário, refornado através da T.ei Orgânica 
do Ensino Secundário (Decreto-Lei 4.244, de 9 de abril de 1942),

cuidando preferencialmente do sistema educa- 
ensino secundário.

fase

habZZZZem a 
Zuaçao a.4 decZ4Õe4 maZ4 co nv enZenZe4 
450)

"a

Para Romanelli (1986) a Reforma Campos fez com que 
fosse a tônica do sistema de ensino secundário,

da. a.tt\jtda.dc nacto na£, 
um 4Z4Zema de hãbttoA, 

vtveA. poA. 4Z mcAmo

"a personali- 
acentuar em sua formação espiri_ 
a consciência humanística"

a se

proporcionar uma

dade integral dos adolescentes", 
consciência patriótica e 

"preparação intelectual

as reformas

de 18 de abril de 1931 e 21.241,
(Brasil, Governo Provisório da República, 1942b, 1974), 
tou uma tentativa de desatrelar o ensino secundário do ensino su 
perior, pois até então aquele curso não era mais do que um curso 
preparatório para ingresso nos

Com ela inaugurou-se a fase que 
"estruturação do ensino secundário", 

rígidas. A finalidade do ensino secundá

ginalizou os ensinos primário, normal e vários

geral", como base

cional das elites, ou seja, o

ao mesmo tempo incentivaria o ensino profissionalizante como 
um ramo em separado, reforçando a oposição entre 
lectual e manual. Em sua gestão

secundário e comercial. Foram elaboradas tam-

rio deveria ser, segundo Campos (1974):

ensino industrial, 
bém as Leis Orgânicas do Ensino Primário, do Ensino Normal e 
Ensino Agrícola, que contudo só seriam promulgadas em 1946, 

Governo Provisório de José Linhares.

Durante o Estado Novo, sob a administração
Capanema, que assumira o MES em 1934, a política 

a preocupação com o ensino secundário,

cursos superiores, inclusive

( . • • ) a- ^oA.mação do homem pa.A.a todoA 04 gA.a.ndcA ActoA.cA 
conAtA.utndo no 4eu e4pZ4.ZXo todo 
a.tttudeA c compoA.ta.mentoA que. o 

’ e a. tomaA. cm quatqucA. At-
> e maZ.4 AcguA.&A (p.
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ensino
sua exposi-

que e p-tcc-c-óo toÁm

concebido para as
10 de novembro de

fissional de

tivava atender propiciando-lhe
das

e
iiaos

Repúbli-res de sua
61) .1942a,ca, P.

dando-lhe as
finalidades de

1943c, P •
AprendizagemEm 1942 foi criado o Serviço Nacional de

privada.
Nacional

o primeiro dever do Estado"

"aos interesses
"aos interesses do trabalhador", 

preparação profissional e formação humana, 
"suficiente e adequada mão de obra"

"eficientes construto-

de Aprendizagem Comercial (SENAC), nos mesmos moldes.
A ênfase dada ao ensino profissionalizante durante o Go 

verno Vargas pode ser explicada pela passagem do modelo econômi-

economia e

empresas", fornecendo-lhe 

interesses da nação

(_...) ã p/iepa/iação daó Znd^vZduaZZdadeó eondutoA.aó, Z-óto 
é, doó homenó que. deveA.ão aóóum-ÍA. at> A.zóponóabZZ^dadeó 
mai.0A.e0 dentn.0 da óoe-iedade z da nação, doó homenó poAXa 
do a.zó daó co ncepçõeó e atitudeó eópi.A^ituai.ó que z pA.eei.~ 
io i.n^undi.A. naó maóóaó, que z pA.eeióo toA.naA. habituaió 
zntA.z o povo. (p. 32)

1942b,

já o ensino profissionalizante foi 
classes baixas. A Constituição outorgada de

o ensino pré-vocacional e pro-
"em matéria

", mobilizando os 
cultura" (Crasil, Presidência da

0 ensino industrial, reformado pelo Decreto-Lei 4.073, 
de 30 de janeiro de 1942, enfatizava os estudos técnicos e obje-

formar profissionais para o comercio, os negocios 
públicos e privados, bem como promover o seu contínuo aperfeiçoa 
mento (Brasil, Presidência da República, 1943c, p. 526).

1937 destinou, em seu artigo 129,
"as classes menos favorecidas", sendo,

(Brasil, Presidência da Re

estudos mais elevados (Brasil, Presidência da República, 
p. 179-180). Concebido de maneira fortemente elitista, o 
secundário destinava-se, segundo Capanema (1942), em 
ção de motivos à Lei Orgânica:

educação, 
pública, 1952a, p. 33).

0 Decreto-Lei 6.141, de 23 de dezembro de 1943, estabe
leceu as bases da organização do ensino comercial,

Industrial (SENAI), dirigido e mantido pela iniciativa 
Em 1946, já após a queda de Vargas, criou-se o Serviço
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no

(Romanel11,do regime

nal,

dataque no processo,
oriundas

com
es *o
Ritudantes,

educacional
do Estado Novo de

asso-

1986). 

modernização

e o 
até en

criaram uma demanda educacional que 1£
de

co agrario-exportador a urbano-industrial, a partir da década de 

30. Esta passagem criou a necessidade de recrutar recursos huma

nos para os setores secundários e terciários da economia, 

vo modelo económico passou a fazer solicitações à escola,

da administra-tão restrita a preencher os quadros da política, 

ção pública e formar a '‘inteligência”

. 1986).

mao-de-obra. Por outro lado, 
do novo modelo económico, 
vou à expansão da escola tradicional, pois eram os padrões 
educação da elite que interessavam às camadas emergentes, na bus 
ca da aquisição ou manutenção de Atatab .

Em todas estas reformas vislumbra-se a preocupação

Em 1940, o Decreto-Lei 8.072, de 8 de março, dispôs so- 
bre a obrigatoriedade da educação cívica, moral e física da . in
fância e da juventude, e para ministrá-las organizava uma insti-

desenvolvimento do patriotismo e do nacionalismo nos jovens 
o que levou vários autores (Cantarino Filho, 1982; 

beiro, 1986; Romaaelli, 1986) a rotular a política
"fascista”. Já a Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil de 10 de novembro de 1937, outorgada 
por Getúlio Vargas, previa a fundação, pelo Estado ou por 
ciações civis, de instituições que tivessem por fim:

Mas, apesar do apoio do Estado Novo ao ensino profissio 
ele não cresceu tanto quanto o secundário (Ribeiro,

Para Romanelli (1986) isto se explica pelo fato da 
económica brasileira ter-se realizado com base na importação te£ 
nológica, e assim sendo, à escola não foi atribuído papel de de£ 

a não ser no setor básico da qualificação 
as camadas médias urbanas,

(...) o/iganZzi/t paA.a a juventude peAxodoó de t/iabatho 
anuaí noò campob c o^ZcZnab, abbZm como psiomovcsi-£lic a 
dZbcZptZna moiat e o adcbtsiamcnto f^cbico, dc maneira a 
p/tcpasiã-£a ao cumprimento dob beub devercb para com a cco_ 
nomia c a de^eba da Nação. (Brabit, Prcbidencia da Repã- 
btica, 1 9 52a, p. 54)
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as

IIque
ao

dever militar, a consciência das responsabilidades do soldado e

o conhecimento elementar dos assuntos militares; proporcionare

ao
II

acompanhou

nao

, bem
(B/ta-óZZ,

pa/ta 
o 

pasta 
1940,p.

post ZAto, um
e patsiZotZco no AentZdo maZA atto da paíavsta, 
enóíno capaz de dast aoA adoZeA centeA

pstopstZo de.Atj.no, 
com a pãtstZa. (“ 
160)

(^..) pstomove.st, dentsio ou ^osta daA eAcoZaA, 
cZvZca, moscai e fiZAZca da ju.ve.ntu.de., <
cZa em Zdade cAcoiast, com o objetZvo de contstZbuZst

A educação moral e cívica foi bastante valorizada, 

como uma matéria específica, mas devendo fazer-se presente na vl_ 

da escolar, "que em todas as atividades e circunstâncias, deverá 

transcorrer em termos de elevada dignidade e fervor patriótico” 

(Brasil, Presidência da República, 1942b, p. 183).

Outro ponto em comum nas Reformas do ensino secundário, 

industrial e comercial realizadas por Capanema é a presença da

tuição denominada "Juventude Brasileira", a qual, segundo Canta- 

rino Filho (1982) e Romanelli (1986) assemelhava-se às Juventu

des Nazista e Fascista existentes então na Alemanha e na Itália, 

e destinava-se a:

sexo feminino a aprendizagem da enfermagem, como forma de 

(Brasil, Presidência da República,

EZe. deve acsl, post ZAto, um enAZno patstZotZco post ex.ceZen- 
cZa, e patstZotZco no AentZdo maZA aZto da paíavsia, ZAto 
e, um enAZno capaz dc dast aoA adoicAcenteA a compsieenAão 
da contZnuZdade hZAtoscZca da PãtstZa, a comp^eenóão doA 
pscobZcmaA e daA ncccAAZdadcA, da mZAAão e doA ZdeaZA da 
nação, e bem dAAZm oa pestZgoA que a acompanham, cestquem 
ou ameaçem, um enAZno capaz, alem dZAto, de cstZast, no ca- 
pZscZto daA ge^iaçõeA novaA, a conA cZencZa da steAponAabZZZ- 
dade dZante do A vaiostcA maZostcA da PãtstZa, a Aua Zndepen 
dencZa, a Aua ostdem, o acu deAtZno. (p. 32)

"formação da consciência pa 

triótica", a criação, nas crianças e jovens, do sentimento de 

a cada cidadão cabe uma parcela de responsabilidade pela S£ 

gurança e pelo engrandecimento da pátria"; desenvolver o amor

, a educação 
aAAZm como da Znfiãn

que cada bstaAZieZsto poAAa, stealZzando AupescZosimente 
cumpstZsi oa acua devesiCA 
PsieAZdêncZa da RepubZZca,

"cooperar na defesa nacional 

1940, p. 159).

Capanema (1942) na Exposição de Motivos que 

a Lei Orgânica do Ensino Secundário, assim se expressou:

A educaçao cívica visaria a 

, a criação,

de.Atj.no
ju.ve.ntu.de
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alu
de

1942 ,

na
Ne-

curso
de

es-
res

ii

Presidência
pelo

Presidência

em

duais, o que

instrução militar, que se tornou obrigatória pai*a todos os 
nos do sexo masculino. 0 Decreto-Lei 4.642, de 2 de setembro 

regulamentou a instrução pre-militar a sei' ministrada aos 
alunos entre 12 e 16 anos do primeiro ciclo do ensino secundá
rio, estabelecendo como conteúdo noçoes gerais da organização da 
vida militar, instrução elementar da ordem unida e iniciação 
técnica do tiro (Brasil, Presidência da República, 1943b). 
nhum aluno poderia • obter o certificado de conclusão do 
que tivesse realizado se não obtivesse antes o certificado 
conclusão da instrução pré-militar.

Com a Lei Orgânica do Ensino Primário, consubstanciada 
no Decreto-Lei 8.529, de 2 de janeiro de 194G (Brasil, Presidên
cia da República, 1946a) pela primeira vez a União tratou de 
tabelecer diretrizes para este nível de ensino, até então de 
ponsabilidade praticamente exclusiva das administrações esta- 

"criava uma desorganização completa no sistema, já 
que cada Estado inovava ou abandonava, de acordo com sua própria 
política” (Romanelli, 1986, p. 160). Instituiu-se a gratuidade e 
a~obrigatoriedade neste nível de ensino, e a descentralização, 
devendo cada sistema de ensino primário estadual reger-se por 1£ 
gislação própria, atendendo aos princípios do Decreto-Lei fede
ral .

A Lei Orgânica do Ensino Normal foi promulgada na mes
ma data da Lei do ensino primário, através do Decreto-Lei 8.530. 
Teve também as mesmas características: estabeleceu diretrizes na 
cionais e a descentralização administrativa (Brasil, 
da República, 1946b). 0 ensino agrícola foi regulamentado 
Decreto-Lei 9.613, de 20 de agosto de 1946 (Brasil, 
da República, 1946c).

De modo geral, nota-se nestas três leis promulgadas 
1946 um espírito menos autoritário, refletindo o próprio momento 
de redemocratização do país. Não se faz referência à instrução 
pré-militar, nem se enfatizam objetivos de educação nacionalista 
ou transmissão de valores cívicos, tão presentes nos decretos an
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teriores.

partira

1. do • ensino

o ensino secundário e supe-

de

3.

a

mico;

escolas de aprendizagem profissional,As em especial4. as

do tf em

escolas das camadas populares, su

perior continuaram a ser o sistema das elites, mantendo

5. ramo

o

a

A Educação Física e a Política Educacional2.2.

ram
1974,10; P-

cabo

na

espe-
exercí-

Rcinanelli (1986) criticou a Reforma Capanema 

dos seguintes pontos:

fez

(SENAI e SENAC) transformaram-se 
e os ramos secundário e

Falta de flexibilidade entre os vários ramos

e ce

rior;

2 • No ensino secundário continou prevalecendo o processo 

seletividade, já acentuado con a Reforma Campos;

A Reforma do ensino secundário não atentou ao momento eco 

nonico que vivia a nação, em plena industrialização, 

deu aos interesses da educação classista, voltada para 

preparação das elites, com um conteúdo literário e acadê-

sistema educacional como um todo, com diretrizes comuns 

todos os ramos e níveis.

Finalmente, a Reforma tratou separadamente de cada 

do ensino, dando continuidade à tradição de não tratar

profissional, e entre esses e

assim a dualidade do distema educacional; e

Na Reforma Campos, os "exercícios de Educação FÍsica" -e 

obrigatórios para todas as classes no ensino secundário (Bra 

sil, Governo Provisório da República, 1942b, p.

435). 0 Decreto 21.241 previa a "designação de inspetores 

cializados para a orientação do ensino da Musica e dos

cios de Educaçao FÍsica" (Brasil, Governo Provisorio da Republi

ca, 1974, p. 453). Na reforma do ensino comercial levada a 

por Francisco Campos nao se fez menção a Educaçao Fisica.

Durante a gestão de Gustavo Capanema no MES, a Educaçao 

FÍsica apareceu com destaque. Ja em 1937, pela primeira vez

sistema paralelo"
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exigencia
(Brasil,

de idade

e
LeiA

CUI’SO

II II recreae

concebida
demais,as

daao lado
Somente na Lei Orgânica do

de
professo-

co-

Con-
eratudo,

nao
constituíarou

o qual 
ensino cívico e

"disciplina”.

como uma

(DIJE) a manifestar, em 1938, 
res de Educação FÍsica,

mal, as disciplinas
ção e jogos”
mário e de formação de professores primários (Brasil, 
cia da República, 1946b).

Durante todo o período a Educaçao FÍsica foi 
”prática educativa”, e não discipina como

história do país, uma constituição fazia referencia direta à Edu 
cação FÍsica, através do artigo 131 da Constituição da República 
dos Estados Unidcs do Brasil, do 10 de novembro de 1937, 
determinou a obrigatoriedade da educação física, 
trabalhos manuais, impedindo o reconhecimento de qualquer escola 
primária, normal ou secundária que não cumprisse esta 

Presidência da República, 1952a, p. 34). 
No ensino secundário, a Reforma Capaneria tornou obriga

tória a Educação FÍsica a todos os alunos até 21 anos 
(Brasil, Presidência da República, 1942b). A mesma exigência foi 
feita com relação ao ensino industrial, comercial e agrícola 
(Brasil, Presidência da República, 1942a, 1943c, 1946c).
Orgânica do Ensino Primário previa a Educação FÍsica no currícu
lo do curso primário fundamental, mas não no curso primário su- 
pletivo (Brasil, Presidência da República, 1946a). No ensino nor 

”Educação FÍsica” e "Educação FÍsica, 
eram previstas nos cursos de regentes de ensino pri_

Presidên-

sendo sempre tratada em separado nos textos legais, 
educação musical ou canto orfeonico. 
Ensino Normal recebeu o tratamento de

A concepção segregativa da Educação FÍsica no currículo 
escolar levou o diretor do Departamento Nacional de Educaçao 

a recomendação de que os 
"disciplina em nada inferior às outras”, 

deveriam merecer "tratamento idêntico ao dispensado aos seus 
legas de outras disciplinas, já que lhes assistem e cabem os mes 
mos direitos e deveres” (Brasil, MES, DNE, 1942b, p. 489).

o próprio diretor da Divisão de Educaçao Física (DEF), 
Parecer sobre o registro de professores, de 1939 , nao conside- 

a Educação FÍsica uma disciplina, pois ela não
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era um ainda

estabeleci-
(citado por Cantarino Filho, 1982 ,

P-

de 13 de de
Divisãoa

atividades
Congresso Nacional,

respectiva-

anos

P.
do Ministro

MES,

a

A Lei ns 373, de 13 de janeiro 
no âmbito do DNE,

Francisco Campos expediu os programas do curso fundamental do en 
sino secundário, entre eles o de Educação Física (Brasil,

0 impulso centralizador do Governo Vargas manifestou-se 
também na Educação Fisica.

novas e

1938). A partir de 1938, a DEF e o Departamento Nacional de Edu
cação expediram inúmeras circulares aos inspetores de ensino re
comendando a estrita observação das normas legais referentes 
prática da Educação Física no ensino secundário e estabelecendo 

rigorosas normas (Brasil,MES, DNE, 1942a, 1942b, 1942c;
Brasil, MES, DEF, 1942a,1943). Mesmo tratamento não foi dispensa 

. do ao ensino primário, industrial ou comercial.

Em 30 de junho de 1931, a Portaria n2 70

(Brasil, Governo Pro-

1937, que reorganizou o MES, criou, 
de Educação Fisica, com o encargo de administrar as 
relacionadas à Educação Física (Brasil, 
1942).

A atenção privilegiada de que foi alvo o ensino secunda 
rio na política educacional do Governo Vargas incidiu também so
bre a Educação Fisica. Os Decretos 19.890 e 21.241, 
mente baixados em 1931 e 1932 previam a expedição, pelo MES, dos 
programas do ensino secundário e das instruções sobre os métodos 
de ensino, os quais deveriam ser revistos de tres em tres 
"por una comissão designada pelo Ministro” 
visorio da República, 1942b, 10; 1974, p. 435-43G).

0 programa e as diretrizes fixadas pela Portaria Minis

terial n2 70 estabeleceram como finalidade da Educação Fisica:

“objeto de ensino”, era um "assunto ã parte", afirmando 

que os professores de Educação Física “nenhuma relação de depen- 

dencia tem com os graus ou ramos de ensino em cujos 

mentos exercem suas funções” 

148) .

(...) p/topo/icZona/L aoò aZanoò o deóenvoZvZmenío hattmonZ- 
co do co/tpo e do cópZ/tZío, concoMendo aóòZm pasta ^ostmast 
o homem de ação, ^ZóZca e mostaZmcntc AadZo, aZegttz e stz-
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A.e.zpon-iabZí^da-

n

na,

no

to-

1941) tra-
brasileiro.

da

sica.

a

administrativos criados nos mesmos moldes da DEF.

o Sistema Militar

commenos

em
órgãos

em
FÍsica

cativo”

2.3. A Educaçao FÍsica e

As relações entre Educaçao FÍsica e militarismo sao bas^ 

tante antigas no país, já existindo pelo menos desde 1890,

Ao lado de seu valor biologico, capaz de desenvolver in 

tegralmente o organismo, corrigir as "constituições franzinas”, 

revigorar energias orgânicas e prevenir enfermidades, a Educação 

FÍsica era compreendida corno uma "escola de elevado alcance edu- 

(p. 4-5), por despertar hábitos e qualidades morais, co

mo tenacidade, persistência, independência, espírito de discipli_ 

concórdia e solidariedade.

òoíuto, conAc.co do óe.u vaíosi o. da& 
de,Á. [BulóIí, MES, 1958, p. 4)

te, por serem as aulas noturnas e pelos cursos funcionarem 

instalações precárias- No ensino industrial a Educação 

acontecia com pequena frequência, acompanhando-se de assistência 

medica deficiente, ausência de material e pessoal especializado. 

No ensino secundário a situação era muito melhor, a grande maio

ria dos estabelecimentos cumpria as exigência legais quanto 

Educação FÍsica e oferecia assistência medica e gabinetes medi- 

co-biométricos. De 613 estabelecimentos de ensino secundário pes

Educação FÍsica era praticada

funcionavam em 12 estados brasileiros

quisados pela DEF em 1940, a

A Portaria recomendava a adoção das normas e diretrizes 

do Centro de Educação FÍsica do Exército, baseadas no Método 

Francês, adotado pelas Forças Armadas brasileiras desde 1921. Em 

cada serie foram estabelecidos objetivos específicos, quase 

dos de cunho fisiológico.

Em 1940, relatório da DEF (Brasil, MES, DEF, 

çou um panorama geral da Educação FÍsica no ensino 

No ensino primário, embora não sendo de alçada exclusiva 

União, alguns poucos estados mantinham um serviço de Educação FÍ_ 

No ensino comercial a Educação FÍsica era quase inexisten-

611. No mesmo ano,



73

cie
fogo e

no

p^e-mZZZ

e

dos anos
60, esco-

ensino,

nao

na
Escola de Sargentcs da Infantaria.

Á gZ- 
to/tna.

e secun

Naquda epoca, a ZegZ^Zação p/teuZa a Inót/iuçao ptá-mítl 
ta/i e mZZZZaA no4 e^ZafaeZecZ/nenZo^ de en^Zno 4 ecundã/tZo, 
o/tZgZna/iZa dol Batalhões Cotzglaló (...). ‘ 
zncont/ta/LCim^cc.mpo ^avo^ávzt no* aq.ua educanda/tZo-ô. 
naz>ZZca ja. e uma e^coZa de di.AcZpii.na o, ^acZZ 4e 
daA. Zn-óZ/LUção mZZZZaA. ao4 4ecu pAaZZcanZea. (p. 100)

a reforma efetuada por Benjamim Constant no ensino do Distrito 

Federal, onde o conteúdo de algumas matérias do primário 

dário incluía marchas, evoluções militares, manejo de armas 

exercícios de tiro ao alvo (Cantarino Filho, 1932).

Canazza (citado por Ferraz, 1954) estabeleceu uma iden

tificação entre a ginástica e a instrução militar, referindo-se 

a estas atividades; no Liceu Coração de Jesus, em São Paulo, 

início deste sécuJ.o:

A Educação Física brasileira sofreu a influência dos mo 

vimentos ginásticos europeus, especialmente os de Ling, Jahn 

depois da escola francesa (Cantarino Filho, 1982), todos concebi^ 

dos com forte conotação militar, como já se viu anteriormente.

Durante o período considerado, e até próximo 

o método de Educação Física oficialmente adotado nas 

las brasileiras era de origem militar, proveniente da Escola Mi

litar Normal de Ginástica de Joinville-le-Pont, na França, c di

vulgado no Brasil por uma missão militar daquele país.

0 Ministério da Guerra apresentou, em 1929, um antepro

jeto de lei que determinava, dentre outras mpdidas: obrigatorie

dade da Educação FÍsica em todos os estabelecimentos de 

a partir dos seis anos, para ambos os sexos; criação, no âmbito 

daquele Ministério, do Conselho Superior de Educação FÍsica, com 

amplos poderes; criação da Escola Nacional Superior de Educação 

FÍsica; adoção em todo o país, do Método Francês; e designação 

de instrutores militares para as escolas públicas, enquanto 

houvesse pessoal civil diplomado.

Em 1931, a Portaria n» 70 oficializou o Método Francês 

para as escolas secundárias, cuja tradução havia sido feita

aq.ua
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Educa-
de

Em
São

destinado a novo

Este Centro veio
Exército,do por
(Brasil,de 19 de outubro de 1933 Go-

iniciou-se uma

como a

Lenk, 1943).M.

a difusão
de

va-

A Tabela 1 mos-
1930-

1945,
escolaa

1984).Paulo,

Mili-
foi1939Em

•'Centro Militar de Edu

A colaboração entre o sistema militar e o sistema educa 
cional foi íntima na formação de recursos humanos para a 
ção Física. As primeiras instituições destinadas ã formação 
pessoal especializado eram ligadas às Forças Armadas. Em 1909 
foi criada a Escola de Educação Física da Força Policial de
Paulo e a Liga de Esportes da Marinha foi fundada em 1914. Porta

Segundo Molina (1935), ligado ao grupo de fundadores da 
Escola castrense, o objetivo maior era a implantação e 
da Educação Física no Brasil. Cursos especiais de formação 
professores foram organizados sob orientação do Exercito em 
rias partes do país, formando o núcleo de muitas das futuras ins^ 
tituições de ensino superior em Educação Física, 
tra que as instituições militares habilitaram, no período 

a maior parte dos especialistas en Educação Física.
Apenas em 1934 passou a funcionar a primeira 

civil, criada pelo Governo do Estado de Sao Paulo junto ao. Depar 
tamento de Educação FÍsica, através do Decreto 4.855, de 27 de

to a Escola de Sargentos da Infantaria, o 
cação FÍsica, destinado a "dirigir, coordenar e difundir o 
método de Educação FÍsica militar e suas aplicações desportivas"- 
(Brasil, Ministério da Guerra, 1952, p. 137).
a transformar-se na Escola de Educação FÍsica

te de seu corpo docente foi treinado nos cursos do Centro 
tar (São Paulo, Universidade de São Paulo, 1984).
fundada a Escola nacional de Educação FÍsica e Desportos da Uni

ria do Ministro da Guerra, de 10 de janeiro de 1922, criou, jun-

janeiro de 1931 (Sao Paulo, Universidade de , São
Mas ela também se constituiu sob a influência militar, pois par-

força do Decreto 23.252, 
verno Provisório da República, 1953b), na qual 
efetiva colaboração entre o meio civil e militar. Diversos auto
res consideram a Escola de Educação FÍsica do Exército 
ce£u.£a-mazte/L da Educação FÍsica brasileira (Abade, 1942; Azeve
do, 1971;
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Anos

1930-31 189 6

1932-33 364 42

1934-35 128 54 16

1936-37 165 18

1938-39 246 211200

3161940-41 196 91

1942-43 203 261 188

193 1791431944-45

a 733Total 1.634

a

Instituições 
militares

Instituições 
civis

Cursos provi
sórios ou 
especiais

Compreende professores, normalistas especializados e 
nicos desportivos

Ma-Wi/to. HZ4íÕA.Za da. zdu.c.a.ç.ã.0 ^Zó-cc-a e. do-t,
'" - n , • ' r ba.o.4

PEF,
Fonte: InezZZ P. I
de.-i poA-Zoà no B-ta4Z£: B4.a4Z£ CoLÔn-ia., B4.a4i£ Impê/tZo, 
Re.pHbZi.ca., v. 2, 3 e. 4 • de. Ja.ne.i.A.0, MES,
1 9 5 2 , 1 9 5 3, 1 954.

1.042b

e monitores (inferiores) 
téc-

Tabela 1
Numero e Origem Institucional do Pessoal Especializado em 

Educação Física Formado entre 1930-1945

Compreende instrutores (oficiais)
b
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A Escola nacional foi

litar.

Para

a

perdurando
onde se afirma como o objetivo

pode-
se bem orientada, IIria,

tt

e

moderna,guerra

em

teráa Força”,

iisoldados e

alemão e

que também regula- 
profissao

sejam
(p.

1939) e seu 

também oriundo daquela escola mi-

ga- 
(p. 

seria necessário

"a estrita obe-

"e e em

lhardamente a qualquer desgraça em dias tristes de guerra 

3) ,

mo, com destaque para o apoio prestado pelos regimes 

italiano à Educação Física.

0 interesse na preparação guerreira por parte do Exerci,

coragem e o reconhecimento de um chefe, constituindo-se em "pre

ciosa preparação para o trabalho em comum desde a célula elemen

tar para o combate até as grandes unidades" (p. 37).

0 estado de beligerância na Europa, sem dúvida, contri

buiu para reforçar este entendimento. Lisboa (1935) alertou para 

o fato de que, ante a questão guerreira daquele momento, a saúde 

das Fácrias "é a Força”, e em "um par de decénios apenas, 

1 direitos a um lugar sob o sol* o país cujos filhos todos 

cujas mulheres sejam todas enfermeiras de guerra 

1). 0 sistema militar fez uma marcante apologia do nazi-fascis-

pois exerce um "papel disciplinador" que garante 

diência às ordens recebidas” (p. 35) e porque, nas pugnas espor

tivas, evidencia-se o espírito de solidariedade, a cooperação, a

que para sair-se bem no campo de batalha, 

"ter-se qualquer cousa de atleta" (p. 8). Rolim (1935) conside

rou a educação física a forma de trabalho mais aconselhável para 

uma preparação compatível com as exigências da

Os interesses do sistema militar centraram-se sobretudo 

no valor utilitário-guerreiro da Educação Física. Para Ilunes 

(1942a) este caráter utilitário-guerreiro é a " caracterí stica 

imutável da Cultura Física através dos séculos (...) 

até os nossos dias, onde se afirma como o objetivo principal" 

(p. 24). Figueiredo (1941) entendia que a Educação Física ; 

preparar toda a Mação para resistir

versidade do Brasil, pelo Decreto-Lei 1.212, 

mentou a exigência de habilitação para o exercício da 

(Brasil, Presidência da República, 1943a). 

estruturada com base na Escola do Exército (Renault, 

primeiro diretor foi um major,
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do

0 Método Francês2.4.

Método Marinho
inventou

coordenou

do

Fran-

nanuten-

racio-

to entrelaçava-se com o nacionalismo e com-uma preocupação eugê- 
nica. Afirmou Figueiredo' (1941) que:

de 
pa-

"orien

A-t-taá da educação ^Zstca vem a educação monat e ctvtca 
(...). Entoando htnos nactonats e manchando nos dtas ^e^ó 
ttvos ganbosa e contente de sua tenna, a juventude bna~- 
sttetna tenta a centeza de um Bnastt methon. (p. 5)

Nunes (1942a), levado pelo "anseio de perfeição e bele

za" e pela "necessidade de legítima defesa", apelou "a todas as 

forças vivas da nacionalidade para a magnífica cruzada de Educa

ção Integral que garantirá o aperfeiçoamento total da Ra

ça Brasileira" (p. 26). Figueiredo (1941), tenente-coronel 

Exército, deixou clara a estratégia de sua corporação:

0 Exénctto neuntndo a juventude, em dtas detenmtnados, nas 
ctdades e nai guanntções abastadas, sob o pnetex.to 
ontentan a educação \Zstca, tenã meto eamtnho andado 
na a consecução dos seus ^tns. (p. 5)

0 Regulamento de Educação FÍsica n2 7 ou Método 

cês, segundo uma reedição do Ministério da Educt.ção e Cultura 

(MEC), (Brasil, MEC, 1960), preconiza uma Educação FÍsica 

tada pelos princípios anátomo-fisiológicos" (p. 5), v.sando o de 

senvolvimento harmónico do corpo, e na idade adulta a 

ção e melhoria do funcionamento dos órgãos. A Educação FÍsica é 

compreendida como "o conjunto de exercícios cuja prática 

nal e metódica é suscetível de fazer o homem atingir o mais alto

Ao referir-se à origem do Método Francês, 

(1951) afirmou que a Escola de Joinville-le-Pont "não 

coisa alguma" (p. 301), mas, através de uma comissão, 

os trabalhos de codificação dos princípios pregados por Hebert, 

Demeny e Amoros. Em 1927 surgiu a edição francesa definitiva 

"Regulamento Geral de Educaçao FÍsica", com base em trabalhos an 

teriores. A primeira e terceira partes desta versão definitiva é 

que foram oficializadas no Brasil, ignorando-se a segunda parte, 

de tendência mais esportiva.
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coman-e

(P*
mar

char, correr,

de

ca”

vos, 
a dificuldade a superar é mais de ordem moral que material, 
considerados como ”o coroamento da educação física” (p. 23).

Na aplicação do método dever-se-ia seguir a norma 
grupamento dos indivíduos, segundo critérios fisiologicos e de 
provas práticas. Em cada prova era estabelecido um índice mínimo 
que o aluno deveria alcançar para ser admitido no grau imediata
mente superior. As sessões de trabalho fisico incluíam: lições 
de educação física, sessões de jogos, sessões de esportes indivi. 
duais e sessões de esportes coletivos. A ”liçao de educaçao físi.

era definida como:

grau de aperfeiçoamento físico, compatível com sua natureza” (p. 
18). Foram propostas seis formas de trabalho físico: jogos, fle- 
xionamentos, exercícios educativos, aplicações, esportes indivi
duais e esportes coletivos.

0 j°g° e entendido como a regulamentação ”mais ou menos 
metódica”, dos movimentos instintivos que todo ser vivo é levado 
a executar espontaneamente, “quando impulsionado pela necessida
de do exercício” (p. 20). Apesar do Método indicar a adequação 
do jogo às características físicas e psicológicas da criança, 
considera que sua influência, do ponto de vista higiénico, é in
suficiente para se obter efeitos mais intensos sobre as grandes 
funções fisiológicas e faculdades motoras.

Os flexionamentos são movimentos com efeitos corretivos 
localizados sobre cada articulação e os músculos que a 

dam. Os exercícios educativos são ”sinergias musculares escolhi
das como base de preparação para uma determinada aplicação” 
21). As aplicações compreendem sete grupos de exercícios:

trepar, saltar, levantar e transportar, correr, lançar, 
atacar e defender-se.

Os esportes individuais são entendidos como exercícios 
artificiais nos quais a dificuldade é progressiva e quase ilimi
tada, e exige qualidades físicas superiores, que podem ser desen 
volvidas mediante um treinamento especial. Os esportes coleti- 

além das qualidades físicas, exigem qualidades morais, pois 
São
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o ciclo e
na

co-no
or-letivos,

em
1940,

A ideia de que a melhoria e aperfeiçoamento da 

brasileira poderia ser alcançada através da pratica

a par- 

qual

"no

"unidade de doutrina preconi
(Brasil, MES, DEF, 1941,

"Raça" 

sistemática

ganizadas.
Pesquisa realizada pela DEF no ensino secundário, 

relatou a adoçao do Método Francês em 89% dos estabeleci

mentos pesquisados, o que atendia a 

zada pela Divisão de Educação FÍsica" 

p. 42).

2.5. Educação FÍsica e Eugenia

(...) a ttcun^ao, cm uma acaacío, de exeA.cZcZo4 va/iZado-ó e 
combZnadoA pa/ca 'CntcsicòAati 4u.ce44Zva ou ò^muítancam cntc 
to^doà oô ottgãoò c cu g/iandc* ^unçõcó, com o Álm dc mctho 
na-tau e ape/i^eZçoa-£a4. (p. 39) “

Na lição de educação física previa-se ainda a inclusão 

de dois jogos, com duração de dois a quatro minutos cada um, 

momento oportuno" (p. 42), devendo-se depois prosseguir "metodi

camente no trabalho" (p. 48).

Uma ou duas vezes por semana a lição de educação física 

deveria ser substituída por uma sessão de jogos, com duração má

xima de 45 minutos. A programação destas sessões deveria levar 

em conta a preferência das crianças, "não lhes impondo jogos di

fíceis ou pouco atraentes" (p. 49).

A sessão de esportes individuais deveria seguir as mes

mas regras pedagógicas da lição de educação física, com duração 

de 30 a 45 minutos, segundo o valor físico dos indivíduos.

A sessão de esportes coletivos diferenciava-se segundo 

o valor físico dos alunos. No ciclo secundário, 

tir de 13 anos, tratava-se de uma iniciação esportiva, 

os elementos do esporte eram ensinados lenta e minuciosamente. 

Ao final deste grau, os alunos poderiam praticar os esportes co

letivos em sua forma plena, porém com duração limitada. Apenas 

ciclo superior poderia haver prática regular dos esportes 

bem como a participação em competições regularmente
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e orientada da atividade física foi 

da Educação Física no Brasil.

A Escola de Educação Física do Exército foi o principal 

centro divulgador desta função eugênica da Educação Física, 

qual muitas vezes se confundia com a função de 

reira e patriótica. Em editoriais da revista 

dois destacados intelectuais da época -

na necessidade de se de-

Exército

e disciplinado”

cívico”

leiro” ”r£
os dese-

a prática do exercício
•'morfologia do tipo brasi-

um dos princípios fundadores

apurar-se a raça, melhorada no seu mate- 
"um sentido de justaposição social,

nas marchas em conjunto, nas equipes, 
fender uma bandeira ” (Del Picchia, 1937, p. 1). 
abriu a sua Escola às crianças e jovens para ”educá-los

Assis Chateaubriand - manifestaram-se sobre o assunto, 
ção Física, ao lado de
rial humano”, cria-se também

mente, no amor dos jogos ao ar livre, no culto dos 
aperfeiçoamento racial (...) verdadeira fonte de grandeza dos p£ 
vos” (Chateaubriand, 1934, p. 1). Lisboa (1935) destacou a impo£ 
tância da Escola de Educação Física do Exército, que ”auxilia
raça a garantir o futuro do Brasil”, difundindo a disciplina 
saúde e a alegria da força, "plasmando, para a humanidade, o ti
po racial exigido pelo país” (p. 1). J. M. Cunha (1935), militar 
de carreira, afirmou que o Exército prestava sua colaboração 
consciente à eugenia, melhorando, nos quartéis, as condições 
homem ”sob o ponto de vista higiénico, disciplinar, patriótico e 

(p. 7).
0 propósito de forjar um tipo racial único era uma cons 

tante nos ideais eugénicos. Calmon (1938) caracterizou 
brasileiro como ”sem coesão étnica, sem tipo definido, sem antro 
pologia estável” e definiu sua aspiração: ”fixação das linhas ca 
racterísticas do homem brasileiro (...) rijo, vivaz, resistente 

(p. 1). P. F. Araújo (1934) pediu ao governo 
vasto plano de ação para promover 
nas massas, e desta forma melhorar a

, aproximando-o de uma unidade somática, ou pelo menos 
mediar ou esconder, através de um corpo bem trabalhado,

Rectangle
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ela competia

desenvolver o
com o fim de melhorar

as preocu-
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onde se controlavam medidas an-
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a moda

(Brasil,do peso e estatura dos alunos de 11 MES,18 anosa

foi
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A
"seleção
das vir-

pre-exameo
mesmo
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Ja(p. 39).tais a

fundar

vindas

"suprir as

humana"

tes"

tualidades inatas, valendo-se de medidas como 

nupcial, a proibição de casamento de consanguíneos e até 

a esterilização, para impedir a procriação dos tipos considera- 

débeis

beleceu em torno de coisas distintas: A Eugenia e a Eutecnia. 

Eugenia age sobre a espécie em suas origens, promove a 

dos bem dotados" (p. 37), visa o melhoramento genético,

Quilibrios morfológicos resultantes das misturas sociais existen 

(p. 10). Para S. Rahios (1936) cabia aos esportes 

falhas dos processos de seleção racial e do seu aperfeiçoamento" 

(p. 38). Getúlio Vargas referiu-se à criação da Escola 

de Educação Fisica e Desportos, salientando que a 

preparar mestres de cultura física, que "possam 

gosto pelos cuidados do corpo e da saúde, 

a resistência da raça" (Vargas, 1947, p. 81-82).

No cotidiano da Educação Física nas escolas, 

pações eugênicas manifestavam-se concretamente nos 

nas fichas médico-biométricas, 

tropométricas dos escolares. Em 1941, utilizando 40.000 

médico-biométricas, a DEF determinou a média, a mediana e

DEF, 1942b).
A fragilidade do discurso eugênico, contudo, foi logo 

Domingues (1942) alertou para a confusão que se esta

dos "inferiores" - os delinqdentes, os imbecis, os 
"cuja prole será fatalmente mal formada"

Eutecnia constitui-se das medidas de ordem exterior, que agem co 
mo estímulo na orientação do desenvolvimento das heranças bioló
gicas, sendo porém incapazes, por elas mesmas, de mudar ou inver 
ter tais heranças. Por isso, para Domingues, "dizer que 
uma Escola de educação física é promover a eugenia da raça (...) 
só mesmo como imagem literária" (p. 25). Contudo, medidas eutec- 
nicas como a higiene, a educação fisica e moral são bem 
"para a formação do bom cidadão, à custa da boa semente 
(p. 285).
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A Educação Física e a Escola Nova2.6.

um mo

ser,
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rança dos escolanovistas.

Lourenço Filho (s.d.) entendia a Escola Nova como 

vimento não referido a "um so tipo de escola, ou sistema didáti- 

conjunto de princípios tendentes a 

(p. 15)• Estudos na área

11 um

co determinado, mas a todo um 
rever as formas tradicionais de ensino”

las, cordas, etc."

A partir de 1920 a pedagogia brasileira passou a viver 
um "movimento renovador", fruto da influência de ideias vigentes 
nos Estados Unidos e Europa, a partir de autores como Dewey, Dur 
kheim, Decroly, Claparéde, Montessori e outros. Em 1924, um gru
po de educadores brasileiros, imbuídos destas ideias renovadoras, 
fundou a Associação Brasileira de Educação (ABE), para liderar 
um movimento de renovação da educação nacional (Romanelli, 1986) 
batizado de "Escola Nova". Em 1932 os escolanovistas fazem publi. 
car o "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional", verdadeiro 
marco da história Ca educaçao brasileira. As reformas estaduais, 
efetuadas a partir de 1920 em todo o país, fizeram-se sob a lide_

Branco (1942) considerou que a prática da Educação FÍsi. 
ca serviria para "estimular, exaltar, orientar as boas ou más he 
ranças, sem entretanto transmuda-las umas em outras; a não 
após muitas gerações" (p. 45). So indiretamente a Educação 
ca poderia trazer melhorias eugênicas, e portanto não se deveria 
exagerar o valor dos exercícios físicos.

A conclusão final seria inevitável. Areno (1946) afir
mou que a ação dos exercícios físicos na formação da raça 
uma ideia "cientificamente rejeitada" (p. 11). Cardoso (1939) ao 
tecer considerações sobre o material necessário ao desenvolvimen 
to de um programa de Educação Física Escolar, comentou a aquisi
ção de uma mesa de Viola (instrumento para tomada de medidas an- 
tropometricas) por parte de um ginásio, "com preço elevado, como 

e de aplicação difícil aos menos habilitados", concluin 
do: "Não seria preferível uma coleção de 1medicine-ball ’, 

(p. 6).
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p. 117).

humano’*

de natureza social”

outras”

e por esta razao

das para essas realidades, ou para cada idade, nao para 

(Lourenço Filho, s.d., p. 56).

As bases sociais da educação são tratadas ao nível

Nas bases psicológicas a Escola Nova preocupava-se

a experiên-

psicologia social, da sociologia e da filosofia.
Para Lourenço Filho (s.d.) a

da personalidade operam-se dentro das possibilidades de cada in
divíduo, segundo seu legado biológico. Entretanto, considera tam 
bem que é na interação com outras pessoas que essas possibilida
des encontram condições de aplicação e expressão, ou seja, "as 
relações humanas condicionam as expressões da personalidade 
cada situação” (p. 115).

A necessidade do estudo da natureza sociológica da edu
cação é explicada pela oposição indivíduo-sociedade, 
individual e considerada ”limitada no tempo”, enquanto que 

na sucessão das gerações”,

adulto”, pois

cia infantil como um todo, evitando o erro de explicar os

e situações da vida infantil ”pelas conclusões da psicologia do 

”outras hipóteses deveriam ser criadas e comprova-

”tendem a permanecer ou durar,

”o processo educacional tem de ser visto 

(Lourenço Filho, s.d.,

as bases biológicas da educação 

deveriam começar pela descoberta da criança, 

pectos de crescimento, maturação, adaptação, hereditariedade 

condicionamento endócrino e nervoso. Para Lourenço Filho (s.d.) 

”a ação educativa, tal como proposta pelos renovadores, 

visar ãs condições de um desenvolvimento normal do 

(p. 38).

da biologia e psicologia levaram a uma nova compreensão das 

cessidades da infancia, e destes níveis de analise as preocupa

ções estenderam-se a outras áreas. A Escola Nova foi pioneira 

país ao incluir o nível sociológico na discussão 

educacionais.
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(...) o goAto e. a vontade, de. afitA.maA.-Ae., pe.to tA.abat.ho; a 
conA ctcncta da ne.ee.AAtdade., da antdade. e. da conAtãnata 
do e.AfioA.ç.o; o Ae.nttme.nto da dtgntdade. e. da be.te.za do tA~a 
batho e. a dtActpttna de. attvtdade. coope.A.attva, da Aottda 
A.te.dade. da ação, oA.te.ntada paA.a um fitm de.te.A.mtnado. (Az£ 
vedo, 19 51, p. 5 7)

Sob o ponto de vista filosófico, na medida em que se in 

vestigam as razoes da opção entre valores e admite-se a educação 

como açao intencional, esta passa a ser vista não como uma varia 

vel dependente da vida social, mas como variável interveniente, 

capaz de fazer variar o resultado final da vida social, 

assume o caráter

as classes sociais; e 

formação física dos escolares.

A ênfase punha-se no “aprender fazendo”, na

Azevedo (1927, 1931) fez as seguintes críticas à escola 

tradicional: era teórica e livresca; oferecia uma instrução abs

trata, artificial e verbal; não acompanhava a evolução da socie-

Conseqúentemente, a ação intencional de educar " 

de ação política” (Lourenço Filho, s.d., p. 248). 

(1931) à escola deveria ser atribuída finalidade . eminentemente

dade a que pertencia e da qual deveria ser um prolongamento; 

rígida e sedentária, ”cujo símbolo mais representativo é o 'ban

co escolar' quase convertido em instrumento mecânico de precisão 

ortopédica” (1931, p. 164).

Em oposição, a Escola Nova teria por base o respeito 

personalidade da criança, visando desenvolvê-la plenamente (Aze

vedo, 1931), e caracterizar-se-ia por, segundo a síntese de Pi- 

letti (1978): escola ativa, do trabalho; democrática e utilitá

ria; escola do movimento, da saúde, da moralidade; da consciên

cia economica e política; que buscasse auxílio na ciência; 

participação ativa da criança; tendo a atividade como fonte prin 

cipal de aquisições e meio de expressão, através do desenho, tra 

balhos manuais, modelagem, etc.; escola popular, aberta a todas 

preocupada com a proteção higiénica
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"Manifesto dos Pio-Em 1932 foi divulgado e publicado o 

neiros da Educação Nova",

Daí o desenho e os trabalhos manuais terem tido

e a

Constituinte, instalada em 8 de novembro de 1933. Os renovadores 
chegaram a ser acusados de ateístas e marxistas, por defenderem 
a laicidade e a aplicaçao dos princípios científicos a educaçao, 
sem em contrapartida atentarem ao lado espiritual do homem 
ry, 1984).

dos sexos e 
sobremaneira durante os trabalhos da Assembleia

relevo na proposta escolanovista. Para Piletti (1978) o princí
pio da "escola do trabalho" era o princípio distintivo fundamen
tal da escola da reforma.

s.d.a, p.

los escolanovistas.

Num de seus pontos mais importantes - e também dos que 

provocou mais polémicas - considera a educação como uma função 

social, e portanto eminentemente pública, a cuja realização o Es. 

tado deve obrigar-se. Outros princípios defendidos pelo Manifes

to são a laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação.

As ideias dos novos educadores entrou em conflito dire

tamente com as posições da Igreja, tradicionalmente detentora de 

um papel de destaque na educação brasileira. As teses mais comba 

tidas pelos católicos foram a laicidade do ensino, a coeducaçao 

o monopólio da educaçao pelo Estado. 0 debate

Nacional

conjuntamente a um esboço de 
educacional. Elaborado por Fernando de Azevedo, considerado 
térprete da nova corrente de pensamento pedagógico, e inspirado 
do em "novos ideais pedagógicos e sociais e planejado para 
civilização urbana e industrial" (Azevedo, 1971, p. 675), 
cumento pede a definição, do ponto de vista filosófico, dos fins 
da educação, a aplicação do método científico aos problemas da 
educação e a transferência do questão escolar do terreno adminis. 
trativo para o plano político-social. Defende o direito de todos 
à educação, "até onde o permitam as suas aptidões naturais, ind£ 
pendentemente de razões de ordem económica e social" (Azevedo, 

64). É o "caráter biológico" da educação proposto
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mudanças

"consciência educacional"

Tratava-se, na verdade,

Para Cury (1984) e Romanelli (1986) a posição da Igreja 

frente ao suposto monopolio da educaçao pelo Estado representava 

o medo da perda dos privilégios educacionais até então assegura

dos as elites. Tratava-se, na verdade, de um questão de fundo p<3 

lítico, e nao apenas uma querela religiosa, pois o monopólio ab

soluto do Estado também não era a aspiração dos 

s.d.a, 1971).

Por sua vez, o Governo adotou uma postura de 

ção entre as duas correntes, favorecendo ligeiramente a 

conservadora. Francisco Campos, 

nistério da Educação e Saúde falou da necessidade 

"ãs várias tendências, de cuja combinação resultará 

de nosso sistema de cultura” (citado por Cury, 1984, 

fato, a política educacional fez concessões tanto aos 

res como aos católicos. A versão definitiva da Constituição 

1934 foi considerada uma vitória pelos dois grupos (Cury, 1984).

As relações da Escola Nova com o Governo Vargas caracte 

rizaram-se por altos e baixos. A vitória do movimento revolucio

nário de 1930 foi vista com simpatia pelos escolanovistas. 

nando de Azevedo considerou que a Revolução provocou 

que colaboraram para a formação de uma 

(Azevedo, 1971, p. 669) no país. Elogiou também a criação do Mi

nistério da Educação e Saúde, a reforma do ensino superior 

reforma do ensino secundário de 1931. Sobre a última, afirmou 

que "imprimiu ao ensino secundário a melhor organização que 

teve entre nós" (p. 670).

Mas os escolanovistas tinham consciência que a 

ção fora conduzida por grupos políticos de tendências 

que lutavam entre si pelo comando do processo, nao havendo 

. de política escolar nitidamente formulado ou mesmo 

num plano de reorganização nacional" (Azevedo, 1971, 

669). 0 "Manifesto dos Pioneiros", neste sentido, foi uma 

de cobrar ao Governo Federal a explicitação deste plano educacio
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Congresso

assinalou
ao
as

o ensino religioso facultativo, contrariando assim o

conse-

Var-

grupo

C. da Cunha
dos(1981)

instituindo-se
princípio

da laicidade defendido pela Escola Nova.

A Constituição de 1937 deu ênfase ao ensino profissiona . 

lizante e a medida foi largamente elogiada por Fernando de Azev£ 

do:

) a &aAZ maiA 
domínZo da e.du.e.aç.ã.0 pAo ^ZAAZonaZ, 

e. em todaA aA AaaA ($04.ma4. (Azeve

£, AobA.ztu.do, a paA.t£A. dz 1 93 7, poAzm, quz o govzAno ($e- 
dzA.aZ zntA.a A.ZA oZutamzntz nzAAZ novo camZnho, ZmpA.ZmZndo 
novoA A.u.nwA ã poZiútZca zAcoZan. z ZnaugaAando 
bA.ZZhantz z 6^c-u-n<^a> no '
zm AZU.A dívzAAoA gAau.A 
do, 1971, p. 747)

algumas derrotas para os escolanovistas, em especial quanto 

dever do Estado face à educação, que foi amainado. Em ambas 

Constituições houve concessão ao grupo católico,

fruto dos traba- 
representou uma vitó- 

várias

A Constituição de 16 de julho de 1934, 

lhos da Assembleia Nacional Constituinte, 

ria parcial .do movimento renovador, pois ela incorporou 

propostas contidas no "Manifesto", como a gratuidade e obrigato

riedade do ensino, a ação supletiva da União, a educação como de_ 

ver do poder público, a descentralização do ensino, a fixação de 

recursos para a educação e a elaboração do plano nacional de edu 

cação como competência da União (Brasil, Congresso Nacional, 

1952, p. 31).

Ja a Constituição de 10 de novembro de 1937

e Romanelli (1986) identificaram um revigoramento

Os educadores do movimento renovador tiveram grande par 

ticipação nos órgãos estatais nos primeiros anos do Governo Var

gas, situação que se inverteu com a decretação do Estado Novo. 

Para C. da Cunha (1981) os educadores escolanovistas não 

guiram maiores concessões nem participação direta nas decisões 

governamentais, sobretudo a partir de 1937, porque Getúlio 

gas necessitava do apoio da Igreja, e em especial durante o Esta 

do Novo, os católicos teriam maior predominância do que o 

dos pioneiros nos assuntos educacionais.

Na Reforma do Ensino Primário de 1946,
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realizada

A proposta pedagógica da Escola Nova incluia uma impor

tante participaçao da Educaçao FÍsica, que foi melhor explicita

da na reforma do ensino primário do Distrito Federal, 

por Fernando de Azevedo, sobre a qual ele afirmou:

A Escola Nova teria por fim proporcionar uma educação 

integral, dirigindo adequadamente o desenvolvimento do ser huma

no nas suas várias fases do crescimento, e a função educadora d£ 

veria ser considerada um processo unitário, não passível de sec-

princípios da Escola Nova, como o atendimento aos interesses na

turais da criança e às características do meio, o desenvolvimen

to do espirito de cooperação, a revelação das tendências e apti

dões do educando, a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino pri. 

mário, a descentralização e a previsão de recursos para a insta

lação do sistema de educação primária.

Com o advento do Estado Novo, o conflito ideológico di. 

minuiu sensivelmente, sendo retomado em 1948, quando do início 

da longa gestação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio, 

nal.

Em nznhuma izgZóiação zòcoiax., na Federação ou o.m 
qtieA. doò Eòtadoò, antzà da x.z^oxma dz 1 9 2 7 , ZiavZa 
ox.g anizado z ianç.ado zm baàz* cZeníZ^Zccu um j 
matizo dz zduzaçao ^Zòiza, x.igox.oòamzntz intzgx.ado

- a a i ~ > ta ! ~ f _ T

tia quaòz zntx.z noò, òznão nominaimzntz, z ézm quaiquzã 
zóquzma dz organização. (Azevedo, 1931, p.

À luz dos conhecimentos hoje disponíveis na Sociologia 

da Educação, pode-se facilmente criticar a forma um tanto ingé

nua com que os escolanovistas percebiam o papel social da educa

ção, ignorando seus aspectos ideológicos e as limitações impos

tas pela estrutura sócio-economica do país. Contudo, a fundamen

tação teórica da Escola Nova, seus princípios e propostas, foram 

extremamente inovadores no Brasil das décadas de 20 e 30, e mui

tas de suas bandeiras são até hoje empunhadas pelos educadores 

brasileiros como solução para problemas cruciais da educaçao na

cional .

quai- 
òido 

piano àiàtz 
no 

piano gzrai dz zduzação (...). A zduzação f^Zàiza não exZ4 
n "' , z 4 zm <----- n----- ~

182-183)(Azevedo,
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"educação física e .higiénica"

(Azevedo,

luz, calor,

ria -possuir

Por isso, a Escola Nova previa um conjunto de. 

como a inspeção médica e dentária, educação física 

científicas", preparação do meio favorável à educação 

e assistência alimentar às crianças desamparadas.

A preocupação com a saude e a higiene dos escolares le

vou a uma concepção biológica da Educação Física. Ela teria "fi

nalidade notadamente fisiológica, que é da sua essência" 

do, 1931, p. 182) e, dentre outros, os seguintes objetivos, 

gundo o Decreto que reformou o ensino no Distrito

ção em partes. Daí a

"um dos elementos essenciais da escola nova" 

166).

A preparação do aluno para o trabalho incluia a aquisi

ção de hábitos higiénicos, dentre os quais " 

o h.ã.btto do o.x.o.sic.Zc.£o facil de adquirir, como todos os outros, 

na idade plástica da infância e da adolescência" (Azevedo, 1931, 

p. 181-182), o desenvolvimento da consciência sanitária e o enri 

jecimento da resistência. A educação moderna deveria aparelhar o 

indivíduo "de uma sólida armadura de hábitos higiénicos 

musculos, na luta em defesa de sua saude, contra as surpresas 

as hostilidades do meio social" (Azevedo, 1931, p. 168).

Nesta nova concepção educacional, a escola deveria pro

porcionar um ambiente favorável à vida higiénica, que deveria do. 

minar e penetrar todos os atos da sociedade escolar. Isto in

cluia uma "higiene das construções", com respeito à ventilação, 

água e espaços livres para exercícios. A escola dev£ 

"uma organização que, por si mesma, satisfaz as ne

cessidades de movimento das crianças" (Azevedo, 1931, p. 166).

Uma explicação para a grande preocupação com a saúde 

a higiene dos escolares pode ser encontrada em Azevedo (1929):
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1928 :

post mzZo

as

P*

de uma

destinada preparara

para os estabelecimentos de ensi

no.
exaltou

ou então
se poderia

de umque ela erae
(p. 60).Brasil Grande M

4em 4acA.Z- 
p/LOpO/LÇÕ £4 .

\ ?92S?

e c/tZa/t,no 
amo/L a ãgaa,

A Reforma do Distrito Federal previa a criação 
••Escola Profissional de Educação FÍsica", 
professores de Educação Física

"inferio

(Azevedo, 1931, p. 185)

0 magZòtzstZo dzòàa dZòc.ZptZna ste.cytu.tava-4e, zntstz noó, 
no stzbutatho do psto ^zóòostado, zstZgZndo-òz ã zatzgostZa 
de psto £zAòost de gZnaAtZca, ou. aquztz que. "não dava pasta 
outsta coZia" ou o asttZòta apoózntado noò patcoà dz fizZsta 
ou no* tzatstoò de pstovZnzZa. (Azevedo, 1931, p. 185)

a) f^avo stzzzst o dzóznvotvZmznto ^ZòZco do atuno 
de. uma zduzaq.ão óZótzmãtZza z pstogstzòòZva;

b) dzòpzsttast z dzòznvotvzst 0 AzntZdo da óaudz 
atuno, hãbZtoò hZgZznZcoó z, Ao bstztudo, 0 
ao ast tZvstz z aoò zx.zstzZcZoó f^ZòZzoà;

c) pstozustast 0 dzò znvotvZmznto nzusto-muòzutast, 
£ZzZo da Aaúdz z da pstopstZa hastmonZa daò 
(RZo dz JanzZsto, Pstz^zZtusta do VZòtstZto Fzdzstat, 
p. 76)

Lourenço Filho (1939) foi um escolanovista que 

o valor eugenico da Educação FÍsica, considerando que o funciona 

mento do corpo necessitava ser "tratado especialmente", 

"lesar os rendimentos do próprio espírito" e

(p. 11); afirmou ainda que a Educação FÍsica po

deria contribuir para um "saneamento racial" do povo brasileiro, 

"absolutamente indispensável, na obtenção

A Escola Nova também preocupou-se com a formação dos 

professores de Educação Física, no contexto geral da preocupação 

com a formação do professorado para o ensino secundário:

rizar uma raça"

0 programa educacional que acompanhou o "Manifesto dos 

Pioneiros" incluia a previsão do desenvolvimento de instituições 

complementares peri-escolares e pós-escolares, entre as quais 

praças de jogos para crianças, praças de esportes, piscinas e es 

tádios, "para a prática de educação física" (Azevedo, s.d.b, 

90) .
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De todo* oa A.amoA do noòòo -óZ-óZema de educação e, exa-ta- 
menZe, o en-óZno 4 ecundã/iZo o de. maZoA. ZmpoA.tancZa, , não 
apcnaó do ponto de vZòta qaantZtatZvo, como do quaZZtatZ

O governo autoritário comandado por Vargas 
se sobremaneira pela introdução da Educação FÍsica na escola, 
chegando mesmo a Constituição de 1937 a explicitar a sua obriga
toriedade. Em todas as reformas do ensino ocorridas entre 1930- 
1946 (com exceção da Reforma Campos do ensino comercial), a Edu
cação FÍsica foi introduzida como componente curricular obrigató. 
rio.

Uma explicação plausível e a de que a Educação FÍsica 
foi percebida como um valioso meio de inculcação dos valores pre 
gados pelo Estado, em especial na escola secundária, numa faixa 
etária propícia à modelação da personalidade e à absorção de va
lores morais e cívicos. M. S. Silva (1980) considerou a ênfase 
dada ao ensino cívico e à Educação FÍsica pelo Estado Novo 
indício do ajuste do sistema escolar para a veiculação da ideo
logia dominante.

É essencial destacar que o ensino secundário abrangia a 
faixa etária correspondente ao período da adolescência, tradicio. 
nalmente considerado pelos psicólogos como um período crítico do 
desenvolvimento (Mussen, Conger & Kagan, 1977), no qual ocorre 
uma extensa reorganização da personalidade (Ausubel, 1954).

Tal fato foi bastante destacado na legislação educacio
nal do Governo Vargas. Na exposição de motivos da reforma do en
sino secundário, o ministro Francisco Campos destacou que:

Foi neste primeiro período que se deu a implantação 
Educação FÍsica no sistema escolar brasileiro de 12 e 2a graus, 
sob o patrocinio do Estado, e com o apoio dos educadores — tanto 
os progressistas como os conservadores - e do sistema militar. 
Quais os interesses de cada um destes grupos na implantação 
Educação FÍsica? Haveria pontos de convergência nestes 
ses?

2.7. A Convergência de Interesses
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a instru

Na

a

it

com a

a

in-no seio do sistema militar, 
fluência.

Os educadores aglutinados em torno das ideias renovado-

1idade”

Capanema (1942) atribuiu ao ensino secundário a finali- 

"formação da personalidade adolescente” 

31) dos predestinados a formar a elite dirigente do país, 

deveria dar-se dentro dos seguintes parâmetros: 

triotismo e moralidade. Humanismo entendido como

ao- maZoA. nãme.A.o e. e.x.e.A.ce,ndo, du.A.antz a 
e mzntaí, a 
andamzntaZA 

(CampoA,

humanismo, 

"compreensão do

valor e do destino do homem”; patriotismo como "um sentimento vi, 

goroso, como um alto fervor, como amor e devoção, como sentimen

to de indissolúvel apego e indefectível fidelidade para com a Pa 

tria” (Capanema, 1942, p. 32) e moralidade como .o "espírito de 

disciplina, a dedicação aos ideais e a consciência da responsabi, 

(Brasil, Presidência da República, 1942b, p. 183).

A. Educação Física, a educação moral e cívica e 

ção militar funcionariam como elementos integradores e funcio

nais dentro do currículo para a inculcação destes valores, 

proposta da "Juventude Brasileira” aparece claramente a articula 

ção entre estes três elementos, com a finalidade de propiciar 

juventude e infância uma educação que fosse ”vida e força”, que 

se traduzisse "na formação de hábitos de disciplina mental e cor 

poral favoráveis ao desenvolvimento pleno, correto e util da per 

sonalidade" (Capanema, 1940, p. 24).

0 fluxo de interesses da política educacional da época, 

ao dirigir-se para o secundário, carregou consigo a Educação FÍ- 

sica, tendo então ela sido efetivamente implantada no país naque 

le nível de ensino, e nao no primário, e apenas deficitariamente 

no ensino profissional. Também na preocupação dominante 

formação de professores para o ensino secundário embutiu-se 

formação dos professores de Educaçao FÍsica, inicialmente feita 

e depois fora dele, mas sob sua

vo, dzòtZnando-a e. < 
áaét maZó jpA.opZc.Za do de.4c.nvoZvZme.nto ^ZòZco 
4aa Zn^ZaencZa na ^oAmação da* qu.aZZdade.4 
da Znte.ZZg ê.ncZa, do j u.Zgame.nto e. do ca/iate/i. 
1 9 74, p. 450)
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um valor limitado 

ligados apenas ao desenvolvimento fi

ras da Escola Nova constituíram outra força social interessada 

na implantaçao da Educaçao FÍsica. Ao defenderem em sua proposta 

pedagógica o desenvolvimento integral da personalidade da crian

ça, a aprendizagem do esforço e pelo esforço, a educação em 

giene e saúde e a ênfase no "fazer", reservaram um largo 

à Educaçao FÍsica. Atribuíram-lhe, contudo, um valor 

quanto aos seus objetivos, 

sico, higiene e saúde.

0 modelo pedagógico que vinha sendo absorvido pela Edu

cação FÍsica, contudo, de origens militares, não se coadunava 

com as ideias da Escola Nova. Ou seja, havia uma defasagem entre 

o nível de abordagem da Escola Nova, de caráter mais científico, 

mais refletido e com maior visão de totalidade do homem, 

outro lado o nível de desenvolvimento teórico da Educação 

ca, ainda bastante primitivo, e restringindo-se a ver 

sob o ponto de vista anátomo-fisiológico.

0 próprio Fernando de Azevedo, ao teorizar sobre a Edu

cação FÍsica atribuia-lhe muito mais uma abordagem biológica 

que psicológica, que todavia admitia. Aspectos sociais da Educa

ção FÍsica foram praticamente ignorados.

Portanto a Escola Nova, ao incorporar pioneiramente 

país a Educação FÍsica à sua teoria educacional, teve de aceitar 

o nível de desenvolvimento disponível da Educação FÍsica 

nal. Uma Educação FÍsica militarizada, disciplinadora, 

quase que exclusivamente para o físico, com baixo nível de refle 

xão teórica, utilizando meios (Método Francês) que

atingiriam os objetivos educacionais globais propostos pelos es- 

colanovistas ê que foi efetivamente implantada, notadamente 

escola•secundária.

0 interesse da Escola Nova na educação primaria e na 

formação da criança não encontrou campo fértil no terreno políti. 

co-administrativo. Tradicionalmente relegada a segundo plano pe

lo governo federal, herança do período imperial, e financiada de 

modo insuficiente por estados e municípios, o ensino primário
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cos tomaram parte no governo, como Lourenço Filho, ou manifesta-

versos ,

co entre setores conservadores e progressistas, com os

ca

ca,

organiza- 

Além

A política educacional do Governo Vargas recebeu 

fluência das ideias escolanovistas, e mesmo alguns de seus teóri

Embora a proposta educativa da Escola Nova incluísse 

participação expressiva da Educação FÍsica, foi com o Estado No

vo, o qual não permitiu o pleno avanço da Escola Nova, que a Edu 

cação FÍsica teve um impulso‘decisivo. Aparentemente, uma contra 

dição.

Contudo, o governo Var-

disso, na

foi objeto de reforma apenas em 1946, embora já experimentando 

uma efetiva expansão desde meados da década de 30 (Romanelli, 

1986). Soma-se a isso o fato de que, quando o Governo Federal in 

tervém na educação entre 1930 e 1945, dando-lhe certa 

ção, fortalece o ensino secundário, e não o primário.

a própria DEF nao tinha competência, por força

para atuar no ensino primário, de responsabilidade estadual. 

Neste contexto, não é de se estranhar que a Educação FÍsica ja

mais tenha sido efetivamente implantada no ensino primário brasi

leiro .

ram seu apoio, como Fernando de Azevedo.

gas caracterizou-se politicamente por buscar apoio em setores di_ 

e por vezes antagónicos, da sociedade. Em decorrência 

política educacional manifestou-se o combate ideológi- 

resulta-

dos tendendo a favorecer os primeiros. Isto impediu que as novas 

ideias em educação vingassem plenamente nos textos legais.

Contudo, a discussão sobre a Educação FÍsica nao se 

racterizou pelo mesmo radicalismo, não tendo sido um ponto impo£ 

tante de debate. A literatura registra poucas posições fortemen

te contrárias do grupo católico à implantação da Educação Fisi — 

e até mesmo manifestações de apoio.

No início da década de 40, o MES, através da DEF, divul 

gou a publicação ”A Igreja e a Educaçao FÍsica", onde sao arrola 

das as realizações eclesiásticas na área, "como elemento de pro

va contra as intrigas que se têm pretendido alimentar entre o Po.
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en-óZnamen-

porte"
"elevar a personalidade individual e social pelo es- 

(p. 15).
Essa função biologica da Educaçao Fisica, ligada a aqui 
fortalecimento da saúde era comum aos conceitos dos esco

"a .

der Publico e os altos dignatários da Igreja” (Brasil, MES, DEF, 
s.d., p. 3). Em 1940, a Pastoral Coletiva elaborada por ocasião 
do encontro do Episcopado da Província Eclesiástica de São 

assim se manifestou:

”a fanta-

sentidos”

e os

Porém, no mesmo documento, os bispos reprovam 
sia exaltada de certas autoridades” que, ao obrigar as moças 
se exibirem seminuas” e ao ”adestrá-las antes para as lutas 
estádios do que para os sagrados deveres da maternidade”, jul- 

"ter resolvido o problema” da Educação Física feminina, 
pedem "uma educação física apropriada” para aquele sexo, pois 
queriam as moças dos colégios e ginásios 
tas de alma” (p. 131-133). 0 episcopado paulista entendia 
que a Educação Física deveria ”assegurar sólida saúde, consti
tuição robusta e equilibrado temperamento, para facilitar as ati. 
vidades humanas superiores” (p. 132).

Obras de educadores católicos incluiram manifestações 
sobre a Educação Física. Para Sawaya (1933) a educaçao católica 
não separa as duas realidades do homem - o corpo e a alma • • e 
portanto nao poderia haver educaçao fisica separada da educaçao 
moral, e os sentidos deveriam ganhar controle através de bons ha 
bitos físicos. Lima (1931), ao propor a pedagogia integral, a 
partir’ da filosofia católica da vida, nela incluiu a ”formação 
física”, destinada a ”infundir hábitos físicos pelo governo

”sadias de corpo e

( . . . ) nZnguem oiuaAxa nega/t a nece-MZdade de 
^thtcumente u nohhu juventude (...), a Ig/te/a, 
pn.t nc4.pt o h de ^ttoho^tu cnthtu, como em heuh 
toó dogmuttcoh, nem pen^t&hu o tntetectuutthmo ex.ugen.udo 
que ho cutttvuhhe o. ehpx.n.tto, nem pode totenun. o cnuhho 
ma.tzn.tutt hm o que ho ueettu u educuçuo do conpo (...). Pon. 
thho, u Igneju, muth do que outnuh enttdudeh upnovu, tou 
vu e ucompunhu com tntenehhe u educuçuo Áthtcu ( cttudõ’ 
pon. Fen.nuz, 1 954, p. 151).
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É
sobre a
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defesa nacional, interesses que se confundiram as vezes com os 

próprios interesses do Estado, sobretudo o último. 0 Exército,

A Educação FÍsica foi, portanto, um ponto de convergên

cia entre o grupo educacional conservador, o grupo educacional 

escolanovista e os interesses do Estado e do sistema militar, 

possível que a falta de uma reflexão séria e profunda 

Educação FÍsica, em especial de seus aspectos psico-sociais,

"insigne pedagogo 

cia”, para usar as palavras de um oficial ligado, na época, à Es. 

cola de Educação Física do Exército (Molina, 1935, p. 5). Também 

a eugenia foi, até certo ponto, um ideal convergente entre Esco

la Nova e Exército, tanto no que diz respeito diretamente ao " 

neamento racial” pregado por Lourenço Filho, quanto indiretamen— 

te no binomio higiene/saúde pregado pelos renovadores educacio-

particularmente, foi o grande irradiador do movimento em prol da 

Educação Física no país nas décadas de 30 e 40. A formação de re. 

cursos humanos para a ãrea civil foi percebida pela Escola 

Educação FÍsica do Exército como um ponto chave para a difusão 

de sua doutrina. Esta preocupação foi um ponto em comum com 

educadores escolanovistas, e eles próprios colaboraram ativamen

te na aproximação da Educação FÍsica Escolar com a caserna, como 

" de. ‘'arguta clarividên-

lanovistas e dos catolicos. A diferença, porém, é que 

primeiros a higiene/saúde era um fim em si mesmo, 

educativo por si só; ao passo que, para os últimos, era apenas 

um meio para favorecer o exercício intelectual e espiritual, 

controle da mente sobre o corpo.

Segundo Cury (1984) a crítica dos católicos recaiu so

bre o fato de que, por estarem imbuídos dos princípios do natura 

lismo pedagógico, os escolanovistas defendiam a Educação Física 

e a educação sexual (coeducação) "sem as bases familiares 

princípios intangíveis da moral cristã" (p. 155).

Ja o interesse das Forças Armadas na Educação FÍsica re 

caiu sobre o seu valor eugénico e de preparação militar para
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fim de obter o consenso nacional e impor-se à naçào, e quanto ao 
âmbito da extensão do poder do Estado como instrumento da paz so 
ciai e da promoção da educaçao.

0 apoio à Educação FÍsica por parte do Estado, 
ma militar e dos educadores no período 1930-1945 fazia parte 
esforço maior de redenção do homem brasileiro, de afirmaçao 
nacionalidade e da busca do desenvolvimento sócio-economico 
cultural do país, sob a condução da tutela autoritaria.

Não foi a Educação FÍsica objeto de profundo 
foi antes uma atividade considerada objetivamente 

pelo Estado, sendo sempre tratada em separado nos currículos 
colares. A eugenia, a higiene/saúde, a preparação militar e o 
nacionalismo foram os núcleos de convergência dos grupos intere£ 
sados na implantação da Educação FÍsica.

Sob um ponto de vista mais amplo, Cury (1984) apontou 
outras convergências de interesse entre os educadores católicos, 
os renovadores e o Estado. Ambos os grupos educacionais conside
ravam a crise como advinda da falência do individualismo liberal 
e viam a necessidade de reorganização do sistema vigente, 
sem destruí-lo totalmente, pois todos temiam o "perigo comunis
ta". A emergência do nacionalismo autoritário, portanto, justifi. 
car-se-ia no ataque ao liberalismo e ao comunismo. A educaçao 
foi vista como base da reconstrução. 0 conflito se deu apenas no 
limite das versões ideológicas defendidas pelos dois

feito as nuances ideológicas da Educação FÍsica 
desapercebidas. Na verdade, a própria Escola Nova pouco 
o carater ideológico da educaçao e também não chegou a questio
nar profundamente a Educação FÍsica que foi implantada pelo Esta 
do, limitando-se a criticar a centralização administrativa, a 
doçao de um método unico e as feições militarescas do método es
colhido, quando da apreciação do anteprojeto apresentado pelo Mi. 
nistro da Guerra em 1929 (Associação Brasileira de Educação, 
1952) .
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A EDUCAÇÃO FÍSICA DE 1946 A 19683.
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tica,
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de

"denocra-

Na Constituição de 1946, elaborada pela Assembleia Na
cional Constituinte, e de inspiração ideológica liberal-democrá- 

voltou a aparecer a influência dos educadores da Escola No 
va, que havia diminuído consideravelmente durante o Estado Novo. 
Ela estabeleceu a competência da União para legislar sobre as di_ 
retrizes e bases da educação nacional, ao mesmo tempo que delega 
va aos Estados a organizaçao de seus sistemas de ensino, cabendo 
à União um caráter supletivo. Garantiu a educaçao como um direi
to de todos, e a obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário 
(Brasil,. Congresso Nacional, 1951b).

Em 1948, inspirado na Carta de 1946, 
da Educação, Clemente:.-Mariani, envia a Câmara Federal um projeto 
de reforma da educação nacional, elaborado por uma comissão 
educadores, entre os quais Lourenço Filho e Fernando de Azevedo,

Neste período diminuíram consideravelmente as iniciati
vas oficiais na área. Contudo, iniciou-se uma extensa reorganiza 
ção de conceitos e a ascenção do fenomeno esportivo, que leva
riam, no período seguinte, à formulação de um novo modelo para a 
Educação Física no país.

Politicamente, o período é conhecido como de 
cia populista'1, e caracterizou-se por várias crises, da deposi
ção de Vargas em 1945 ao suicídio em seu segundo governo, 
1954, passando pela renúncia de Jânio Quadros e culminando 
a Revolução de 1964. A economia enfatizou a industrialização, 
com a política "desenvolvimentista" do governo Kubitschek acen- 
tuou-se também a internacionalização da economia. 0 distanciamen 
to entre o modelo político, com base na política de massas, cria 
do por Vargas, e o modelo economico com base na internacionaliza 
ção da economia gerou a crise política que culminou na reorienta 
ção total do processo a partir do golpe de 64 (Romanelli, 1986).

3.1. Política Educacional
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res sindicais, lançaram a "Campanha em Defesa da Escola

e apresentaram também um substitutivo que se aproximava

resultado final, no entender de

para a evolução do sistema educacional brasileiro;

cer o modelo antigo, mantendo o descompasso entre o sistema edu~ 

a modernização pela qual passava a sociedade brasilei.

descentraliza-

vo apresentado em 1959 pelo deputado Carlos Lacerda procurava de. 

fender a iniciativa privada e conter a expansão da escola públi

ca. Em reação, os educadores da velha geração dos pioneiros, uni. 

dos agora a profissionais de outras áreas, intelectuais e líde-

Contudo, a nova

0 anteprojeto final apresentado ao plenário 

manteve muitos princípios do substitutivo Lacerda: educação fun

damentada nos direitos da família e proteção a escola privada. 0 

Romanelli (1986), foi

lei previa um certo grau de 

currículo fixo e rígido para

Apesar disso, 

década de 40 e os anos 60 marcou uma relativa expansao da escola 

pública secundária, mais como decorrência da pressão das reivin

dicações populares, pois este nível escolar passou a ser visto 

pela população como uma possibilidade de ascençao social, 

da boa vontade das classes dirigentes, que ainda compreendiam 

escola secundária como local de seleção e encaminhamento escolar 

das futuras elites do país (Beisiegel, 1984). A própria redemo— 

cratização pela qual passava o país, a partir de 1945, colaborou

mas também representantes dos educadores católicos, como 

Franca e Alceu Amoroso Lima (Mariani, 1952).

0 projeto reacendeu as lutas ideológicas 

durante o Estado Novo. Inicialmente, 

da descentralização-centralização; depois , 

Quanto a esta última, tratava-se do inte 

resse da escola privada, mais uma vez alida à Igreja, 

maior espaço no ensino brasileiro (Romanelli, 1986).
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Spo

sob numero 4.024, ten

a)

b) andam enZaZ-ó

humana, e

6)

a

Extra

ía,

pessoa huma-
> demaZ-ó

e Bases da Educação Nacional (LDB), 

entrou em vigor em 20 de dezembro de 1961, 

do fixado como fins da educação nacional:

a compreensão dos direitos e deve/ie^ da j 
na, do cidadão, ~do Estado, da família e dos 
grupos que compõem a comunidade;
o respeito ã dignidade e a-ó ZZbe/tdade.4 
do homem;

c) o fortalecimento da unidade nacional e da solldarleda 
de Internacional;

d) o desenvolvimento Integral da personalidade 
a sua participação na obra do bem comum;

e) o preparo do Indivíduo e da sociedade para o domínio 
dos recursos científicos e tecnolõglcos que lhes per
mitam utilizar as possibilidades e vencer as dificul
dades do melo;
a pres ervação e expansão do patrlmõnlo cultural;

g) a condenação a qualquer tratamento desigual por motl 
vo de convicção flloso fica, política ou religiosa,bem 
como a quaisquer preconceitos de classe ou de raça. 
(Brasil, Congresso Nacional, 1978a, p. 243-244)

As conseqtlencias do movimento armado de 1964 sobre a po_ 

lítica educacional manifestaram-se principalmente a partir de 

1968, e serão objeto de atenção posteriormente.

3.2. A Educação FÍsica e a Política Educacional

Logo em 1946, o Ministro da Educação e Saúde do governo 

transitório de José Linhares, Leitão da Cunha, adotou medidas 

que afetaram diretamente a Educação FÍsica. Através do Decreto- 

Lei 8.535, de 21 de abril, modificou a estrutura do Ministério, 

subordinando diretamente ao Ministro varias divisões do DNE, de_i 

xando isoladas as Divisões de Educação FÍsica e Educação 

Escolar (Brasil, Presidência da República, 1952b). Na mesma da- 

a Portaria Ministerial n2 5 diminuiu de três para duas o nú

mero de sessões semanais de Educação FÍsica no ensino secundário 

e reduziu o tempo de duração de cada sessão (Brasil, MES, 1952b).

para este ienomeno, pois, pressionados pelos eleitores, os.polí

ticos responderam às reivindicações da população (Rodrigues, 

sito, citados por Beisiegel, 1984).

A Lei de Diretrizes
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Co-

pois

le,

de 6 de abril de 1955,

de

fi-para o problema da

dee

de 1956, 

Educação

sicultura”

de ensino"

o numero

( ^. . ) Zado £atiQ,moA pa/ta que. zótz õstgão não ózja uma. VZvZ 
òão-poZZcZa e *Zm uma VZvZAão-4e./tvZço, a ^Zm de que oZ 
/tzquZòZZoò ZegaZ4 òzjam exequZveZ^ e oò obj e.£ZvoA e.duc.a- 
cZonaZò aZZngZdoó. [CoZombo, 1955a, p. 6]

Aparentemente, a ação da Divisão durante as administra

ções anteriores não tinha sido bem recebida pelas escolas,

(Brasil, MES,

1947, no Segundo Congresso Nacional dos Estabelecimentos Particu 

lares de Ensino, reivindicando que, face às dificuldades ineren

tes ao desenvolvimento da Educação Física no ensino medio, dever

Em 1955, pela primeira vez desde sua criação em 1937, a 

direção da DEF foi entregue a um civil, o professor Alfredo 

lombo, que em seu discurso de posse afirmou:

Em especial, as escolas particulares manifestaram-se em

no mesmo discurso Colombo referiu-se a "um latente estado de cho

que que existe entre esse órgão e a direção dos estabelecimentos 

(p. 5) .

se-iam instituir centros especializados para a sua pratica* e ex

pedir novos regulamentos, para transformar a Educação. Fisica, de 

enfadonha e ineficaz, em prática atraente e proveitosa (Pasqua-

1955) . A reivindicação foi atendida pelo MES através da Por

taria n2 104, de 6 de abril de 1955, que criou os "Centros de 

Educação Fisica” (Brasil, MES, 1955), solução considerada pelo 

então Diretor do DNE, como ”de âmbito mais geral, de técnica 

mais adequada e de cunho mais economico 

(Pasquale, 1955, p. 39).

A Portaria Ministerial n* 168, de 17 de abril 

consolidou as disposições em vigor sobre a pratica da 

Fisica nos estabelecimentos de ensino secundário. 0 tempo de du

ração das sessões voltou a ser cinqtienta minutos, 

sessões passou a tres para os alunos matriculados n~s “Centros 

de Educação FÍsica” (Brasil, MEC, 1956). Determinou também a sus 

pensão das atividades escolares para participação em competições
M *** f •

esportivas e demonstrações de Educaçao Fisica.

0 acontecimento mais importante do periodo foi a inclu-
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para
Con

da

(Brasil,

con-

foram

o

Escolar

em 1971.

"quando

de 1961,
até a idade de 18 anos (Brasil, 

Esta medida, definida no artigo 22
Educação

e foi re-

EmboA.a haja. obA.ZgatoA.Zedade ZegaZ deAde 1851, a^Educação 
FZAZca/VeAportoA, no nZveZ prZmãrZo de enAZno, e pA.atZca 
mente ZnexZ^íenXe (...).
- A ZnApeçao da o bA.ZgatoA.Zedade da Educação FZaZcu / Pe4_ 
poA.toA no enAZno medZo e reaZZzada apenaA nomZnaZmente 
na maZoA. paA.te do paZA e a prãtZca daA atZvZdadeA ^ZaZ- 
c,aA e pA.epo ndeA.antemente ZmpA.ovZAada quanto aoA ZocaZA 
(...) . .
- A<ó EacoZua NormaZA, AaZvo aZgumaA exceções, nao pA.epa- 
A.am aA pA,o ^CAAOA.aA pA.ZmãrZaA paA.a o objetZvo da Educação 
FZAZca / VeApo A.toA no nZveZ coA,A.eApondente de_enAZno . (Era 
aZZ, MZnZAteA.Zo do PZanejamento e Coordenação GeraZ, MEC, 
1971, p. 354-357).

de 27 de abril de 1967, 

"um conjunto de ginástica, jogos,

** f •Aos problemas que emergiram na Educaçao Física 
neste período, o Estado iria responder com uma nova legislação

são da obrigatoriedade da Educação Física na LDB, 
os cursos primário e médio, 
gresso Nacional, 1978a).
Lei 4.024, consolidou definitivamente a introdução da 
Física no sistema escolar brasileiro de 12 e 22 graus, 
gulamentada em 1966 pelo Decreto 58.130, de 3 de março 
Presidência da República, 1966).

A Portaria n2 148, do MEC, 
ceituou a Educação Física como 
desportos, danças e recreação", definindo-lhe como objetivos:

Nesta mesma Portaria, as competições esportivas 
admitidas como atividades regulares da Educação Física, 
dirigidas ou organizadas por professor habilitado" (p. 48).

Ao final da década de 60 foi elaborado o "Diagnóstico 
da Educação Física e Desportos do Brasil", que chegou, entre ou
tras, às seguintes conclusões:

(...) promover o dcAenvoZvZmento harmonZoAo do corpo e 
do eApZrZto e, de modo ~eApecZaZ, (^ortaZecer a vontade, 
formar e dZAcZpZZnar hãbZtoA AadZoA, adquZstZr habZZZda- 
deA, equZZZbrar e conAervar a Aaude e ZncentZvar o eApZ- 
rZto de equZpe de modo que Aeja aZcançado o mãxZmo de A.e 
aZatencZa 0A.gãnZca e e^ZcZencZa ZndZvZduaZ. (bA.aAZZ, MEC, 
1983, p. 47]
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3.3; Mudança dos Conceitos em Educação Física

para

eme

anátomo-
I!

MuZta* VCZC4 um ptiog/ta-

que^s

bio-

bretudo, 
periores objetivos” 
cológicos, pois:

e so

0 questionamento dos conceitos prevalecentes iniciou-se 
já em 1942. A obra vencedora do "Concurso de Contribuições 
o Método Nacional de Educação FÍsica", promovido pela DEF, com o 
título "Cases Científicas da Educação FÍsica", de autoria da So
ciedade de Estudos dos Problemas da Educação Física (1952), 
tiona o conceito anatomo-fisiologico, e propõe o conceito 
sócio-filosófico da Educação Física. Parte das ciências que cons 
tituem a educação, discorre sobre os fundamentos filosóficos, s£ 
ciológicos, psicológicos e biológicos da Educação Física e criti, 
ca o Método Francês. Nota-se na obra influência da Escola Nova; 
são feitas citações de Almeida Júnior, Lourenço Filho, Fernando 
de Azevedo, Dewey e Claparéde.

Musa (1946) criticou a regulamentação oficial da Educa
ção Física, que exigia "um sem número de providências,, no senti
do de ser estabelecido o controle médico-biométrico" (p. 45-46). 
Diversas tomadas biométricas exigiam do professor um grande tra
balho '"roubando-lhe (...) um tempo útil que poderia ser aplica 
do praticamente em proveito dos próprios alunos", constituindo 
um trabalho de gabinete, "sem utilidade prática", pois a maioria 
dos professores "nunca observou a classificação homogenea deter
minada pelas fichas, por deficiência dessa classificação 
via de regra, por não ser possível estabelecê-la" (p. 46).

Marinho (1944) propos um conceito bio-sócio-psico-filo- 
sófico para a Educação Física, em oposição ao conceito 
fisiológico, pois este último "tem impedido o seu progresso 

dificultado o alcance de seus verdadeiros, amplos e su- 
(p. 29). Pede mais atenção aos aspectos psi-

MuZta* vêze4t e Z^-óo aconZece com ^eqllencZa, um p/tog/ta- 
ma de educação ^Z*Zca e otZmo *ob o ponto de vZ*Za ^Z<sZ£ 
ZogZco, ma* pe**Zmo *ob o p*ZcoZogZco. E 04 educando* n.ea 
JLZzam a* tatie^a* que Zhe* *ão Zmpo*ta* como <se ^o**em 
trabalhos ^o/tçado*, pa/ta uíZZZza/t maZ* uma vez a ^eZZz 
ex.pste**ão de CZapa/céde. (p. 24)
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sempre

ver

de

Condena os exercícios formais e artificiais conhecidos

(p. 250),de maneira mais

de

oò 
poA.

óeA. uma, £ o tuna Zã muZto atraente

com maior habilidade, 

além do que:

"nunca

inteligente"

"jamais podere-

a personalidade de cada aluno pelo trabalho que as suas capa 
cidades permitem realizar "e não limitar-se a distribuir tarefas

Fazu com que um adoZeò cente, cujo A ZntetteAA eò y>ão muZto 
vastZadoé, permaneça poA. 4eZ4 a nove mZnutoA ZmoveZ, Aem 
^aZa/i, de deteJuYiZnast-Zhe que mova pxZmeZ>io oò b/iaçoò, 
depoZò aò pe^naò, a AeguZtt o Zsioneo e aóóZm pon. dZan- 
te, pasteee-noò não aca. uma Ao/ima tã muZto atraente de 
ZttabaZho ^ZòZeo. (p. 249)

padronizadas, que restringem o desenvolvimento daquelas capacida 
des e impedem a florescência da personalidade" (p. 28).

A. M. Costa (1949) questionou profundamente o Método 
Francês. Para ele, as modalidades de trabalho não poderiam ser 
as mesmas para os diferentes estágios de desenvolvimento mental, 
e um método de Educação FÍsica não poderia desconsiderar a natu
reza psíquica dos diferentes grupamentos na aplicação dos proces 
sos de trabalho:

como f lexionamentos, causadores "do desinteresse das crianças pe_ 
la Educação FÍsica" (p. 7). Aponta a tendência natural da crian
ça em procurar os jogos, inclusive os jogos esportivos, e sugere 
sua inclusão com maior freqtlência nos programas.

Marinho (s.d.b) recomendou as formas dinâmicas de traba 
lho, pois as estáticas e analíticas, embora possam desenvolver 
as formas físicas, "nunca ensinarão a utilizá-las eficientemente

Para A.B. Silva (1946), se a educação é um processo 
evolução integral (físico, moral e intelectual),

penmaneça poA. teZó a nove mZnutoA ZmoveZ, 
de detesunZna/L-Zhe que mova pstZmeZJto 

a teguZst o tronco e a^óZm

Ainda para Marinho, como a sociedade muda, faz 
novas exigências aos individuos, e assim a educaçao deve prepa
rar as crianças para o futuro. Para isso a escola deve desenvol-

Uma escZança não podettã ten oa metmoA obj etZvoó de um 
aduZto; não ZnZesipJLeZa/tã oò exe/teZeZoó da meima maneZsta 
queje&te uZZZmo, meómo porque o gstau de atenção da ertZan 
ça e dZ^e^ente. (p. 7)
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0 Início da Esportivização3.4.

es-

a solidariedade,
em

"nao

quer no se- 

"educação para a vida"

social"

"o

No conceito social-educativo da Educação Física apresen 

tado por Colombo (1955b) um importante papel é atribuído ao 

porte. A competição estimula a união dos participantes, desenvol. 

ve a solidariedade, a camaradagem e a lealdade, contribuindo pa

ra a formação do caráter. 0 esporte congrega os indivíduos 

forma de associação que forta- 

há nada de social que não se

que nada mais e do que 

junto de meios ou processos convenientemente dispostos para o al.

e em matéria de ensino,cance do objetivo almejado", 

tor intelectual ou físico, o objetivo è 

(p. 58-59).

Colombo (1955b) considerou que a Educação Física tem si. 

do sempre limitada pela unilateralidade dos conhecimentos; pri

meiro foi apenas anatómica, depois fisiológica, depois exclusiva 

mente psicológica. Propôs então o conceito social-educativo, on

de a Educação FÍsica "deixa de encarar o indivíduo

torno de um interesse comum, numa 

lece a própria sociedade, pois 

ja primeiramente individual" (p. 6).
Musa (1946) propôs um método de Educação FÍsica baseado

mos conceber a idealização de um método para cada uma dessas par 

tes", mesmos porque "as bases científicas em que repousa a educa 

ção física são as mesmas em que se fundamenta a educação geral" 

(p. 58). Para aquele autor existia na Educação FÍsica brasileira 

uma concepção errónea de "método",

para conduzi-lo como elemento de um grupo, de uma sociedade" (p. 

4) . 0 resultado imediato que busca a Educação FÍsica é o aperfei. 

çoamento individual, "porém o remoto, o futuro é o aprimoramento 

(p. 4).

0 conceito bio-psico-social apareceu incorporado no De

creto 58.130, de 1966, definindo para a Educação FÍsica o objeti. 

"aproveitar e dirigir as forças dq indivíduo - físicas, mo. 

intelectuais e sociais, de maneira a utilizá-las na sua to. 

(Brasil, Presidência da República, 1966, p. 471).talidade"
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de-

or-

ca,

au-

em espe-

4 e/iã

no

A o Ò4 cavação do dcòo.mpo.nh.0 daó o.qaZpo.A 
nacZonaZó,

no.pA.OJ> cntaíZva4
em todo*> oò Ao.toA.OJ do.ApoA.tZvoA, to.m ZndZcado

Toda. a noAAa poiZtZca, 
numa. ãnZca dZA.o.ção - a 
obedecendo a um

"Bole-

novamente um
"Boletim Tec

nico-Informativo"

tim"

no esporte, atendendo aos seguintes objetivos e características: 

saúde, pela melhoria das' condições psico-morfo-fisiológicas; 

senvolvimento intelectual, porque obriga o aluno a raciocinar; 

desenvolvimento moral, porque cria o hábito de vencer as dificul 

dades; e adaptavel a todas as idades e sexos; permite a execução 

de lições atraentes e o professor é incentivado pelos resultados 

obtidos. Considerou ainda que os "constantes exercícios de 

dem, vozes de comando militares, etc" (p. 51) cerceiam o ambien

te de alegria e liberdade necessário nas aulas de Educação Fisi- 

o que pode ser alcançado com a utilização do esporte.

Durante a década de 50, desapareceram da "Revista de 

Educação FÍsica" do Exército os editoriais de cunho ideológico- 

político, característicos do Estado Novo. Em contrapartida, 

mentou muito o número de artigos dedicados ao esporte, 

ciai no campo das técnicas.

Ao final da década de 50, o "Boletim de Educação FÍsi

ca", órgão oficial da DEF, publicou muitos artigos sobre esporte 

e treinamento esportivo. Em 1968, o Diretor da DEF, 

oficial do Exército,.apontava em Editorial do agora 

da Divisão:

Naquele mesmo ano iniciou-se a publicação,

, de artigos de investigação científica, na área.da. fisiolo^ 

gia do esforço aplicada ao treinamento .esportivo. Também em 

1968, a DEF promoveu o "Curso de Introdução à Ciência do Treina

mento Desportivo", que foi assim apresentado:

o.AtZmaio à pojqaZAa - mo.ta ja

no AO.ÍOA. tccnZco, Ao.A.ã dZAÁ.gZda 
da. dZAA o.mZnação do. conho.cZmo.ntoA, 

piancjamcnto Znto.gA.ado, 0A.a cm dciZnca- 
mento (...). Somente com ama baAC AÕiZda eAtA.ataA.ada 
4 C4 pA.opÕAZtoA e qae podcA.emoA teA. condZçõeA honeAtaA e 
A.eaiZAtaA paA.a en^A.entaA. o pnobiemaj9A.ZncZpai daA ^ZnaiZ 
dadeA teenZcaA do DEF - o CAtZmaio à peAqaZAa - i.._ ' 
maZA aicançada deAde a f^andação da VZvZAao (A.O.C. 
A.eZA.a, 1 9 68, p. 6)
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0 Método Desportivo Generalizado3.5.

a-

tendo em vista

desempe-

refornula-

llmcl cvZ.dCKi-tc. Z nc êxicZa no qu.c 4c cl condição
òZclcl (...) . AZc.ni dZòòo, c 4 cn4<ue£ na aZuaZZdade que a 
peó q u<4 a do treinamento. deApositiuo, com òu.aò impticaçõC4 
e nouo4 conceZZo4, C4tã Zn^ZaencZando pA.eponde/ian>temenZe 
a evoZução de todoò oò óetotteò da Educação Física. (8/ta- 
4ZZ, MEC, VEF, 1968, p, 7)

Neste período, a Educação Física brasileira sofreu for
te influência do método criado pelo Instituto Nacional de Espor
tes da França, denominado "Educação Física Desportiva Generaliza 
da". 0 método foi difundido no Brasil pelo professor Augusto Lis, 
tello, ficando conhecido como "Método Desportivo Generalizado". 
Resumidamente, procura incorporar o conteúdo esportivo aos méto
dos da Educação FÍsica, com ênfase no aspecto lúdico.

Segundo Brasil, MEC, DEF (1966) e Medeiros (1956) o Mé
todo Desportivo Generalizado visa proporcionar uma atividade fí
sica prazeirosa e que englobe o indivíduo como um todo, numa 
ção psico-morfo-f isio-soci o lógica. De se java-se ,
"A experiência, a psicologia da juventude e os conhecimentos fi
losóficos e científicos atuais", substituir o exercício "feito 
por obrigação, pelo exercício executado por prazer ou por neces-

Santos (1963) sugeriu medidas para melhorar o 
nho do Drasil nas competições internacionais, como a 
ção da cúpula desportiva dirigente, com a criação do Ministério 
da Educaçao FÍsica e Desportos. Após analisar os indicadores 
desempenho atlético, L. P. Costa (1969) sugeriu as seguintes me
didas: criação de um órgão central de decisões, formalização 
uma Política Nacional de Educação FÍsica e Desportiva e reformu
lação da organização e da legislação esportiva com base 
política.

As Portarias do MEC 168 e 148, respectivamente de 
e 1967 indicam a aproximação do conceito de Educação FÍsica 
o de Esporte, admitindo as competições esportivas como substitu
tivas das sessões de Educação FÍsica.
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1966;

0

doser
DEF,MEC, 1966,

e por isso
sua
(p.dando-lhe,

a
cer,

e

dades de higiene. A aula de

de

compa- 
com 
3a"

(L..) a vZda, Lambem, f 
/táveZ a um g/cande to/tncLo, 
paticcLstoA ou coLetLvamente, 
nhando ou pendendo.

esforço”

"elemento

e uma. Luta conótante
, no quaL, LndLvLduaLmcnte, 

noò cnco n&tamoò òcmpsic 
(LLòteLLo, 1 9 58 , p. 67}

o Método Desportivo Generaliza-

(b)

qualquer trabalho realizado fora do jogo de

veria servir apenas para ensinar o indivíduo a jogar, a conhe-

mordial no preenchimento das horas de lazer”, 

tui obrigação dos educadores preparar os indivíduos para a 

prática, dando-lhe, ao mesmo tempo, o gosto pelo 

67). Neste sentido,

zada” tem quatro partes:
1-) Exercícios de aquecimento, com deslocamentos à base 

pequenas corridas e marchas em cadencias variadas;

compreender e amar o jogo.

Segundo Listello (1957)

do tem como objetivos: (a) iniciar nos diferentes esportes; 

orientar para as especializações através do desenvolvimento 

aperfeiçoamento das atitudes e gestos; (c) desenvolver o gosto 

pelo belo, pelo esforço e petiço nmanez', e (d) provocar as necessi.

"Educação FÍsica Desportiva Generali_

"consti

Dentro desta proposta o jogo esportivo é o preferido, 

esporte é considerado uma "manifestação da vida que jamais pode 

esquecida (...) e possível utilizar^se dele em benefício 

bem-estar das gerações futuras" (Brasil, MEC, DEF, 1966, p.2).

Para Listello (1958) o esporte seria, no futuro,

sidade imperiosa”(Brasil, MEC, DEF, 1966, p. 1).

Para atingir estas finalidades o jogo foi percebido co

mo um meio privilegiado, porque apresenta-se como mais agradável 

para os adolescentes, proporciona prazer e alegria, e porque, jo 

gando, o aluno manifesta plenamente sua personalidade, descobre 

suas aptidões e gostos, adquire conhecimento de si próprio, exer 

ce sua iniciativa e responsabilidade, trabalha cooperativa e co

letivamente (Brasil, MEC, DEF, 1966; Listello, 1958; Medeiros, 

1956) e assim prepara-se para a vida, que também é jogo e compe 

tição:
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desenvolver a elas-

pra-
si mesmo, com-

escada, espaldar,
saltos em profundida-

especial-
necessida-

Jo-
forma coletiva de trabalho, forma de trabalho por pequenos

forma individual de trabalho,grupos,
ou

gador,
o

suas
táti-com
pois

es-o
aporte

fisicamente bem cotados",

p. 5) .

uma

ema,

ticante maior controle corporal e confiança em 

preendendo exercícios em aparelhos (barras, 

etc), transposição de obstáculos difíceis, 

de e natação (mergulhos e salvamentos).

42) Exercícios esportivos, dirigidos à iniciação,

”a procura

(Bra
"jogo

"para edu-

0 Método Desportivo Generalizado representou uma reação 
contra os velhos métodos da ginástica, e ao mesmo tempo foi 
tentativa de manter o Esporte, já uma instituição social- autono- 

sob o domínio pedagógico da Educação Física, e de impedir

dirigido"

"forma de .jogo"

cas impostas, 
nele as ações de cada indivíduo influenciam o resultado final do 
conjunto (Listello, 1958).

Para a "Educação FÍsica Desportiva Generalizada" 
"não é um fim, mas um meio de formação e preparação para 

1966, p. 4). Ela, ainda, não tem por fi. 
sistemática e exclusiva dos indivíduos
e sim oferecer oportunidade

e a

vida" (Brasil, MEC, DEF, 
nalidade única

jogo desportivo e jogo di_ 
è a mais livre, onde se fixam uma

mente na forma de jogos que evoluem de acordo com as 
des e a idade dos indivíduos.

As estratégias propostas pelo método são: forma de

car e melhorar a todos, indistintamente"

sil, MEC,

(Brasil, MEC, DEF, 1966,

regras, e

22) Exercícios de flexibilidade e desenvolvimento muscular, 
visando dar maior amplitude às articulações, 
ticidade muscular e dar consciência da boa atitude;

32) Exercícios de agilidade e c/iam, objetivando dar ao

rigido. A 
mais regras dominantes de uma atividade esportiva, na qual o jo- 

sem limitações, pratica com toda liberdade de açao" 
DEF, 1966, p. 21; Listello, 1958, p. 59). já 

prática da atividade esportiva com todas as 
as ações do jogador limitadas por técnicas e 
0 trabalho em grupo é o preferido, portanto,
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4. A EDUCAÇÃO FÍSICA DE 1969 a 1979

que

com

tado e a 

cação estratégica do governo, 

ças na política educacional e 

subordinou-se ao sistema esportivo, e a expansao e
*• f •do sistema formador de recursos humanos para a Educaçao Física e

Para Brasil, MEC, DEF (1966) o Método Desportivo Genera 
lizado, ao utilizar movimentos espontâneos e naturais, despertan 
do o prazer pela atividade física, pretendeu livrar a Educação 
Física da concepção "de uma única ginastica e de um único despoj? 
to de especialização prematura" e possibilitar a "unificação das 
duas atividades hã tanto tempo separadas" (p. 12).

Mais recentemente, Marinho (s.d.c) afirmou que a Educa
ção Física Desportiva Generalizada figura nos programas de quase 
todas as escolas especializadas do país, além de sua pratica ser 
bastante difundida no ensino secundário.

sua completa esportivização, como se percebe em A.B. Silva (1968):

o Esporte.

Segundo Furtado (citado por Romanelli, 1936), para a im 

plantação do novo modelo economico concebido pelos condutores do 

movimento revolucionário de 1964 - o qual se caracterizaria pela 

concentração de renda e internacionalização da economia - defi

niram-se novas funções para o Estado, expressas politicamente em

(...) um ^pAog Aama de educação ^ZóZca jamató podeAa 
conótZtu^cdo de eópoAte, de jogoó ou de gZnãótZca, 
ex.ctuóZvZdad.e. E maZó aZnda óentZmoó que o óuAto eópoA- 
tZvo que anZma a juventude do mundo ZnteZAo, tem óe ca 
AacteAZzado enteie nÕó poA uma enoAme deópAopo Ação entAe 
a ex.tenóao e a pAo fiundZdade, entAe a quantZdade e a qua 
Ltdade kZnda (...) que teoAZcamente óejam apAegoado~Ã 
^ZctZcZoó objetZvoó educacZonaZó de oAdem póZquZca, óo- 
cZaZ, moAaZ e de caAãteA, óentZmoó que aó óZtuaçõeó edu 
cacZonaZó óuAgZda^ natuAaZmente da pAatZca eópoAtZva g~ê 
neAatZzada, nao vem óendo opoAtuna e devZdamente apAo~- 
veZtadaó (...). (p. 32)

0 período assinalou a ascenção do- esporte à razão de Es 

inclusão do binomio Educaçao FÍsica/Esporte na planifi— 

Ocorreram também profundas mudan- 

na Educação Física Escolar, 

sedimentação
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termos de:
da

Política Educacional4.1.

do

sen-
Planono

alte-
dedicadas ao ensi

ascen-
mais a

ago

Agency InZe/inaZZona£ PeveZopmení
sistema

foi elabora

rio americano. A Lei 5.540 entrou em vigor em 28 de novembro de
1968.

uni-

estu-

educacionai brasileiro 
desse acordo e das propostas de comissões de estudo, 
da a lei de reforma universitária, baseada no modelo universitá-

Entre 1964 e 1968, uma classe media desejosa de 
são social via obtenção de um diploma de nível superior, 
clientela proveniente dos cursos profissiónalizantes médios,

sao os

beu como uma ameaça a

Neste momento, o governo brasileiro buscou um 
com a Agency fiost InZe/inoXíoVzv&£opme.n£ (AID), para assistén 
cia técnica e cooperação financeira na reorganização do

"Acordos MEC-USAID". Como fruto

0 novo regime, principalmente a partir de 1963, procu
rou adequar o sistema educacional ao modelo economico (Romanelli, 
1986). A Educação passou a ser vista como um dos componentes 
desenvolvimento economico do país. A técnica do. planejamento - 
algo relativamente novo no Brasil - passou a ser usada também no 
campo educacional, dentro do planejamento economico global, 
do objeto de atenção no Plano Decenal de 1967/1976, 
Quinqtlenal 1975-1979, e no Plano Setorial de Educação e Cultura 
1972-1974. A maior atenção seria dada ao ensino superior, 
rando as preocupações dos períodos anteriores, 
no secundário.

ra equiparados pela LDB, passaram a pressionar a Universidade em 
busca de vagas, gerando a então chamada crise universitária.

convénio

Freitag (1986) fez uma análise crítica da reforma 
versitária. Entende, em primeiro lugar, que a crise universitá 
ria assumiu conotação política, já que o descontentamento 
dantil canalizou-se em atividades políticas, que o Estado perce- 

"segurança nacional". Em segundo lugar, vé

reforço do executivo, aumento do controle feito pelo 
Conselho de Segurança Nacional, centralização e modernização 
administração pública, e cessação do protesto social.
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do,

Universidade
Decreto-

seten-
três

nacio
nalistas e

estendeu

racionalizaçãoa

vestibulan
dos.

contudo,
vagas

do

A liberalização do acesso ao ensino superior,

de
nas universidades públicas, o que levou ao estimulo a expansao 
da rede particular. Esta ja vinha perdendo espaço no nivel médio, 
e sua entrada no nível superior atendeu tanto aos interesses 

precisar investir conseguiu uma expansão das va

”jubilamento".
Era preciso também impedir a contestação,

Lei 477 foi baixado, prevendo o desligamento e a suspensão de es_ 

tudantes, professores e funcionários que se envolvessem em ativ^i 

dades políticas. Esta medida inseriu-se no contexto do controle

e o
e o

nao foi concretizado com o efetivo aumenta do numero 
que levou ao estímulo a

do meio estudantil, ao lado do Decreto-Lei 896, de 12 de 
bro de 1969, que introduziu a educação moral e cívica nos 
níveis de ensino, buscando o culto aos valores religiosos,

a obediência às leis (Brasil, Junta Militar, 1969). 
Na mesma época foi introduzida a obrigatoriedade da Educação Fí
sica no ensino superior, através do Decreto-Lei 705, de 25 de ju

do pos-64, e

nho de 1969, que modificou o artigo 22 da Lei 4.024, e 

a obrigatoriedade a todos os graus e ramos da escolarização (Bra 

sil, Presidência da República, 1983), na opinião de Castellani

Filho (1933)., com o mesmo objetivo de controle.

Por outro lado, a Lei buscou também

a reforma agindo sob o enfoque contraditorio da ccntençao-libera 

lizaçao. A liberalizaçao' de vagas ocorreu com a mudança dos cri

térios do vestibular, que passou a ser classificatório, indepen

dentemente do nível de conhecimentos do candidato. Por outro la- 

a provável queda da qualidade de ensino seria compensada pe

la introdução de um mecanismo de seleção no interior da própria

Estado, que sem

dos recursos materiais e humanos, em medidas como a departamenta 

lização e o regime dè créditos. Esta racionalidade, para Freitag 

(1986), tinha dois objetivos: atender à demanda de um mercado de 

trabalho sofisticado, como decorrência do modelo economico adota 

a absorção do maior número possível de
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rede

no is
no ensino superior 590% (Lago, Almeida & Li

ma ,
1969

to-
o

anos;
no

ser

brasilei-
Lei 5.692 ,

se

v eA

"um direito de

como aos interesses dos vestibulandos rejeitados pela

a matrícula cresceu 410% na rede paj? 

210% no ensino oficial (Brasil, MEC,

culação do ensino médio do ensino superior, ele e agora aproxima 

do do ensino básico, instituindo-se o ensino primário obrigato- 

rio e gratuito de oito anos (l2 grau) e reduzindo-se segundo 

ciclo do ensino médio para trés ou quatro anos (22 grau). Buscou 

se também a superaçao da dualidade de sistemas (secundário 

4u4 profissionalizante) , com a profissionalização do 22 grau, ga 

rantindo a continuidade e a terminalidade dos estudos. A escola

ticular de ensino superior e 

citado por Freitag, 1936).

Este processo de massificação do ensino superior descri, 

to por Freitag atingiu também a Educação Física, como se verá 

adiante. Para se ter uma ideia da magnitude da expansão do ensi

no superior, no período 1970-1975, o número de matrículas 

grau cresceu 76%, e 

1983).

gas, 

oficial. Entre 1968 e 1973,

A Emenda Constitucional n2 1, de 17 de outubro de 

(Brasil, Junta Militar, 1985), promulgada pela Junta Militar que 

governava o país, considerou a educação como 

dos e dever do Estado" (p. 31), a ser dada no lar e na escola; 

ensino, ministrado pelos Poderes Públicos, porém sendo livre a 

iniciativa particular, para a qual se previu amparo técnico e fi 

nanceiro do poder público; o ensino primário, gratuito nos esta

belecimentos oficiais e obrigatório dos sete aos catorze

ensino médio e superior a gratuidade foi prevista apenas para

os que nao tivessem recursos, devendo, progressivamente, 

substituída pelo sistema de concessão de bolsas de estudo resti

tuíveis .

Neste novo ciclo de reestruturação do ensino 

ro, o ensino primário e médio foram reformados pela 

de 11 de agosto de 1971. Esta lei representou, do ponto de vista 

pedagógico, a evolução natural da série de reformas que se vi

nham realizando no ensino brasileiro desde 1930. Feita a desvin-
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maté-

e

ao

a-

aprova-

conà onanc^ca com aà

of i-
tf

A gratuidade foi garantida, 

para o ensino de l2 grau,

en-óZno de I? g/tau, z de 
en-óZno de 2? g/taa.

ZnZcZação 
habZíZÍa-

(...)

(Bra-

e habZtZta 
nece-óZ>ZdadezS 

de

nos estabelecimentos 

ciais, para o ensino de l2 grau, e "nos niveis ulteriores 

para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos”

única foi garantida pela existência de um núcleo comum de 

rias obrigatórias em todo .o território nacional, ao qual se 

acrescem matérias optativas, o que dá a flexibilidade curricular 

necessária. Do ponto de vista político-económico, Freitag (1986) 

entende que a Lei 5.692 representou uma tentativa de conter a de. 

manda do ensino superior, ao dar ao ensino de 22 grau um caráter 

terminal, e ao mesmo tempo fornecer os quadros profissionais de 

nível médio necessários ao sistema produtivo.

0 objetivo do l2 e 22 graus foi definido como sendo:

auZo/ieaZZzação, 
pa/ta o ____
g/LZAAo Nac^co nat,

a) Íe/tí o objQ.tZvo de Aondagzm de aptZdõe-ó e
pa/ia o tsiabaího, no ( _
ção ^psto fi^AA^ona£, no znóZno dz 2? g/taa.

b) 4e/ta ^Zxada, quando bz dzhtLnz ã ZnZcZaçao 
ção psio 6^444,0na£, zm zonò onâncza com aà iz 
do mzstcado de Z/iabaZho íocaZ ou AegZonaí, a ví*ta 
JLzv antamzntoé pz^zão dãcamzntz stznovadoò. (p. 2 5 3 )

quaLc^Zcação pa/za o &zaba£h,o 
zzztzcZcão conócZzntz da cZdadanZa.

1978b, p. 251)

(...) pAopo/LcZona/t ao zdacando a ^o/zmação nzczóóã/zZa 
dzà znvoívZmznto de Aaat potzncZaZZdadzó como ztzmznto de

> e p/cepa/LO
(B/lólóZZ, Con-

A estrutura curricular definiu um nucleo-comum, obriga

tório em âmbito nacional, e uma parte diversificada, visando 

tender às peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos 

e à individualidade dos alunos. A definição dos conteúdos curri

culares foram atribuídas ao Conselho Federal de Educaçao (CFE) , 

na fixação das matérias do núcleo-comum; -aos Conselhos Estaduais, 

na listagem das matérias da parte diversificada; e ao próprio es 

tabelecimento, que poderá incluir outras matérias com a 

ção do competente Conselho Estadual.

0 currículo pleno constitui-se, então, das matérias fi

xadas por aqueles critérios, tendo uma parte de educaçao geral e 

outra de formação especial. Esta última, segundo o artigo 52:
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po-

sua avalia-
escolaridade

de
A

minalmente na maior parte dos estabelecimentos. e nao

atingiu o seu objetivo de desviar a demanda da Universidade para
o mercado de trabalho. 0 aluno egresso do ensino

dominados

de

que se tor

me-

com

contraditória

mente,

A Educação FÍsica e a Política Educacional4.2.

Educa-

um

"cursinhos"

nou a escola das camadas populares, ao passo que as classes 
dia e alta buscam nas escolas privadas uma melhor formação 
vistas ao futuro ingresso no nível superior, este, 

de melhor qualidade nas universidades publicas.

e a

mas o

0 artigo 72 da Lei 5.692 estabeleceu a obrigatoriedade 

da inclusão da Educaçao Moral e Cívica, Educação FÍsica, 

çao Artística e Programas de Saude nos curriculos plenos dos es

tabelecimentos de l2 e 22 graus. A Educaçao FÍsica mereceu

profissionali- 

zante do 22 grau continua a ser um candidato em potencial ao ní

vel superior, sendo que o caráter propedêutico deste nível trans 

feriu-se agora para os "cursinhos" pré-vestibulares, 

pela iniciativa privada, que também expandiu-se na area do ensi

no supletivo, previsto na Lei 5.692. Por outro lado, o nível 

ensino caiu muito na Escola Publica de l2 e 22 graus,

tratamento diferenciado, ao vir sua obrigatoriedade ja expressa 

no texto legal antes mesmo da definição do nucleo-comum, dificul

sil, Congresso Nacional, 1973, p. 261). 0 artigo 439 determinou 

que os recursos públicos1 destinados a educaçao deverão ser prefe 

rencialmente aplicados na manutençao e desenvolvimento do ensino 

oficial, mas o artigo 452 manteve alguns privilégios da escola 

particular, garantindo-lhe o amparo técnico e financeiro do 

der publico quando suas condições de funcionamento fossem 

das satisfatórias pelos órgãos de fiscalização, 

ção de

"julga 

suplementa- 

seus recursos se revelar mais economica" (p. 261).

Mais de 15 anos após a promulgação da Lei, 

ção hoje não é totalmente positiva. A extensão da 

obrigatória esta longe de ser uma realidade; a percentagem 

evasão ao longo dos oito anos é muito acentuada. A habilitação 

profissional proposta ao nível de 22 grau é realizada apenas no- 

•também
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ricular.

ZeA.Za"

o
a

de ensino,
partir dosendo que para o l2 a

processos

civi-

texto legal, os seguintes:

- consolidação de hábitos higiénicos;

- desenvolvimento corporal e mental harmónico;

- melhoria da aptidão física;

- despertar do espírito comunitário;

- despertar da criatividade;

-óe conjunto de objettvo* tran*cende 
nãcteo" formado peto* etemento* do 
prto "Nãcteo- Comum" que deve *er por 
tmpregnado. (p. 332)

a enume

A Educação Física Escolar recebeu uma nova regulamenta

ção específica neste mesmo ano, pelo Decreto 69.450, de l2 de no 

"educação física,

0 Parecer 540/77 (Brasil, CFE, 1985g) justifica

ração dos elementos previstos no artigo 72 , afirmando que o fato 

evidencia a preocupação do legislador em evitar o risco 

tais elementos não recebessem o realce que 

das crianças e dos adolescentes, esclarecendo

encara nem como "ma
nem como "dt*ctpttna*" 

ma* como juma preocupação gerat 
tntrtn* eca ã proprta ^tnattdade 

porque parte* con*tttuttva* e tntran* ^ertvet*

Os objetivos foram fixados para cada nível 

e 22 graus podem ser listados,

vembro de 1971. Impôs o Decreto que a "educação física, desporti. 

va e recreativa" deve integrar como atividade escolar regular 

currículo dos cursos de todos os graus de ensino, entendendo 

Educação FÍsica como a "atividade que por seus meios, 

e. técnicas, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, 

cas, psíquicas e sociais do educando" (Brasil, Presidência da Re^ 

pública, 1985a, p. 117).

de que 
convém na educação 

também que:

1985a, p.

tando a compreensão de sua posição dentro da nova estrutura cur-

Ao enumera-ta* no arttgo 7Q, não 
na nova acepção do termo, 

na ttnguag em tradtcto nat, 
do proce**o fiormattvo, 
da e*cota, ] 
da educação do homem comum (...). 
0 conjunto de objettvo* que o arttgo 7? tmpttca deve 
con*tttutr, pot*, um etemento ba*ttar no* currlcuto* da* 
e*cota* de J? e 2Q grau*. E como preocupação ba*ttar, e* 

ao que *erta um "pre 
arttgo 7Q e ao pro- 

tat* preo cupaçõe*
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na

me-

di-

sessoes 
útil.

- despertar do senso moral e cívico;

- emprego útil do tempo de lazer;

- perfeita sociabilidade;

- conservação da saúde;

- fortalecimento da vontade;

- aquisição de novas habilidades;

- estímulo às tendências de liderança; e

- implantação de hábitos sadios.

A aptidão física foi definida como referência fundamen 

tal para orientar o planejamento, controle e avaliação da Educa

ção Física. A iniciação esportiva foi incluída na programação 

das atividades a partir da 59 série do l2 grau. Estabeleceu tam

bém o decreto padrões de referência quanto ao número de 

semanais, tempo de duração, composição de turmas e espaço 

A regulamentação estabelecida pelo Decreto 69.450 foi recebida 

com euforia pela categoria dos professores de Educação Física, 

em especial a determinação de três aulas semanais no ensino 

dio (Esporte e Educação, 1971)..

Como se percebe, o conceito bio-psico-social foi aqui 

incorporado ao discurso legal. Reflexões um pouco mais profundas 

sobre o entendimento conceituai da. Educação Física no período p£ 

dem ser encontradas em Pareceres do CFE.

Assim, o Parecer 257/71 (Brasil, CFE, 1985c) entendeu a 

Educação Física como de valor no combate à sedentariedade da vi

da moderna, preservando o equilibrio orgânico, previnindo contra 

doenças e proporcionando oportunidades para a aquisiçao da apti

dão física, geradora de bem estar e de capacidade para o exercí

cio profissional mais eficiente e menos fatigante. Ao referir-se 

ao Decreto 69.450 ressaltou estar o trabalho enquadrado nas 

retrizes do Governo, ”que objetivam proporcionar ao povo brasi. 

leiro a aptidão física que o capacite a conduzir o nosso Pais ao 

desenvolvimento que todos aspiramos" (p. 262).

0 Parecer 504/76 (Brasil, CFE, 1985f) propos dois obje

tivos para a Educação FÍsica:
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1Q ZyidZv Zdu.a.£,

2Q

ser vis

social, no

cultivar e

nao

e

como

dire-

citados

2.264/74

pecto e considerou que:

propo£
Também

"visando a

pelo Artigo 72 da Lei 5.692, 

(Brasil, CFE, 1985d) tenha feito o mesmo especificamente para os 

Programas de Saúde, pouco tratou da Educaçao Fisica sob este as—

Considerou ainda que a Educaçao Física nao pode 

ta em separado, mas conjugada ã formação intelectual, 

ral, cívica e religiosa dos educandos, 

a cultuar as energias físicas" (p. 317).

0 Parecer 540/77, ao dispor sobre o tratamento curricu

lar a ser dado à Educação Artística, 

Educação Física,

sua plena humanidade"

cattu.A.a ZyidZvZdaaí, em jue 4e e-óíZmu£e o de
4envoZvZmenZo h<UmonZo4o de ÕA.gaoò e íunçõeó, de mõ 
do que. aícanee o mãx.Zmo de e^ZeZencZa e /le^ZbteYieZa 

o/iganZca;
educaçao òoeZaí, p.e£a aquZóZçao do -óen-óo de 0A.dem e 
dZòcZp&Zna, atttaveA de ex.e^.eZeZoó e compeZZçõeò eò- 
poKtZvcu . (p. 31 7)

Educação Moral e Cívica 

considerou que elas visam "à instalação do ho

mem em sua plena humanidade", não correspondem a campos de conhe 

cimento ou matérias, mas são antes "preocupações essenciais, que 

foram do legislador e devem ser dos educadores" (Brasil, CFE, 

1985g, p. 336). Indicou ainda o mérito da Lei em situar a Educa

ção Física no contexto das "atividades formadoras", e formadoras 

não apenas do corpo, "mas também do caráter, como elemento de ex 

pressão individual e de integração social" (p. 339)

Ao nível do discurso pedagógico, portanto, ampliaram-se 

os valores e objetivos atribuídos ã Educação Física, vista agora 

a grande colaboradora na formação do "homem integral". Con

tudo, muito pouco se refletiu sobre os meios de que se devem utjl 

lizar a Educação FÍsica para a consecução de seus objetivos. Ao 

estabelecer a aptidão física como referencia fundamental dos pro 

gramas de Educaçao FÍsica restringiu-se em demasia as possibili

dades pedagógicas para o alcance de tão amplos objetivos, 

tos para atingir a "formação integx'al da personalidade", 

o mesmo Parecer 540/77, embora tenha estabelecido algumas 

trizes conceituais e metodológicas para os componentes 

e anteriormente o Parecer
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sera

(...) he a Educação FZhZca e um componente cuViZcuZaA,, o 
pZanej amento de huah' atZvZdadeh compete ã ehcoZa, de mo
do que co ntempZe o 4 eu~pZano qcslcZ de tSLabaZho e com eZe 
4e hasLmonZze. A tSLadZção, poscem, tem coZocado a Educação 
FZhZca em hZtuação sui-generis noh contextoh cuslslZcuZu 
SLCh, de vez que muZtoh hZhtemah de enhZno Zmpõem-na d~e 
^oslcl pa.SLa dentsLO, com "psLogsLamah" e hupesLvZhão ehpecZ^Z 
coh, num slc^Zcx.0 dah psLqpsLZah ehtSLutusLah dah SecsLetasLZah 
de Educação TaZ hZtuação ”psLZvZZegZada" Zhe ê hem duvZ- 
da deh £a.voslclv eZ: não contSLZbuZ pasLa uma. vaZosLZzação da 
Educaçao FZhZca e, peZo contSLasLZo, psLejudZea-a na medZda 
em que cl dZhhoeZa doh psLojetoh educacZonaZh concebZdoh 
peZoh ehtabeZecZmentoh (...). (p. 340)

Ganhou força, neste período, o axioma de que "Educaçao 

Física è Educação” e visa a ”formação integral do homem”. À es

te respeito, Demel (1978) assim se expressou:

Isto aconteceu porque a Educação Física passou 

tratada ao nível de outro sistema, e porque gerou um interesse 

direto do Estado, que a inseriu no contexto geral de desenvolvi

mento dos recursos humanos nacionais, sob o prisma da ”aptidão 

física”, e da projeção nacional via esporte de alto rendimento, 

sob o prisma da formação de novos talentos esportivos, incorpo-. 

rando definitivamente o conteúdo esportivo no Ia e 2a graus.

Tem sido freqUentes nos últimos anos manifestações das 

Associações de Classe solicitando o cumprimento dos dispositivos 

legais, que também tem sido freqúentemente desrespeitados, com o 

beneplácito do CFE, que inclusive já chegou a solicitar a modifi

cação da legislação pertinente a Educação FÍsica (Brasil, CFE, 

1985e) .

Posl que a educação ^ZhZca não ehtã aZnda SLeaZm ente~Znte- 
gSLada na educação? A Zuz da tSLadZção ZZnguZhtZca e uma 
pesLgunta abhuSLda. Então oh ehpecZaZZhtah. da educação &Z- 
hZca cedendo ao " Zex.ZcaZZhmo~ (Zhto e, ã pSLehhão dah pa- 
ZavSLah) a^Zsunam com obhtZnação o casi^tesL pedagogZco de 
hua dZh cZpZZna e tentam psLOvã-Zo com todah ah huah ^^osl- 
çah . Ehheh eh^osLçoh têm apenah uma ^aca SLepesLeuSLhhão do 
Zado da pedagogZa, que ZnhcsLeve a educação ^ZhZca noh 
heuh SLegZhtSLOh maZh posl devesL, a. f^Zm de hatZh ^azesL ^qsl- 
maZmente o pohtuZado da "educação gZobaZ". (p. 56)
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dados:

PZvZ^ão de Educação FZ-óZca e o Con

Em 1969, o Diretor da DEF (A. 

pontava os caminhos da ação estatal

A4 auZo/txdade4 b/ta/SZZeZ/ia-ó Zem--óe eó^o/içado por crZar 
co ndZço ca faavo rãv eZt> ã ZmpZantação de uma poZZZZca na- 
cZona-É de Educação FZòZca, DeàportZva, e Rec/tea£Zua que 
atenda ãò neeeòòZdadeó de vaZorZzação do homem braòZZeZ 
ro . (p. 5)

0. C. Ferreira, 1969) a- 

na Educação FÍsica/Esporte:

Os primeiros passos dessa implantação já haviam sido 

aprovação da proposta da DEF de dar nova redação ao arti

go 22 da LDB, "dispositivo inoperante desde que começou a vigên

cia dessa Lei, em 1’961" (p. 5); convénio com o Ministério do Pia 

nejamento com o objetivo de se fazer o levantamento das condi

ções da Educação Física no pais, para fornecer às autoridades go 

vernamentais "o diagnóstico exato da situação dessa pratica edu

cativa entre nós e capacitá-las para traçar os planos que venham 

concretizar a melhoria física de nossos patrícios" (p. 5).

0 "Diagnóstico da Educação FÍsica/Desportos no Brasil", 

realizado em 1969 numa ação conjunta do Ministério do Planejamen 

to e Coordenação Geral (MPCG) e MEC, concluiu que:

A ^Znex.ZAtêncZa de ama poZZtZea naeZonaZ para a Edaeação 
FZóZea/Veòportoò adeqaadamente òabordZnada ãò neceAòZda 
d ca edacaeZonaZó, eomanZtãrZaA e de deàenvoZvZmento ur
bano (...) coZoeam a VZvZ*ão de Edaeação FZóZea e o Con 
AeZho NaeZonaZ de VeòportoA (...) em poòZção Znoperante 
qaanto ao otZmo de ataaçao do Governo FederaZ_para a fia 
*e ataaZ da evoZação, pZanejamento, coordenação e eon~ 
troZe. (EraòZZ, M.P.C.G., MEC, 1971, p. 359).

4.3. 0 Esporte Como Razão de Estado

A Constituição promulgada em 17 de outubro de 1969 esta 

beleceu a competência da União para legislar sobre normas gerais 

do desporto (Brasil, Junta Militar, 1985).

A década de 70 iniciou-s*" com a criação do Departamento 

de Desportos e Educaçao Física (DED) como um orgao central de d_i 

reçao superior do MEC, pelo Decreto 66.967, de 27 de julho de 

1970 (Brasil, Presidência da Republica, 1970). A criação do DED/ 

MEC representou o início da formaçao da tecno-burocracia e do
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de

A

concebidas no

ênfasecom

da

cus-o

dent/ic do 
com a 

hupenZon

e con-

çao

1.

tida da comunidade.

A explicitação legal para a política do setor viria ape^ 

nas em 1975, com a Lei 6.251, de 8 de outubro de 1975, que defi

no ensino fundamental;

2. 0 objetivo prioritário é a melhoria da aptidão física 

população urbana como um todo; e

3. A organização desportiva comunitária - clubes, federações, 

etc., constitui empreendimento da livre iniciativa.

É aqui que se começa a gestar o sistema piramidal para 

a Educação FÍsica no Brasil, pois as três premissas assinaladas:

(...) pianejan, y.oondenan e hupenvZhZonan o dehenvoivZ - 
mento da. educação faZhZca, doh dehpontoh ehtudantZh e da 
necneação no paZh, em conhonãncZa com ah dZnetnZzeh Zm- 
pohtah peia poiZtZca nacZonat pana o heton. (BnahZZ,MEC, 
VEV, 1971, p. 7)

planejamento governamental na área de Educação FÍ sica/Esporte, 

medida que já havia sido tomada ern outras áreas, como uma das 

características c.o regime militar implantado com a Revolução 

1964. Ao novo órgão foram atribuídas as finalidades de:

Ao Estado deveria caber o investimento em instalações 

e infraestrutura, além da ação normativa, enquanto que 

teio, manutenção, administração, etc., constituiria a contrapar-

(...) podem hen compatZbZtZzadah e agnegadah, 
conceZto ehtabeiecZdo em aigunh paZheh eunopeuh 
denomZnaçao de dehponto de mahha, cujo ehtãgZo 
e o de*ponto da eiZte^ ne^enente ao nZvei de competZção 
nacZonai ou ZntennãcZonai. E conhZdenado Zdeai o hZhtema 
de onganZzação que pnoduz uma etZte dehpontZva onZgZna 
nZa da mahha pnatZcante (...). (BnahZZ, M.P.C.G., MEC, 
1971, p. 20; BnahZi, MEC, VEV, 1971, p. 33)

"política nacional para o setor" não havia ainda sido 

oficialmente formulada. Porém, as diretrizes gerais já estavam 

"Diagnóstico da Educação FÍsica/Desportos", 

firmadas pelo DED em 1971. 0 modelo adotado para o Sistema Educa 

FÍsica/Esporte baseou-se em três aspectos: 

O modelo tem por base o sistema educacional,
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niu Des- •e

V

e

das

as

os objetivos da Política Nacional de Educação Física 

encarregou o MEC de elaborar o Plano Nacional de Educa

Desportos

o esporte foi con-

portos, e

ção FÍsica e Desportos (PNED):

e a

as arcas

Na Política Nacional de Educação FÍsica 

(Brasil, MEC, 1976a) elaborada logo a seguir, 

siderado:

Aprimo ram ento ^da aptidão ^sica da. popuiação;
Eievaçao do nZvei dos desportos em todas as ãreas ; 
Impiantaçao e intensificação da. prãtica dos despor-

(...) um dos mais vaiiosos eicmentos de apoio ã formação 
do homem e de coesão nacionai e sociai (...) um dos ins
trumentos utiiizados peio estado e peia, comunidade para 
a soiuçao de pro biemas atuais, gerados peia moderna so
ciedade industriai (...). (p. 27)

Além disso, uma política esportiva torna-se socialmente 

justa e democrática ao possibilitar a ascenção do talento espor

tivo, "que encontra condições para revelar-se, independentemente 

de prestígio, nível de renda ou relações de poder" (p. 27).

A "Política Nacional" considerou trés possibilidades de 

gerir o sistema Educação FÍsica/Esporte: dirigismo absoluto, li

beralismo absoluto e sistema misto. 0 dirigismo absoluto caracte 

riza-se pela intervenção estatal em todas as etapas da 

de atividades físicas, as quais tornam-se instrumentos 

cos, e pelo forte apoio ao esporte de alto rendimento, 

tivo de projeção nacional nas competições internacionais. 

beralismo absoluto delega aos indivíduos a opção pelo ' uso 

atividades físicas, interpretadas como meio educacional e de la

zer, e a ação estatal limita-se ao estabelecimento de uma infra- 

estrutura adequada. 0 sistema misto procura compatibilizar 

ações do governo e da iniciativa privada, preservando a liberda

de individual e a iniciativa estatal. A opção foi feita pelo sis.

prática 

politi- 

com obje- 

0 li-

I
II
III- ;

tos de massa;
IU - Vifusão dos desportos como forma de utiiização do 

tempo de iazer;
Eievação do nZvei técnico-esportivo das representa
ções nacionais. (Brasii, Congresso Nacionai, 1976, 
P- 7-S)
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tema misto,

doutrinas
o

porte
pragmatismo, brasileiro" ,
levando ainda em conta que,

(p. 39).
"modeloum pro-

H conver-

deou
sao
ou

de naoo
os

efeito,como

previa
esporte

explorando a
(p. 40), signi

(p. 39), 
explícita.

tismo, que tende a ampliar a sua influencia dentro da 

da política internacional"

co/tpo Aa£,
A ao i
da ^aZxa eíaua doà dez ano* - 5Í do ÍÇ gnau. -qaan
do fiavznã a <
A.a a compeíZção de a££o nZvzt dznZno do ózion
(p,. 40)

para efeito imediato"

cq_ondznação
~ dzpoZò

"dirigismo"

sem en

"no mundo atual, prevalece o pragma- 

dinâmica

Contudo, o pragmatismo idealizado e 

prio", com certa tendência ao dogmatismo, 

gência das duas tendências, 

ficando que, na prática:

A canalização para o esporte de alto rendimento 

massa "deverão ser incentivados de imediato" (p. 40), pois 

consideradas como estímulos indiretos para a educação formal, 

seja, o topo da pirâmide deve realimentar a base. Apesar 

admitir sua plena adesão ao "dirigismo" e ao "pragmatismo", 

autores da Política não conseguiram esconder sua predileção pelo 

esporte de alto rendimento. A opção pelo sistema piramidal ficou 

clara quando o documento afirma que "Entende-se a educaçao físi

ca escolar como causa e o desporto de alto nível 

tendo o desporto de massa como intermediário" (p. 53).

0 PNED, elaborado para o quadriénio 1976-1979, 

açoes na área de Educaçao Fisica e esporte estudantil,

"pelas atuais condições brasileiras" 

tretanto apresentar-se uma justificativa mais

Outras considerações foram feitas quanto às 

possiveis de serem adotadas na condução da politica: o pragna- 

tismo, que orienta o indivíduo para o resultado e a competição, 

e o dogmatismo, que orienta a prática da Educação FÍsica e do Es.

"para fins educacionais" (p. 32). A opção foi feita pelo 

"válida para as condições do universo

( . . . ) a zdacação ^ZòZca zòtudantZZ tzm ZnZcZo com a edu
cação do movZmznio, na znf^aàz aoà contato* com a natanz- 
za z em ex.encZcZoA z JogoA no* qaaZò o nZtmo, o ZAqazma

\ a onganZzação tempo -eàpacZaZ z a < 
ZAAzncZaZò. A ZnZcZação dzòpontZva comzçanã

onZzntação pana aà atZvZdadzò dz maòàa ou pa 
‘eòcoZan.
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e

de

de
da

em

atividade-meio

P.

-

tou a Lei 6.251, 

mente física,

gras pre-estabelecidas"

17). E os estabelecimentos de l2 e 22 graus sao

- ap/tZmoa apZZdão da popuíação;
- maxZmZza/t e dZ^uncíc^. a pA.ãZZca da zducação &Z*£ca 

do dzòposLto, z*£adantZ£;.
- zízvati o nZvzí. tzznZco do* dz*potáo*, patia o aptámo- 

stamznio da* A,zpA,z*zntaçõz* nazZonaZ*;
- Zmp£anZa/i e ZnXenóZ^ZcaA. a pndtíza do dz*poti£o 

ma**a;
- capacZZa/i o* /iecu/1404 humano* nzcz**ã/tZo* a* atZoZda 

dz* a * zstzm dz* znvoívZda* no *Z*Zzma dz*potutZvo na~ 
zZonaí. (Bsta*Z£, MEC, 1976b, p. 60)

de massa e esporte de alto nivel, tendo como objetivos gerais:

Na Educação FÍsica e esporte estudantil foram previstas 

inúmeras ações e projetos, relacionadas a expansão e melhoria da 

rede física das unidades de ensino, implantação de sistemas 

supervisão e inspeção, treinamento de docentes, implantação 

Educação FÍsica nas quatro primeira séries do l2 grau, distribui 

ção de manuais de Educação FÍsica, programas de apoio ao estudan 

te-atleta e realização de competições estudantis. Para esta área 

foram destinados 29% do total de recursos previstos.

Embora não haja disponível uma avaliação documentada do 

PNED, a observação da realidade evidencia que muito pouco foi 

feito quanto à Educação FÍsica Escolar, o que será admitido 

documentos posteriores do MEC, elaborados apos 1980. Na verdade, 

o principal efeito da Política Nacional de Educação FÍsica e Des 

portos e do PNED foi elevar o esporte ao primeiro posto nas preo 

cupações nacionais, e esportivizar definitivamente a Educação FÍ. 

sica Escolar.

A iniciação esportiva foi definida como 

para as quatro últimas séries do l2 grau, e no 22 grau e no ensi 

no superior recomendou-se a enfase no treinamento para as ativi

dades gímnico-desportivas e o desporto competitivo (Brasil, MEC, 

1976b). 0 Decreto 8r.228, de 25 de agosto de 1977, que regulamen 

definiu esporte como "a atividade predominante- 

com finalidade competitiva, exercitada segundo re- 

(Brasil, Presidência da República, s.d., 

"entidades bá

Rectangle
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sicas do desporto escolar, e

constantes

rias.

de

de 7 de abril de 1982,

que criou o "Clube Escolar", ao qual filiam-se compulsorlamente

modalidadesas
as

servir
nao o

do
aluno e da escola.

0 Secretário de Educação FÍsica e Desportos do MEC re-

como uma

a

tais ao

na

Nelson (1981) explicitou mais ainda tais ideias, 
afirmar que o mais acertado è buscar a revelaçao dos valores

ta"

A utilização da escola de 12 e 29 graus pelo sistema e£ 

portivo apareceu claramente na Portaria n* 1, da Secretaria 

Educação Física e Desportos (SEED) do MEC,

"Clube Escolar"

demais"

eventos desportivos escolares" 

sua orientação metodológica

(P. S.

feriu-se ao

todos os alunos regulamente matriculados naqueles estabelecimen 

tos. Em seu artigo 402 determinou que, na programação de competi_ 

ções desportivas escolares, de qualquer nível, 

olímpicas "receberão tratamento prioritário sobre

T/tacíZcZonaZmenZe ZnZcZada ao4 11 anoA, a pA.ã.ttca. ZApositt 
va. noA dta.A dz hoje. dzvz começa/i maZ-ó zzdo. TA.a.daztndo oa 
novoA ttamoA que a ao cZedade modzn.no. vzm dzfitntndo pa/ta 
&A a.ttvtda.dzA do homzm, a-ó oZZmpZada-ó deZxam pa.tzntz es- 
4a nzczAAtda.dz dz ama. tntctação zm tdadz matA Zen/ia(.. . £. 
Como A.a.mt^tca.çã.0 dzAta. tzndznzta. dtAAzmtna.-AZ a. convtcção 
dz qaz qaa.nto ma.tA az amptta. a pfiattza. za poA.ttva. na. corna 
ntda.dz matA sizpstZA zntattva AZA.S. a a^t^tmaçao do A tatzntoA 
tndtvtdaatA. (p. 2)

e que a SEED-MEC direcionaria 

"para a base da formação do esportis.

Cavalcanti, 1981, p. 3). Isto porque:

■ (Brasil, MEC, SEED, s.d., p. 65).
A concepção é a de que o aluno e a escola devem

ao esporte, e portanto aqueles devem adaptar-se a este, e

"forma de garantir ao setor 
educacional a primazia na formação dos atletas participantes dos

esporte estar a serviço dos interesses educacionais, caso em que 
ele ê que deveria adaptar-se às características e interesses

constituem os centros em que este 
ensinado e praticado" (p; 41). 0 mesmo decreto admitiu como fre
quência escolar as competições esportivas estudantis
do calendário esportivo nacional, incluindo suas fases preparató

modzn.no
Rectangle
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escola,
seja, assim

Considerou

cando defasado,

vital

coletivo,de um
ti

12docesso
equipes

espe-
e

naose

pela
Reco-

de torneios envol
vendo muitos alunos,

mo-

definitivo

grama para o ensino do handebol no l2 grau. 0 primeiro passo pro 
pois

"dispor de maior tempo

Grau"

ca para esta finalidade"

do os rumos do esporte estudantil brasileiro", 
e por isso fazia-se necessário

e nao apenas no clube, buscando o

posto e a "escolha dos jogadores", que deve ser rigorosa, 
caso contrário o processo de aprendizagem sera deteriorado 
"inclusão de elementos sem aptidões necessárias" (p. 31). 
mendou a realização, no início do ano letivo,

"para permitir uma observação geral das qua

"apressar, anteci
par o surgimento de valores aptos a integrar os selecionados na- 

(p. 30).
A esportivização exerceu uma influência vital na orga 

nização curricular e programática da Educação Física Escolar. Fa 
ria júnior (1977), ao propor a adoção do ensino por unidades di
dáticas na Educação Fisica, recomendou a inclusão obrigatória, a 
partir da 22 ou 32 serie do l2 grau, de um esporte 
pois a iniciação esportiva a partir da 52 série "retarda um pro- 

que deveria ter sido iniciado nas primeiras séries 
(p. 53). Rose Júnior (1977) propos a formação de 

de mini-basquetebol na escola, de preferência em horários

se cerca de 100 alunos, e por fim compoem-se o grupo 
de 20 a 25 alunos com maiores aptidões para o handebol.

Esta elitizaçao ganhou respaldo inclusive no plano ofi
cial. Mo Estado de São Paulo, por exemplo, as Resoluções SE n2 

e SE n2 11, de 18 de novembro de

lidades de cada um, que mais facilmente aparecem durante os 
mentos de uma partida" (p. 33). Numa segunda, etapa, . selecionam-

"ponto culminante", ou 
"a escola fazendo,’ revelando e preparando atletas, 

como o faz na preparação do cidadão comum" (p.30).
que, apesar da "honestidade de propósitos que continuam nortean- 

o país estava fi-

cionais"

14, de 18 de fevereiro de 1971,

ciais para treinos, pois assim pode-se 
conseqtlentemente haverá melhor rendimento dos alunos";
for possível, "podemos utilizar a própria aula de Educação FÍsi-

(p. 34). Fanalli (1979) elaborou um pro
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es-

previsto
nume-
turmas

de treinamento foi considerada substitutiva das aulas de Educa
ção FÍsica.

pois
se trata de e

ciai:

formativo-Ou simplesmente, o esporte tem

59). A reflexão pedagó-SEED,

lectual,

int"gradas,pode-se desenvolver
pa-

f oram

incluir o esporte num sistema educacional formal, 

justificar o seu valor educativo, o que é feito de forma superfi

"finalidades

educativas”

o nu-

s.d. , p.(Brasil, MEC,

Contudo, é preciso manter o discurso pedagógico, .

25; na segunda, estes 
ros foram, respectivamente, 35 e 20. A participação nas
em 40, e nas turmas de treinamento,

gica sobre o esporte foi extremamente pobre no Brasil, neste pe
ríodo, tendendo a ressaltar os seus "valores positivos", como em 
Augusto (1976), que se referiu aos valores de ordem física, inte- 

afetíva e moral do esporte, concluindo que através dele

1930, trataram da criação e regulamentação das "turmas de trei
namento" na Educação FÍsica das escolas públicas estaduais de 12 
e 22 graus, visando a participação dos alunos em campeonatos ofi 
ciais, olimpíadas estudantis, intercâmbios esportivos e outras 
formas de competição, e a implantação de uma infraestrutura 
portiva na rede escolar do Estado (São Paulo, Secretaria da Edu
cação, 1983a, 1983b). Nestas turmas, procurou-se garantir uma m£ 
lhor qualidade de ensino. Na primeira daquelas resoluções, 
mero máximo de alunos por turma de Educação FÍsica foi

"personalidades verdadeiramente 
capacitadas a assegurarem o brilhante futuro de nossa amada 
tria" (p. 79). Algumas ideias pedagógicas mais elaboradas 
divulgadas apenas através da traduçao e publicação de alguns tra 
balhos de autores estrangeiros, como Maheu (1973), Seurin (1973)

I neg cl\j eZmente, ama. daà ea.SLaetesiZAt£ca.A ma£ó ev£denc£a.da.A 
do deApo/ito, e. quc recomenda 4ua aZZZZzação como múo 
edacatZvo poA. exceZencZa, e o eòpZ/iZto de dZóeZpZZna e 
Zea.Zda.de qae a. òaa. p/tãtZca. ZnApZsta.. 0 deApotáo, p/iaZZca 
do óob aò maZò dZueA.òa.6 ^o/tmaó, tem eontsitbaído, atA.a.veò 
da. h.tAtÕ fita., pa.A.a a eonòoZZdação doò va.Zosteò mo/iaú e 
eaZta/iatò do* povoà. (Ba.o.a£Z, MEC, 1976b, p. 59)

Zea.Zda.de
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Os Recursos Humanos4.4.

de
denumero

somavam
finalincluindo
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Educação
FÍsica/Esporte haviam crescido em termos relativos mais que 
do ensino superior e do que a própria despesa global do MEC,

1983, 
demonstra que os recursos destinados

setor so aumentaram significativamente depois de 1975, 
bastante velocidade. Ja em 1981 as verbas destinadas à

"Diagnostico"

e Uohl (1977).
Apesar do apoio’ prestado pelo Estado ao sistema 

ção Fisica/Esporte desde o final da década de 60, o exame 
despesas realizadas pelo MEC neste período, estendido até 
apresentado na Tabela 2,

Em 1969, o

"nem na quantidade, nem na qualidade 
253). Sugeriu-se, então, que a profissão

previa um grande aumento no nu
mero de estabelecimentos de ensino superior de Educação Física
nos do.is anos seguintes, e constatava uma crescente demanda 
professores no nível médio de ensino. Naquele ano, o i 
estabelecimentos de ensino superior de Educação FÍsica 
17, incluindo os militares (Brasil, MPCG, MEC, 1971). Ao 
da década de 70, este número atingiu cerca de 87, estando 
ao redor de 96 (São Paulo, Universidade de São Paulo, 1979;
sil, CFE, 1986).

A formação dos professores de Educaçao 

foi regulamentada pelo Parecer 894/69 e Resolução 69/69 (Brasil, 

CFE, 1985a, 1985b), que fixaram o currículo mínimo dos cursos de 

Educação FÍsica.

0 anteprojeto do currículo mínimo apresentado ao CFE 

foi fruto de reunião realizada entre as Escolas de Educação FÍsji 

ca, sob o patrocínio da DEF. A preocupação maior foi dedicada a 

formação do técnico esportivo, pois a legislação vigente na épo

ca não se mostrava exequível, as Escolas não estavam aparelhadas 

para manter cursos em muitas das especialidades esportivas, 

por isso o mercado de trabalho nesta área nao estava sendo aten- 

" (Brasil, CFE, 1985a, 

"técnico desportivo",
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Tabela 2

Ano

1969 100 100100 100

1971 243 215 120 186

1973 303651 309

1975 662 49 6401.451

226 1.8902.1801977 2.906

2.086 4.7055.7963.3491979

26.64244.91125.694122.7601981

114.200113.305 121.466475.2311983

Fonte:

Ano base: 1969

Ensino Prima - 
rio ou 1- grau

Ensino 
Superior

Despesa
Global

Educação Fi- 
sica/Esporte

Despesa Realizada pelo MEC, segundo Funções Selecionadas 
no Período 1969-1983, em Valores Relativos

Fundação InátZtuto EnaòZíeJjto de. Geog/ta^Za e EAZaiZò- 
tlaa. AnuãstZo EòtatZAtZco do B/iazSZZ, anot 1971, 1 9 7 2 , 
1 975 , 1976, 1978, 1981, 1982, 1 983, 1 9 84 , 1 9 85 .
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fosse exercida pelos

cursar,

duas

(Brasil, de

e

ficaram garantidos

um

e

sob a

Os interesses do sistema esportivo 

também na formação dos recursos humanos, confundindo-se mais uma 

vez o Esporte com a Educação Física. Como resultado, têm-se 

currículo balizado pela esportivização e bastante superficial. 

Sob este currículo expandiram-se os Cursos Superiores de Educa

ção Física na década de 70. 0 número anual de licenciados em Edu 

cação Física aumentou, em relação a 1970, 445% no ano de 1975 

346% no ano de 1977 (Lago, Almeida & Lima, 1983). Isto significa 

que a maior parte dos professores hoje em exercício formaram-se 

na época da massificação do ensino superior. A formação inadequa 

da dos recursos humanos foi um dos fatores mais importantes que 

levaram a uma crise profunda da Educação Física Escolar ao final 

do período, crise assim descrita por Bussinger (1983), 

perspectiva da atuação do professor de Educação Física:

prevista pelo Decreto-Lei 1.212, de 1939, 

licenciados em Educação Física, que para isso teriam de 

alem das matérias obrigatórias do currículo minimo, uma ou 

modalidades esportivas para sua especialização. Sugeriu-se tam

bém que as matérias de fundamentação científica fossem limitadas 

ao estritamente necessário.

UZa de /teg/ta e o "antmadosi da eàcota (...) ctcópenáa to- 
doà que poA. quatqucA. mottvo não puderem ^eqllentaA. aà au 
Zaà . Pa/ittctpa pouco da vtda eàcota/L,de steuntõeà pedago- 
gtcaà (...). Tem, gesiatmente, àua "tu^mtnha" pa^tteuZan. 
de atunoà (...). Conhece mutto pouco a tegtàtaqão eàpecZ 
útea. Paramente pa^tZcZpa da eZabostação de àuaà tu/imaà. 
Executa àem queàtZonan., no maZà daà vezeà. (p. 7)

0 resultado final foi definido na Resolução CFE 69/69 

CFE, 1985b), dispondo que a formação de professores 

Educação Física fosse feita em curso de graduação que conferisse 

o título de Licenciado em Educaçao Física e Técnico de Desportos. 

Listou seis "matérias básicas", todas da área biológica e seis 

matérias "profissionais", além das matérias pedagógicas previs

tas no Parecer 672/69. A este elenco o aluno poderia acrescentar 

mais duas matérias de cunho esportivo para obtenção do título de 

Técnico Desportivo.



131

Física

A EDUCAÇÃO FÍSICA DE 1980 a 19865.

si —
de

cora o
civil emocaso

1986.

Política Educacional5.1.

Secretaria de da
Geo-

dos governadores dos Estados em 1982, e consolidando-se 
do regime militar e a eleição de um presidente

"desenvol

ra que se t^nha um
Alguns indicadores quantitativos serão apresentados pa- 

panorama da situação educacional no período, 
segundo dados oficiais (Brasil, Secretaria de Planejamento 
Presidência da República, Fundação Instituto Brasileiro de

Uma instituição de ensino superior em 
realizou, em 1375, uma reflexão pioneira sobre 
derou que as escolas brasileiras estavam formando

Educação 
a questão. Consi-

0 período caracterizou-se por um questionamento da 
tuação estabelecida nos períodos anteriores, pela percepção 
uma situação de crise no setor educacional, e por uma radical mu 
dança de discursos e de referenciais conceituais na Educação FÍ-

esportiva de elite. Na realidade formavam-se 
rotulados de Professores de Educação FÍsica”, os quais 
vem um trabalho que julgam pedagógico, mas que na realidade não 
passa de exclusiva busca de um único objetivo: a vitória” (Esco
la Superior Integrada de Educação FÍsica e Técnicas Desportivas 
de Guarulhos, 1975, p. 27). Sugeriu-se, então, a formação do pro 
fessor com condições de alcançar o rendimento pedagógico, subje
tivo, que "colabora na formação do homem” (p. 27), utilizando to^ 
dos os meios da Educação FÍsica - esportes, ginástica e'jogos.

sica, caracterizando uma verdadeira crise de identidade.
Politicamente, o país ingressa numa fase de redeniocrati 

zação, iniciada com o Governo Figueiredo, passando pela eleição

esportiva, e 
nem tampouco em uma filosofia que propiciasse um tratamento peda 
gogico a Educaçao Fisica, com muita ênfase sendo dada à prática 

”pseudo-técnicos,

profissionais
que nao se enquadravam em uma filosofia totalmente
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aloca-cipativo,
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significativo

quando estes índices

grafia e Estatística, 1983).

Em 1980, 26% da população brasileira de 15 anos e mais 

eram analfabetos. Mas houve visível progresso em relaçao a 1970, 

quando esta taxa era de 33% e 1950, com 51%. As taxas de evasão 

e repetência continuaram altas. De cada 1.000 alunos que adentra 

ram na 12 série do 12 grau em 1969, apenas 178 concluíram a 82 

série e 110 o 22 grau em 1980. Aqui também houve 

progresso em relação ao período 1959-1970, 

foram, respectivamente, 77 e 58.

Um problema que se agravou no período foi o aumento 

concentração populacional urbana, gerando grande demanda 

cional, em especial nas periferias das grandes cidades. A popula 

çao urbana no país aumentou de 31% em 1940 para 67,5% em 1980, 

atingindo esta taxa mais de 80% nas regiões sudeste e sul.

0 III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto 

1980/1935 (Brasil, MEC, 1980) estabeleceu algumas linhas progra

máticas prioritárias. Ma educação do meio rural, onde se encon

tram as menores taxas de escolarização e os maiores índices 

repetência e evasão, recomendou a reformulação da política de 

educação no que se refere aos planos curriculares, à descentrali 

zação dos programas e à efetiva participação da clientela. 

educação nas periferias urbanas atentou para a educação pré-esco. 

lar e a educação supletiva, entendida a primeira como forma de 

facilitar o acesso e a permanência no l2 e 22 graus, e a segunda 

como um processo de educação proprio dos grupos destas areas, do. 

tada de conteúdos e métodos que atendam a objetivos específicos, 

devendo por isso ser flexível e inovador. Outra linha proposta 

diz respeito à valorizaçao dos recursos humanos, particularmente 

dos engajados na educaçao basica, visando recuperar a atraçao e 

valorização da profissão oe educador.

A nível de instrumentos para obtenção dos resultados de. 

sejados foram propostos o planejamento descentralizado e parti- 

a modernização tecnico-administrativa e melhor 

ção e distribuição de recursos. Sugeriu-se ainda a pesquisa edu-

Rectangle



133

cacional
dasa

a

22

do,

redu-
a

siste-
grau
como
vi

da. por
es-
do

cons-
dado
man-

sistemas de ensino
dasmesmas

"elementos

a va

mas de ensino com a

as escolas e

como instrumento para o direcionamento de soluções.

Como objetivo geral, o Plano propôs a ampliação 

oportunidades educacionais, especialmente para os grupos mais ca 

rentes, a redução das disparidades regionais e, ao mesmo tempo, 

com a meta, de elevar a qualidade das açoes educativas, a introdu 

ção de mudanças significativas nos conteúdos curriculares e 

lorização da função docente.

0 MEC, em documento da Secretaria de Ensino do l2 e 

graus (Brasil, MEC, SEPS, s.d.) destacou os pontos de estrangula 

mento do sistema de ensino que mereceriam tratamento diferencia-

seu projeto de sociedade" 

truí-la e desenvolve-la, 

tempo. 0 fracasso da escola brasileira atual em absorver e 

ter a população escolar em seu interior tem justificado a atitu

de centralizadora da administração superior e intermediária dos 

"que passam a tomar decisões que competiriam 

aos professores, esvaziando-as e a si

por serern, ao mesmo tempo, promotores e receptores de mudan

ças. A concepção geral é de que a descentralização das ações edu 

cativas, a participação dos setores representativos das forças 

sociais, a profissionalização do professor, e conseqúentemente a 

democratização do sistema de ensino constituem-se em 

essenciais para se ampliar o esforço de criatividade e a emergên 

cia de alternativas pedagógicas socialmente válidas" (p. 3), que 

objetivem a melhoria da qualidade de ensino.

Numa análise destes fatores, considerou-se que a 

ção da questão pedagógica ao âmbito das técnicas de ensino, 

centralização administrativa e a limitada integração dos 

sociedade tem desviado a escola de l2 

de suas finalidades e contribuído para o seu esvaziamento 

fonte de valores, ideias e instrumentalização basica para a 

Um fator necessário para a mudança e o reconhecimento, 

parte dos "segmentos representativos da sociedade", de que a 

cola de l2 grau e "fundamental e indispensável à consecução 

(p. 4}, devendo comprometer-se a 

com certas características e num
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para

A Educação FÍsica e a Política Educacional5.2 .

do DED para Secretaria de Educa

da

educacional.

Nas a

se mudanças na concepção

"Diretrizes Gerais para

A elevação do Statu* 

ção FÍsica e Desportos (SEED), 

ferenciado da Educação FÍsica, 

vernamentais far-se-ão mais ou menos isoladamente

À SEED foram atribuídas as finalidades de:

(...) 4u.b>óZcUa/i a formulação da polZtlca e a fixação de 
diretrizes no campo da educação fZslca e desportos; pla
nejar, coordenar e supervisionar a sua execução em âmbi
to nacional; prestar cooperação técnica e assistência fl 
nancelra supletlva ãs unidades federadas e ãs Instituí 
çoes de ensino e de pratica desportiva, bem como ãs entZ 
dades nacionais dirigentes do desporto; e zelar pelo cum 
prlmento da leglslaçao federal pertinente. [Brasil, Pre
sidência da Republica, 1985b, p. 152)

Ve acordo com opinião largamente divulgada, 
des envolvimento do setor e determinado pelos 
desportivos: vitoria e recorde*. £ certo que os resulta- 
do* são um Indicador a considerar. Mas seria Inadmissí
vel fazer deles um critério supremo, a despeito de uma 
opinião publica que, multa* vezes, apenas excge vitorias 
(...) seria admitir que o objetivo do setor, em ultima

o nZvel de 
resultados

Educação FÍsica/Despor- 
tos", elaboradas em 1981 (Brasil, MEC, SEED, 1981), prenunciam- 

da Educação FÍsica. Ha indicações da su 
peração do modelo piramidal, adotado no período anterior:

em 1982, refurçou o tratamento d£ 
e todo o planejamento e ação go- 

política

funções que lhes seriam próprias" (p. 6), e assim os professores 
passaram a ser executores de um processo dirigido hierarquicamcn 
te, distanciando-se dos valores, necessidades e aspirações da p£ 
pulação a que devem servir.

Em conclusão, concorda-se com Beisiegel (1984), 
quem as pricridades da educação brasileira continuaram a ser as 
mesmas do passadc: absorção de toda a população escolarizável na 
primeira serie dc 1® grau, permanência desta população dentro da 
escola o maior número de anos possível, melhoria da qualidade 
de ensino e combate à deterioração das condições de trabalho do
cente e administrativo.
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dencia,

0 dilema entre quanti-

contendo una
hierarquia de objetivos, ou de categorias de objetivos de pesos

a

consi
if a

sua po_s
se-

algumaspossa motivar
e

praticantes,de competiçãoalguns tipos

criam

(p. 18).

"nem sequer produzem
"seu efeito e,

"os

espectadores"

Considerou que o desenvolvimento do setor está na depen 
em primeiro lugar, do número de praticantes,

sao um fim em si mesmo"

Zn^óZancZa, z a p/uca/ta de 4,e4uZXado4 de,4po/i£Zvo4 poA. past 
tz de uma eZZte. (p; 1.4) —

"espetáculo da competição" 
pessoas para, a prática, "seu efeito é, mesmo assim indireto",

ca foram vistas como inseridas num conjunto maior, o das diretri
zes sócio-culturais, e por isso, na visão dos dirigentes do país, 
a Educação FÍsica e o Esporte aparecem como uma função, ao passo 
que, para os responsáveis pelas diretrizes especificas da ativi
dade física, são um fim em si mesmo, ou seja, um subsistema.

A Educação FÍsica Escolar é "um fim em si mesmo",

desiguais.
Nesta nova postura encontram-se algumas características 

do modelo de subsistemas. Criticou a concepção dos que veem 
massa apenas como matéria prima para fabricar campeões, pois 
simples praticantes, isto é, aqueles que não pertencem à elite, 

(p. 14). As diretrizes da atividade físi.

derada como "um conjunto de atividades educativas que visam 
criar o gosto e o hábito do exercício físico regular" (p. 16). A 
competição esportiva, por sua vez, não foi valorizada na 
sível influencia direta sobre o nível de desenvolvimento do
tor. Embora o

mas, pelo menos, em certos meios sociais,

e em segun
do lugar, da elite, e o problema fundamental consiste em de terrai 
nar a relação entre esses dois elementos.
dade e qualidade, foi, alias, apontado como "o dilema permanente 
de diretrizes da atividade física e (...) de toda diretriz sócio 
cultural" (p. 13). A resolução desta questão foi proposta pela 
definição do objetivo global das diretrizes: a elevação do nível 
de desenvolvimento das atividades físicas no país,
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ins-

de um objetivo de conjunto”

to”

•‘síntese

san ser o

ge da massa", e 
atividades físicas é a principal dimensão do nível de desenvolvi 
mento do setor, “porque toda elite eventual depende dele e nele 
está compreendida" (p. 14). A Educação FÍsica Escolar foi 
vista como “forma específica de promoção indireta do Desporto” 
(p. 16). Embora sua influência não seja considerada evidente 
a curto prazo “sobretudo no que toca a elite”, a longo prazo, 

”é inegável o seu efeito sobre o nível de desenvolvimen 
(p. 18).

Os objetivos para o setor foram assim estabelecidos:

- p/iomoueA. e pA.ogA.amaA de conActenttzação de
toda. a poputação paA.a a tmpo/itãncta da pA.ãttca A.eg utaA. 
daA attvtdadeA fitAtcaA, Aua~neceAAtdade e 4eu.4 va£o/ie4, 
com en^aAe AobA.e aA poputaço eA caA.enteA daA zonaA cla. ba
na e A.uA.at;

- deA env otv eA. açõeA que vtAem a tncoA.poA.aA., e^ettuamente, 
o hãbtto da pA.ãttca A.egutaA. da Educação FZótca na cò co
ta, com pAÁoAÁ.dade paA.a a ^atx.a de educação pA.e-eAcotaA. 
e aA quatA.o pA.tmetA.aA AeA.teA do 1Q gA.au;

- deAenvotveA. pA.ogA.amaA de VeApoA.to que vtAem ã 
daA ettteA nactonat, eAtaduat e muntctpat. (p. 24)

contudo, 
Pelo contrário, revela ainda

Vários problemas foram detectados na área escolar, como 
escolas sem espaço e instalações, prática da Educação Fisica de
ficitária da 52 a 82 série e quase.inexistente da 1® a 42 série, 
e formação deficiente dos profissionais do setor, em decorrência 
do rápido aumento do numero de cursos em funcionamento, de 
talaçoes físicas precarias, curriculos desajustados e pessoal do. 
cente desqualificado. Definiram—se as seguintes diretrizes na 
Educaçao FÍsica Escolar:

Não houve no discurso oficial, 
são ao modelo de subsistemas, 
pensão ao modelo piramidal.

Embora admitindo que finalidades particulares 
objetivo supremo da Educação FÍsica/Esporte, 

trizes do setor foram definidas como a “síntese dos objetivos 
parciais (...) agrupados segundo uma hierarquia lógica, à

(p. 13). Admitiu-se qué “a elite sur 
por isso o grau de universalidade da prática das
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de professores

ensino

(Brasil,

dez
os

Edu-

modo a

SEED,

no en-
séries,

ra apenas em 1985, no

de Educação FÍsica e Desportos 1986-1989”,

- concentrar o esforço da expansão da Educação Fisica 

sino de 12 grau, em especial nas quatro primeiras 

objetivando a ação formativa-educacional que motive o alu

no para a prática regular e a utilização das horas de la

zer em atividades físicas;

- implantar programas de atividades físicas para a faixa 

educação pré-escolar; e

- adequar e aprimorar os cursos de formação
** z

de Educaçao Fisica, de forrna a atender as necessidades 

prioritárias da faixa de educação pré-escolar e do 

de 12 grau.

Considerando a prioridade estabelecida para a pré-esco- 

,1a e quatro primeiras séries do l2 grau, outro documento oficial 

tratou da Educação Física nesta faixa de escolarização 

MEC, SEED, 1982). Diagnosticou a inexistência de uma conceitua- 

ção apropriada na Educação Fisica das crianças de quatro a 

anos, a inadequação da formação dos recursos humanos, pois 

cursos de licenciatura en Educação Fisica enfatizavam a atuação 

a partir da 52 série do l2 grau, e uma preocupação excessiva com 

a aprendizagem de habilidades esportivas na faixa etária de qua

tro a dez anos, contrariando princípios de crescimento e desen

volvimento .
Propos então, para a faixa etária em questão, uma 

cação Fisica caracterizada ”por uma educaçao psico-motora, funda 
mentada nos aspectos de crescimento e desenvolvimento da crian
ça”, porque ”age simultaneamente sobre os domínios cognitivo, a- 
fetivo e motor” (p. 12). Sugeriu ainda a atualização, adequação 
e aprimoramento dcs cursos de formação de docentes de 
atender aos objetivos da educaçao psicomotora na faixa de quatro 
a dez anos, além do treinamento e capacitação dos profissionais 
já atuantes nesta área.

A preferência por um modelo de subsistemas ficaria cia— 
"Documento Proposta da Política Nacional.

(Brasil, MEC,
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de Rendimento.
A Educação FÍsica Escolar foi considerada um direito de

Desporto
FÍsica

indivíduo”, e proporcionado, 
grantes da populaçao escolar” (p. 6), passando a ser 
como atividade extra-curricular, de educação complementar e pra
ticado a partir da 52 série do l2 grau.

0 documento-proposta entendeu a Atividade FÍsica de Tem

do.4 
em con 
culta-

to”

(...) um Zn>6tA.umenZo de educação Znteg/ia£ e permanente 
para um melhor de4 envolvimento do Indivíduo dentro 
aApectoA cognitivo*, afietlvo*, óoclal* e motore*, 
*o nãncla com a-ó caAacte/iZ/S tZca-ó e pecuZZa/tZdadeó 
A.aZ-ó e /tegZonaZ^ da população. (p. 3)

"indistintamente, a todos os

Quanto ao Esporte Escolar, o documento considerou 
ele sempre foi enfocado sob a ótica do esporte de alta competi
ção, envolvendo um pequeno número de alunos talentosos e distor
cido de suas finalidades. Mais ainda, o Esporte Escolar parasita 
o comunitário e é injusto com a maior parte dos alunos, que 
alijados do processo, "uma vez que essa prática não chegou a 
instalar definitivamente na escola" (p. 5), e por isso deverá 

"instrumento para a formação

1985a) onde houve também a adesão a um novo conceito de Educaçao 
FÍsica. Partiu-se da necessidade de se integrar efetivamente 
pratica da Educação FÍsica ao processo de Educação, e considerou 
se o esporte em três dimensões: como um fenómeno social, elemen
to do processo educacional e elemento de ocupação do ternpo 
vre. Sugeriu-se a orientação da Política no sentido de concen
trar esforços em estratégias "que assegurem amplos benefícios 
a participação de cada cidadão, independentemente de seu 

(p. D.
0 setor não foi visto pelo binómio Educação FÍsica/Es- 

porte, mas como um sistema de "Atividades Físicas", no qual 
deve exercer uma política de "açoes distintas" (p. 2), 
áreas: Atividade FÍsica de Formação (Educação FÍsica e 
Estudantil), Atividade FÍsica de Tempo Livre e Atividade

tres
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0 Esporte de Alto Rendimento foi visto 
das empresas e dos clubes-empresas:

gstupoA
> A.C-

► e adaptada aoó 
espontaneamente des envotvZdas petos dtvesi- 

  , _> a estes
óob fio/una de opção num conjunto matosi de attvtdades

em es-

e no 22

po Livre como:

Reuntndo capttats psitvados e osigantzando-s e com os metos 
ex.Zstentes no mercado, os cZubes e aà empttesas passam a 
CX-pto/LatL sem o pate^naZZsmo do Estado, as \jZn.tuatZdades 
cometicZaZs do Espo/tte dc KLto NZveZ, A,eaZZzando uma atZ- 
vZdade auto-sustentada, como f^oZ no passado. (p. 8)

Outro indicador da opção de considerar a Educação Físi

ca Escolar como um subsistema específico é a Portaria SEED n2 13, 

de 30 de abril de 1985, que proibiu a participação de atletas es 

colares inscritos em Ligas, Federações ou Confederações, nas com 

petições escolares oficiais (Brasil, Ministério da Educação, 

SEED, 1985c).

Nova regulamentação oficial da Educação Física foi pro

posta em substituição ao Decreto n2 69.450 (Brasil, CFE, 1983b). 

Algumas inovações conceituais foram introduzidas. Os objetivos a 

serem atingidos pela Educação Física devem referir-se aos "domí

nios psicomotor, cognitivo e afetivo, em função das peculiarida

des e necessidades da clientela", visando, basicamente, "à 

cação psicomotora, ao desenvolvimento físico, 

bitos higiénicos e ao domínio de destrezas desportivas 

De l2 a 42 séries, a ênfase 

da 52 a 82 séries,

basicamente, "à edu- 

à aquisição de há- 

” (p. 171), 

deve ser dada à educação psicomoto

ra; da 52 a 82 series, ao desenvolvimento das qualidades físicas 

básicas e à iniciação nas habilidades esportivas; e no 22 grau 

atividades que contribuam para o aperfeiçoamento de todas 

potencialidades físicas, morais e psíquicas do aluno.

0 anteprojeto do Decreto foi aprovado com 

pelo CFE, mas não foi promulgado. Os objetivos propostos, 

pecial para o l2 grau, denotam maior reflexão e comedimento,

(...) atZvZdades ^ZsZcaS sZmptZ^Zcadas 
meZos ZocaZs, <
404 grupos da socZedade ou apresentadas

gZonaZs. (p. 7 )
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cada subsistema esportivo. Mas

ao recomendar
descoberta ese que

na Escola”

Esta postura representou um grande avanço, 

conceitos e objetivos próprios em 

permaneceram ainda resquícios do modelo piramidal, 

"o Esporte-educaçao seja também um meio de

uma função mais específica para a Educação Física, 

e confirmam a predominância do conteúdo esportivo a partir da 52 
série.

"favorecer um desenvolvimento diversificado, com

pleto e harmonioso do ser humano” (p. 20).

0 esporte-participação foi definido como a manifestação 

"que ocorre no espaço não comprometido de

qual as pessoas permanecem fora de suas horas de trabalho e 

obrigações da vida diária” e que ”abrange todas as atividades 

desportivas formais ou não-formais colocadas à disposição da po

pulação brasileira” (p. 22).

Por esporte-performance entenderam-se as atividades:

(...) pA.edomZnanZe.me.ntc ^Z-óZca4 com caAaZcA compeZZZZvo, 
■óob io/ima de uma (Lcóputa. contigo mztmo ou com oaZA.05, e 
excA.cZZada cegando AcgAa^ pA.e-e4ZabeZecZda4 apsiov a.da.t pz

osiganitmot internado na.it de cada moda.iida.dz . ( p. 2 5T

0 relatório da "Comissão de Reformulação do Desporto Na 

cional” instituída pelo Governo Federal em 1935, no âmbito do 

cem criado Ministério da Educação (ME), propôs uma nova concei- 

tuação de Esporte, sugerindo três manifestações distintas: espor 

te-educação; esporte-participação e esporte-performance (Brasil, 

ME, 1936).

0 esporte-educação foi entendido como

"que ocorre, principalmente, na Escola” e tem por finalidade "o 

desenvolvimento integral do homem brasileiro como um ser autóno

mo, democrático e participante” (p. 19). Especificamente, o 

objetivo não é o de "criar hábitos de prática desportiva", 

propiciar aos seus praticantes "condições de perceber os valores 

dessa prática como um fator de bem estar"

vas. Deve ainda
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b) Ve* envotver atitude* ética*, re^tex.iva* , cética* , ino_ 
vadora* e d eme crãzica* .

desenvolvimento de futuros participantes do Esporte-performance” 

(p. 20) e que as Federações Desportivas devem colaborar, indire

tamente, com os ergãos públicos e entidades privadas nas manifes 

tações Esporte-educação e Esporte-participação.

0 papel educativo reservado ã Educação FÍsica e ao Es

porte ficou clarc neste documento. A Educação FÍsica deve 

tir nos currículos porque:

(...) ap/tZmo/ia a imptantação de habito* *ad^co*, e*timuta 
o £ortate cimento da vontade e da* tendência* de tideran- 
ça, concoue para o aprendizado da* regra* de convivên
cia *ociat e favorece o *entimento comunitário, (p. 84)

Na educação esportiva, compete ao educador "ensinar que 

o respeito aos outros e às regras é o que dá sentido ao jogo 

faz com que proporcione maior satisfação" (p. 150).

Iniciaram-se também proposições de alteração do currícu 

lo dos cursos superiores de Educação FÍsica. Entre 1979 e 1984 

uma série de reuniões de professores, alunos e instituições da 

levaram à elaboração de um anteprojeto de reformulação cur

ricular, levada ao CFE em 1984. Em 1986, a Comissão Central de 

Currículos apresentou o projeto definitivo, que se caracterizou 

por propor autonomia e flexibilidade às instituições de Ensino 

Superior na elaboração de seus próprios currículos, visando pos

sibilitar o ajustamento às peculiaridades regionais, ao contexto 

institucional e às características, interesses e necessidades de 

comunidade (Brasil, CFE, 1986).

Esta foi uma postura inédita no interior do CFE com r*£ 

lação ao entendimento e definição do currículo-mínirno. Os seguin 

tes objetivos foram propostos para os cursos de graduação em Edu 

cação FÍsica:

Rectangle
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d) Propicia* a auto-realização do estudante, 
e como educador. [p. 1)

Presencia-se, a partir de 1982, grande divulgação de no 

vas ideias em Educação Física, com maior embasamento científico 

e reflexão teórica, e propostas de inovação metodológica, 

mas destas ideias já haviam sido divulgadas, mas com pouca receg 

tividade, em anos anteriores. Colaboraram para isso a chegada 

dos primeiros brasileiros pós-graduados em Educação Física no ex 

terior, a criação destes cursos no país, o aumento do número 

publicações especializadas, a realização de dezenas de 

sos, simpósios e cursos de especialização e, a nível 

pio, o próprio processo de redemocratização do país, que facili

tou a circulação de ideias e o questionamento do sistema sócio- 

político .

conhecimento , 
estimulando - o aos es-

Fixou-se uma carga horária a ser distribuída pelos 

guintes campos: conhecimento filosófico, conhecimento do ser hu

mano, conhecimento da sociedade e conhecimento técnico, 

ram fixadas disciplinas obrigatórias, apenas sugeriu-se um elen- • 

co de disciplinas para orientação das instituições.

5.3. 0 Questionamento dos Valores e Conceitos Estabelecidos

0 questionamento deu-se, por um lado, do ponto de vista 

acadêmico e pedagógico, e do ponto de vista institucional, no am 

bito das associações de classe mais progressistas. As conclusões 

do II Congresso Estadual de Educação realizado em São Paulo, 

1983 (Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado 

São Paulo et alii) diagnosticaram . que a Educa

ção Física tem sido historicamente usada, no Brasil, 

çar condutas esteriotipadas do homem e da mulher, contribuir pa- 

segurança nacional e os interesses económicos

para a repressão’ e desarticulação do movimento estudantil univer 

sitário, o que a descaracteriza como prática educativa. 0 uso da
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( . . . ) tem Zevado a Educação EZaícu a incoApoAast a pstãtt- 
ca eAposittva de fiostma istAe^Zetida, Aem conAidestast aA ca 
stactestZA ttcaA que a meAma deve aAAumist pasta AestvZst co-

Educaçao Fisica para esses fins ”deve-se a sua origem militar 

a influência que a categoria de médicos exerceu sobre a mesma” 

levou a formaçao de ”profissionais ingénuos, despreparados para 

exercer um legítimo papel educativo e facilmente manipulados por 

forças políticas das quais não têm consciência” (p. 29). Estas 

forças políticas, por sua vez:

Sugeriram-se as seguintes medidas: mudança urgente 

currículo de Educação FÍsica e Técnica Desportiva; desmilitariza 

çao da Educação FÍsica, de modo a eliminar o comportamento auto

ritário e hierarquizado dos professores; eliminação da predomi

nância da influência da área biológica; estabelecimento da dis

tinção entre o Esporte-Educação e o Esporte-Rendimento; e outras.

Na "Carta de Belo Horizonte”, documento produzido 

associações de classe (Federação Brasileira das Associações 

Professores de Educação FÍsica e Associação dos Professores 

Educação FÍsica de Minas Gerais, 1984), traçou-se um diagnóstico 

severo das condições da Educação FÍsica:

- a Educação FÍsica no Brasil tem-se cavacterizado pelo au

toritarismo e conservadorismo de seus conteúdos e estrutu-

cultura regional;

- mantém-se isolada das outras áreas do conhecimento;
- encontra-se numa situação de dependência cultural;
— o seu direcionamento cultural (valores, símbolos e conteú

dos) sempre relacionou-se com os interesses e ideologias 
dos grupos dominantes instalados no Poder;

— o seu ensino nao atende às reais necessidades da açao 
havendo descompasso com o desenvolvimento acelerado
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recolocada numa perspectiva de transiormaçao so- 
com um corpo teórico construído a partir do resulta- 
pesquisa e reflexão sobre a pratica pedagógica na es 
no trabalho e no lazer, integrando as dimensões huma

em re

de outras áreas do conhecimento técnico-científico;

- sua didática é predominantemente condicionante, influencia 

da por modelos que impedem a criatividade do ser humano;

- a proliferação indiscriminada dos cursos de Educação Físi

ca comprometeu a qualidade da formação profissional;

- os currículos das escolas superiores estão defasados 

laçao às novas exigências da sociedade, que determinam 

novo perfil para o professor de Educação Física.

Sugeriram-se, em conseqúência, dentre outras medidas:

- que a Educaçao Física atenda a todos, sem discriminação, 

aliando-se ao esforço geral de uma educação e cultura com

prometidas com a transformação social e com a construção 

de uma nova sociedade;

- que os recursos públicos sejam investidos prioritariamente 

na melhoria da Educação Física na Escola. Publica, democra- 

tizadora da cultura e do saber acumulados pela sociedade;

- que o ensino da Educação Física fundamente-se numa nova di_ 

dática, recolocada numa perspectiva de transformação 

ciai, 

do de

cola,

técnica e político-social; e

que se objetive a formação de um profissional generalista, 

consciência ética e democrática, competência

para atuar no sistema formal e não-formal, capaz de inter

pretar a realidade em que atue, comprometendo-se 

construção de um novo modelo de sociedade.

Thomaz (1981) propôs uma revolução metodológica no ensi 

no da Educaçao Física, substituindo a elitizaçao, competição, me 

canização dos movimentos, medição de passividade

do aluno e verbalismo excessivo do professor, pela criatividade, 

iniciativa do aluno, aprendizagem por descoberta, ensino indivi

dualizado, técnicas grupais, expressão corporal e ludicidade. 

dina (1983) sintetizou o questionamento pelo qual passa a Educa-
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0 Discurso Socio-Político da Educação FÍsica5.4.
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A Educação Fx.4Zca pA.ec./C4a entAaA. em cax-óc uA.gen/temenZe. 
PA.ecZóa Qae4tZonaA. cA-Z/íZcamente 4eu4 va£oAe4. PA.ecZ4a 
4eA. capaz de ju^/tZ^ZcaA. a 4Z me4ma. PAecZ^a pA.ocuA.aA. a 
4ua tdenttdade. (p. 35)

Neste contexto, a pesquisa científica foi vista como 

uma possibilidade de romper a estagnação e provocar mudanças, ao 

introduzir novas informações e visar um salto qualitativo no si£ 

tema organizado de conhecimentos (Tani, 1984).

A pesquisa científica na área passou a receber o apoio 

estatal. Em 1933, a Portaria SEED n^ 09/83 criou a Comissão 

Pesquisa em Educação FÍsica e Desportos (CGPED), com a finalida

de de assessorar a SEED "em todos os assuntos relacionados ao de_ 

senvolvimento das atividades de pesquisa nos setores de Educação 

FÍsica, Desportos e Esporte para Todos" (Brasil, MEC, SEED, 

p. 217). A diferença deste apoio agora prestado à pesqui

sa e que, ao contrário do período anterior, onde as atenções pri. 

vilegiaram a área biológica, abriu-se o leque para outros níveis 

de análise, como o pedagógico, psicológico e sociologico.

A crise de identidade levou à busca de uma reflexão so

bre as relações entre Educaçao FÍsica e Sociedade, mais especifi 

camente a uma tentativa de justificar a utilidade social da Edu

cação FÍsica e seu papel nas transformações sociais. Esta refle

xão foi bastante influenciada pelas ideias de Gadotti (1983)

Os profissionais da Educação FÍsica tomam consciência 

da necessidade de teorizar a sua prática, como única alternativa 

para superar a crise. Prenunciou-se um salto qualitativo na teo

ria da Educação FÍsica:

0 con^ZZto no campo daó tdeta* tem gelado ama ca.Z.4 e teo- 
ftZco-pnãtZca òatuta/i, uma vez que, em f^utu/io bem p/tox.Zmo 
tudo Zndtca que Ae camZnhe pa^ia uma A.uptuA.a eptòtemotogt 
ca na baòca de um pasiadtgma, não cumatattvo, ma* t/ianò- 
fiotunadosL da Educação FZótca. (FeZtoóa et aZZZ, 1 9 86 )
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veis forças de mudanças sociais a partir

poder político e pelas contradições intrínsecas

admitindo novos valores e bases para o processo de revolu- 

busca de uma nova ordem social, preconizando também o de-

0 co nieãdo da Educação EZéZca, aAòZm como o de quaZquex. 
outta a/tea de en^Zno, não e neutro. EZe e ZnótA.umento pa 
na a ^onmação de um homem, com uma vZóão pnevZa de quaJt 
homem Ae deseja fionman. (p. 11)

e suas concepções dialética-críticas da educação, 

que buscam identificar a contribuição específica da educação, do 

educador e da escola no processo de transformaçao da sociedade.

M. I. Cunha (1984) abordou a Educação física dentro 

quadro educação tradicional venòuA educação transformadora. Con

sidera a educação como uma ação er.iinentemente humana e social, 

que, como tal,.- ''manifesta os valores e os interesses da socieda 

de em que se produz” (p. 9). A educação tradicional é vista como 

aquela que concebe a educação como una forma de adequar o educan 

do a uma situação previamente desejada, prega a autonomia da edu 

cação em relação ã sociedade e centraliza sua ação nos métodos e 

técnicas, sem questionar os fins. A educação transformadora é de. 

finida como aquela que busca a independência intelectual e a so

lidariedade coletiva, e objetiva o homem livre; para ela, educar 

e a educação é ato essencialmente político,

Segundo Taffarei (1985) duas grandes linhas de pensamen 

to caracterizam a Educação Física: a estrutural-funcionalista 

(positivista) e a dialética (materialista-histórica). A primeira 

vê a Educação Física como meio de desenvolvimento 

social do homem para integrá-lo na sociedade, de maneira 

acrítica e para manter a estrutura 

possibilitando mesmo o seu melhor funcionamento, 

dialética da Educação FÍsica admite que 

a Educação têm sido meios de reprodução das desigualdades 

sociais e da dominaçao, mas as consideram como
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e co

que se opoe a sociedade em que vivemos, consumis- 

ta, utilitarista, competitiva e massificada, abrangendo os 

guintes objetivos: promoção de ideias, estímulo ao pensamento 

crítico, desenvolvimento da criatividade e da introspecçao, 

locando o indivíduo como centro de promoção social.

P. R. S. Ferreira (1985) situa a Educação FÍsica 

uma prática social que deve ser compreendida e desenvolvida 

universo político, economico e cultural em que se estrutura a 

ciedade. Através da prática do movimento ela deve levar a 

comportamentos que correspondam às exigências motoras, 

e cognitivas de uma sociedade em transformação, 

o justo, do autoritário para o democrático, da alienação para 

consciência crítica, do capitalismo para o socialismo" (p. 24). 

A ação da Educação FÍsica é entendida como uma ação política

fundamentada filosoficamente, e compreendidos o esporte, a 

creação e a atividade física como bens culturais, o que permite 

a elevação da Educação FÍsica a um fator de desenvolvimento

Cardoso Filho, Oliveira e Freitas (1986) veem a 

ção FÍsica, enquanto fenomeno social, como parte da superestrutu 

ra, sob três perspectivas: conservadora, progressista e revolu

cionária. As tendências conservadora e progressista servem a re

produção da ideologia dominante, e na tendencia 

a prática da Educaçao FÍsica e um "meio de familiarizaçao com os 

valores de uma nova formação socio-economica" 

questão partidária permeia o ato pedagógico"

Feitosa et alii (1986) alertaram para o fato de que 

professores de Educação FÍsica ainda não conseguiram 

em sua ação teórico-prática, a dimensão social que justifique 

própria existência da Educaçao FÍsica, ou seja, esta nao tem da-

senvolvimento do espírito crítico e autocrítico

ra interpretar o mundo, mas para transformá-lo"

No entendimento de Gaelzer (1985) a Educaçao FÍsica de

ve contribuir para a construção de uma sociedade
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lar os muros da escola, 

ra os partidos políticos, para que, "enquanto cidadao comum, 

papel de sujeito político da sociedade" (p. 67).

Os Quadros 1 e 2 sintetizam as principais variáveis 

lisadas nos quatro períodos históricos entre 1930 e 1986.

do conta 

entender as contradições e conflitos inerentes a educação"

Segundo aqueles autores, a Educaçao Física, ao cumprir o pa- 

de reproduzir os valores culturais predominantes na socieda- 

nao tem considerado as especificidades culturais próprias da 

classe trabalhadora. A Educaçao Física comprometer-se-ia com 

classes subalternas na medida em que considerasse a 

consciência" como o fator decisivo para que o sujeito 

reconhecer seu direito à liberdade", e isto implicaria em mudar, 

"da Educação Física que se pratica hoje, para a Educação Física 

que geraria as contradições, no interior das quais desencadear-s£ 

ia o processo de conscientização" (p. 5). As estratégias de ensi_ 

no devem propiciar o surgimento das contradições, "pois promovê- 

las, denunciá-las, refletir sobre elas, apreendê-las e superá- 

las é o papel da educação" (p. 6), e deste processo emerge a to

mada de consciência.

Nestas mesmas direções raciocina Bracht (1986). Recomen 

da a realização de uma análise crítica que identifique o 

social que a Educação Física "concretamente cumpre neste momento 

histórico de nossa sociedade" (p. 62). Considera o esporte esco

lar uma forma de controle social, pela adaptação dos praticantes 

como condição alegada ; para

classe oprimida", e permitir-lhe o acesso a uma "cultura esporti. 

(p. 66), onde possam analisar criticamente 

fenomeno esportivo e situá-lo no contexto social. Para tal, 

transformadora do professor de Educaçao Fisica deve extrapo^ 

estender-se .para os sindicatos e ate pa--

"de’ dimensionar sua prática no sentido de explicitar

(P.
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CAPÍTULO IV

O MODELO SOCIOLÓGICO SISTÉMICO

1. A ABORDAGEM SISTÉMICA

como um

sistema adaptativo complexo, caracteriza-se pela sua

a-

contém
introdu-

membros,seus
quala

relações

"aprendizagem"

contudo, não propõe um modelo de 
0 sistema sócio-cultural,

ra. Ou seja, a sociedade responde as necessidades de mudança, 
daptando sua estrutura e reequilibrando-se num nível mais eleva-

capacida-

de de persistir ou desenvolver-se modificando a própria estrutu-

Koestler (1981) referiu-se à polaridade, em todos o ní

veis hierárquicos, entre a tendência auto-afirmativa e integrati_ 

va de todos os sistemas, e que sua estabilidade depende do equi

líbrio destas duas tendências opostas.

A abordagem sistémica, 

equilíbrio ou funcionalista.

de um nível ótimo de tensão no sistema, 

tivamente alto de satisfação das necessidades de 

pois a sociedade não é um sistema de redução de tensão, 

é produzida pelos impulsos normais para a ação, pelas 

sociais cotidianas, pela dissonância cognitiva, pela incongruên

cia das matrizes interpessoais, etc.; (c) uma rede de comunica

ção que se estende, nos dois sentidos, por todas as partes do 

sistema; (d) um sistema de tomada de decisões, sensível à mudan

ças do meio externo e do seu proprio estado interno (ou seja, au 

toconsciente) , e capaz de "aprendizagem" ou de permitir altera-

çao de "variedade" no sistema, capaz de requintar ou revitalizar 

as informações, significados e símbolos comuns; (b) a manutenção 

mas também um nível rela

do de complexidade.

Segundo Buckley (1971) este processo adaptativo 

cinco elementos básicos: (a) uma fonte para a contínua
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suas metas e valores;çoes em

socio-
processo

encon-

it

se
desce a arvore hierárquica.

2. 0 MODELO

do
sistema escolar,

a

resses
dosica;
do

litar e o sistema esportivo.
hierár-

en particular o sistema mi-

Todos estes componentes, em seus vários níveis

e (e) mecanismos eficientes para 

sistemas de símbolos e con

A Educação FÍsica é aqui concebida como um sistema adag. 

tativo complexo, hierárquico e aberto. 0 modelo sistémico propos. 

to constitui-se de quatro níveis hierárquicos: (a) política edu

cacional, o mecanismo de transposição dos valores e prioridades 

sociais para o sistema educacional e escolar; (b) objetivos 

o instrumento de operacionalização da política 

educacional, que também define o perfil do egresso do sistema; 

(c) objetivos educacionais da Educaçao FÍsica, que transpõem 

política educacional, *os objetivos do sistema escolar e os inte- 

de outros sistemas sociais para a pratica da Educaçao Fi— 

e (d) processo ensino-aprendizagem, o relacionamento 

trinomio professor-aluno-matéria de ensino. 0 caráter aberto 

sistema manifesta-se na influência que ele recebe do nível macro 

social através da política educacional e de outras forças soci

ais interessadas na Educação FÍsica,

preservar e propagar os significados, 

juntos de informação que formam ”a base do enquadramento 

cultural dentro da qual ocorre a sequência seguinte do 

adaptativo" (p. 293).

Num sistema hierárquico, nos níveis superiores, as pos

sibilidades de decisão são mais amplas, flexíveis e menos previ

síveis, ao passo que em níveis sucessivamente inferiores 

tram-se padrões cada vez mais mecanizados, estereotipados e pre

visíveis (Koestler, 1931). Quer dizer, as decisões sucessivamen

te tomadas nos níveis superiores vão limitando o grau de liberda 

de na tomada de decisões dos níveis imediatamente inferiores. Es> 

ta é outra característica dos sistemas: os ”graus de liberdade” 

são maiores nos níveis superiores e vão diminuindo conforme
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c

uma

e

formação de per-a

nentes,
so-
na

Mellosociedade, como ja foi apontado por Gadotti e
(1982) .

Uma representação gráfica do modelo e apresentada na fi
gura 6.

fatores

de0 termo "modelo

mas

Educação Fisica experimentou lau
doselas foram bem evidentes na concepção

na con-
também

a44 egu-
e. em
gA.an-

sonalidades, o comportamento e o pensamento, socialmente perti- 

dos indivíduos. Este produto do sistema educacional irá,

A Educação FZ^Zca não deve, pcZ4, ZZmZZaA.-4e^em 
A.a/1 o maZ-ó pea^eZZo deó c.nvo£vi.mc.nto do indivZdu.o

' ^a,c,LLÍta./L-th.Q. o mc.th.osi siendi.mc.nto c. equ.ittbstio daó

quicos interagem produzindo diferentes objetivos educacionais 

ativando diferentes praticas no interior do processo ensino- 

aprendizagem. 0 contexto da sistematização e institucionalização 

da Educação Física, no mundo ocidental e no Brasil, geraram 

herança histórica que tem exercido importante influencia 

cepção dos objetivos educacionais da Educação Física, 

precisa ser levada em conta.

Mas a finalidade ultima do sistema é

danças desde 1930, e 

objetivos educacionais. Veja-se, por exemplo, os objetivos educa 

cionais da Educação Física em tres diferentes épocas:

por sua vez, atuar no processo adaptativo do macro-sistema 

ciai. Admite-se, portanto, que a educação é fator de mudança

(1984)

Espera-se que o modelo elucide a dinâmica e os 

determinantes do processo adaptativo da Educação Física ao longo 

do período 1930-1986, bem como a dinâmica do processo que permi

te mudanças ao nível do trinómio professor-aluno-matéria, ade

quando-o. aos objetivos educacionais e às opçoes pedagógicas assu 

midas pela Educação FÍsica.

” será aqui definido como um sistema 

representação para um fenómeno que possibilita novas maneiras de 

visualizar e pensar sobre objetos empiricos e eventos (Lachman, 

1963). Neste sentido, o modelo não é a própria realidade, 

uma maneira de explicar a realidade.

Embora com lentidão, a
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SOCIEDADE

PERSONALIDADE POLÍTICA
HUMANA EDUCACIONAL

SISTEMA
ESCOLAR

PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM

Figura 6. Modelo sociológico sistémico 
da Educação Física

HERANÇA 
HISTÓRICA
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e

nao

ca.

A 

têm

d e.4 unções •• deve também (_...) en4ZnaA. a dZ-ó cZpZZna^, 04 
rno vZzzi cnZo4 e a coxi-tA-aZ-A /iãbZZo4 iziu.4cu.ZaA.e-0 çue zne.Zh.0A. 4e 
adaptem a4 apZZcaçõe4 uteZ4 da vZda. (BA.a4ZZ, MEC. 1 9 60 . 
p. 73)

racterizado, como

A Educação F<4Zca (...) tem poA. objettvo apA.ove.ZZaA. e dt 
AxgZA. a4 ^oA.ça.4 do tndtvtduo - ^<4Zca4, morats, tntete^ 
tuats e 4ocZaZ4 - de maneZA.a a uZZZZzã-Za4 na 4aa ZoZaZZ 
dade, e HeatA.aZZzaA., na medZda do poss^cvet, as c.ondZçoe.4 
negaZZva4 do educando e do meto. (BA.a4ZZ, PA.e4Zdê/icZa da 
Repubttca, 1 966 , p.142)

Queremos uma Educação Ftstca (...) capaz de, peZa pA.ãtZ- 
ca do movtmento (aprender o movtmento, aprender peto mo 
vtmento), ^azer surgtr novas reattdades de comportamen
to, que correspondam às extgênetas ^tsteas, motoras, a^e 
ttvas e eogntttvas atuats de uma soctedade em transforma 
çao (...). (P.R.S. Ferretra, 1 985 , p. 24) ~

A atividade profissional em Educaçao Fisica constitui- 

se, basicamente, da elaboraçao, condução e avaliaçao de progra

mas de atividades fisicas. É preciso, então, conhecer mais sobre

O primeiro excerto é do Método Francês oficialmente ad£ 

tado na década de 30, o segundo é de um texto legal de 1966, e o 

último foi extraído de um artigo publicado em periódico especia

lizado de 1985. Evidenciam-se três diferentes visões de homem 

três discursos pedagógicos, referentes as concepções biologica, 

bio-psico-social e sócio-política da Educação Física.

A mudança de discurso sobre as finalidades da Educação 

Física, agora vistas sob o ângulo sócio-político, contudo, 

levou necessariamente a uma nova pratica na Educaçao Fisica. 

questão que se coloca e a de como tao diferentes objetivos 

sido colocados em prática;e, jâ que não existe hoje um método ca 

colocar em prática o discurso sócio-político? 

IIo atual momento, diferentes discursos ativam praticas idênti

cas. A maior limitação da abordagem filosófica-ideológica predo

minante até agora no estudo sociologico da Educação Fisica tem 

sido a de julgar que a mudança do discurso e suficiente para pro 

duzir mudanças no processo ensino-aprendizagem da Educaçao FÍsi —
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para

neste sentido sao

alii

ser

Um

ca:

aMas também, 

introdução da noção do

(...) aqueZa ZdeZa de que atuando Aob/te o ZAtamoA
automattcamente e magtcamente atuando Aobste aA outxaA dt 
menAccA, ptiec^Aa 4e/L òapegada pa>ta que C4ta4 poAAam 4 ca. 
Zevadaó e^ettvamente em conAtdeÁação~na ação pedag ogtca, 
at^a^eA do eAtabetectmento de eAtA.ate.gtaA que. objettver. 
conAc.te.nte.me.nte. o deA envotvtmento, num deteA.mtnado Aentt 
do, deAteA outA.oA aApectoA/dtmenAÕeA doA educando A. (p.66T

a atividade física em si, do ponto de vista sociológico, 

responder àquelas perguntas.

A principal caracteristica da Educaçao Fisica, enquanto 

rarno pedagógico, e o movimento, o que a distingue dos demais com 

ponentes curriculares (Oliveira, 1985). Enquanto disciplina aca

démica, o seu objeto de estudo é o movimento humano. Na visão fi. 

losófica-ideologica, contudo, a Educação Física tem por objeto o 

c.rr\ H o C o n 1 v< m 4- ~ I» ~ q fluma aç£Q edUCatlVa, CÍ6ntífÍCa 

(Feitosa et alii, 1986, p. 2).

contudo, 

homem em desenvolvimento", e 

e comprometida politicamente"

A abordagem filosófica-ideológica não consegue explicar 

como seria possivel a Educação FÍsica, através de seus conteúdos 

e estratégias, atuar na formação de uma personalidade dirigida 

para este ou aquele modelo de homem. Propoe uma mudança de fina

lidades a nível filosófico, mas não consegue propor uma mudança 

na prática, através do instrumento de trabalho ou do objeto de 

estudo: o movimento humano.

lamentavelmente, não vai além de sugerir 

"adversário-companheiro" nos jogos •

Na literatura brasileira, as poucas tentativas feitas 

superficiais e levam a discussão para a esfera 

do jogo. Carmo (1985), M. I. Cunha (1984) e Feitosa -et 

(1986), por exemplo, ao valorizarem a dimensão social da Educa

ção FÍsica, restringem-se, na prática, ao processo de elaboração 

das regras do jogo, que, na opinião daqueles autores, deve 

conduzido pelos participantes, e não impostas pelo professor, 

momento de lucidez pode ser encontrado em Bracht (1986), um dos 

mais expressivos representantes da abordagem filosofica-ideologi.



157

e
segundo

pio,
o de que por sua

inseridos se
Se

to,

mais
as

pelo
rio,

inte-

2.1. 0 Processo Ensino-Aprendizagem como 
um Processo de Tomada de Decisões

serve como

e nao a

sino (e a 
gar sua dinâmica social.

ta, no

vez visa fazer com que os valores e normas nela 

apresentem como normais e desejáveis” (Bracht, 1986, p. 64). 

essa hipótese fosse verdadeira, então o esporte deveria ter ca- 

racterísticas significativamente diferentes nos países não-capi- 

talistas, e não há indícios de que assim o seja. As característi_ 

cas essenciais do esporte são as mesmas em toda parte: rendimen- 

hierarquização, codificação, etc.

0 ponto de referencia aí é a própria sociedade, 

atividade própria da Educaçao Fisica, o movimento. No primeiro 

caso, temos uma Sociologia aplicada à Educação FÍsica; no segun

do, uma Sociologia da Educação FÍsica, ou, numa proposição 

ousada, uma Sociologia do Movimento. Isto não quer dizer que 

duas abordagens sejam antagónicas ou excludentes; pelo contra- 

numa visão sistémica, são complementares.

A análise sistémica, portanto, precisa entrar no 

rior do processo ensino-aprendizagem, na pratica propriamente di. 

relacionamento do trinomio professor-aluno-materia de en— 

matéria está centrada na atividade física) e investi--

Uma abordagem sociologica da Educaçao Fisica que não le 

ve em conta os mecanismos sociologicos intrinsecos à atividade 

física e necessariamente incompleta, porque não explica o essen

cial. Corre-se dai o risco de abordar as condicionantes da ativi 

dade fisica de um ponto de vista muito geral, transportando-se 

mecanicamente as características da sociedade para as atividades 

físicas, sem considerar as especificidades desta última. Se a so 

ciedade é opressora, a atividade física também é, 

reprodutora e veiculadora da opressão, relegando-se a 

plano o estudo da dinâmica social interna da atividade. Por exem 

a afirmação de que um dos papéis do esporte em nosso país é 

"reproduzir e reforçar a ideologia capitalista,
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en-

tor

o

Modelo de Polaridades2.2.

e

1- conteúdo (forAs variáveis pedagógico-didáticas sao:

por

deci-

0 modelo considerara o processo ensino-aprendizagem .em 
Educaçao Física como um processo de tomada de decisões por parte 

do professor e do aluno, de acordo com a teoria proposta 

Mosston (1978). 0 professor, durante todo o processo toma 

soes soore o aluno e a matéria de ensino. E este comportamento 

docente e uma sucessão acumulada de decisões, de soluçoes refe 

rentes a opções conhecidas. Por sua vez, a decisão assumida pelo 

professor irá influenciar o comportamento do aluno.

Mosston propõe as seguintes decisões com relação ao pro 

cesso ensino-aprendiz agem:

Quais são as decisões que se devem tomar?

Quem toma estas decisões?

Como elas afetajn o comportamento do professor?

Como elas afetam o progresso do programa?

Como incidem no desenvolvimento de cada aluno e na intera 

ção deste com sua cultura?

6. Qual é a direção deste desenvolvimento?

As decisões do professor são tomadas com base 

formação cultural, nos seus defeitos e limitações pessoais, 

nas suas concepções filosóficas e pedagógicas, É fundamental 

tão que o professor esteja consciente das opçoes que possui, 

nando-se capaz de dirigir deliberadamente o processo ensino- 

aprendizagem e induzir um estilo particular de aprendizagem.

0 processo ensino-aprendizagem em Educação Física foi 

concebido como um modelo de polaridades composto de variáveis pe^ 

dagogico—didaticas e socio-psicologicas, que formam um continuo 

definido por dois polos. Sao os instrumentos através dos quais o 
*** * professor ativa os objetivos educacionais da Educaçao Fisica, 

estão na dependência da tomada de decisões do professor, que po

de optar por qualquer posição dentro do continuo de cada variá

vel .
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pode:ser encontrado em
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e o modelo de
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con-a

e 5- profissio-

duas

Variáveis Pedagógico-Didáticas2.2.1.

2.2.1.1.

e

mate-

o

conteúdo.

separa-las, ja que se trata de um processo 

Estas variáveis serão detalhadas a seguir.

e nao o con

e nao

mal e nao-formal); e 2- estilo de ensino (comando a resolução de 

problemas). Um modelo pedagógico mais detalhado da Educação 

sica, con base em posições dicotõmicas,

L. Ferreira (1984).

Os componentes sócio-psicológicos foram

partir de teorias da Sociologia do Esporte, em especial a teoria 

do jogo de Huizinga (1971),

Conteúdo: formal a não-formal. Um conteúdo for-

meio ambiente. Portanto, 

teúdo ao aluno. Inversamente,

a teoria das polaridades desenvolvi

da por Elias e Dunning (1966) e o modelo de profissionalização 

de atitudes de VZebb (1969). Elas levam em conta o significado da 

experiência pessoal do indivíduo, e portanto descem a um nível 

sócio-psicológico de análise. São eles: 1- finalidade (trabalho/ 

seriedade a jogo/ludicidade); 2- interação social (competição 

cooperação) ; 3- resolução de conflitos (controle externo 

trole interno); 4- regras (rígidas a flexíveis);

nalização de atitudes (vitória a honestidade) .

No contexto de uma aula de Educação Física estas 

categorias de variáveis interagem entre si, sendo muito difícil 

ensino-aprendizagem.

mal é definido como aquele que apenas reproduz os modelos insti

tucionalizados das várias atividades físicas (esporte, dança, 

etc.), sem qualquer adaptação; ou seja, variação e/ou simplifica 

ção, visando atender às características dos participantes e do 

adequa o aluno ao conteúdo,

o conteúdo não-formal caracteriza- 

se pela sua adaptabilidade às características e necessidades do 

aluno, com modificação dos padrões de movimento, regras e

riais das atividades institucionalizadas e criaçao de novas ati

vidades. 0 centro de referência, portanto, ê o aluno,
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alta formalida
de

de uma
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sem
pa-

apenas

Mosston,
ensino por

programatarefas,
individual e descobrimento guiado.

Vari ave is Soe i o-Psicológicas2.2.2.
aborda-

cultural,
paraanalisando o que

Renoneno

No espectro de estilos de ensino proposto por 
entre estes dois polos encontram-se outros estilos: 

ensino recíproco, ensino em pequenos grupos,

o professor faz cor 
prede-

e o

Iluizinga (1971) após constatar a limitação das 
gens psicológica e biológica do jogo, ocupadas em buscar as fun
ções utilitárias do jogo, partiu de uma interpretação 

jogo em si mesmo, o que ele significa 
os jogadores, ou seja, a sua significação primária, e como o fe- 

lúdico manifesta-se nas diferentes atividades humanas.

sane, 1982;

reçoes, se

2.2.1.2 . Estilo de ensino: Comando a solução de proble- 

rcas * G ensino por comando caracteriza-se por: respostas físicas 

predeterminadas pelo professor; o aluno limita-se a cumprir 

ordens do professor, sem qualquer outra participação; os modelos 

de organização sao rígidos e bem executados; a duração, número 

de repetições, ritmo, início e término das atividades são prede

terminados pelo professor; utilização de vozes de coraando 

forma! cessar!, etc.); utilização constante de demonstração; 

cução coletiva e padronizada dos movimentos;

a execução do aluno não corresponde ao modelo 

terminado; a aprendizagem faz-se por imitação;

de na relação professor-aluno; baixo envolvimento cognitivo 

aluno. A solução de problemas caracteriza-se por: parte 

situação-problema apresentada ao aluno; existe mais de uma 

posta física possível; o próprio aluno busca as respostas, 

modelos predeterminados; os alunos determinam seus próprios 

droes de rendimento, o ritmo e o início e término da atividade; 

o aluno faz sua própria avaliação, o professor orienta 

quando necessário; informalidade na relação professor-aluno; al

to envolvimento cognitivo do aluno (Faria Júnior, Corrêa & Bres- 

Mosston, 1978).

sumidamente, assim ele caracteriza o jogo:
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1. umae
enao

dever

2 . ele leva a uma evasao
da vida

se
cotidiana, pois
de absorver intei

do entre a seriedade e o jogo.
não está ligado à satis.3.

enfim, e uma
tem uma finalidade autonoma e se

iirealiza

4. e
ocu-

em determinado momento, aca-
de
ou

e todos eles
a

determinando
o

0 jogo e desinteressado, ou seja, 

fação imediata das necessidades e desejos;

sendo sempre pratica- 

a critério dos partici_

"de maneira material

ramente o jogador"

"sao

"real"

"todo jogo e capaz, a qualquer momento, 

(p. 11), não havendo um contraste niti

0 jogo caracteriza-se pelo seu isolamento e limitação. 

Distingue-se da vida comum pelo lugar e duração que 

pa; é jogado dentro de limites de tempo e espaço. É limi

tado no tempo porque joga-se até que se chegue a um certo

fim; o jogo inicia-se e, 

ba-se. É limitado no espaço porque existe no interior

ur.i campo previamente delimitado, 

imaginária, deliberada ou espontânea" 

mundos temporários dentro do mundo habitual, dedicados 

prática de uma atividade especial" (p. 13).

5. 0 jogo cria ordem e e ordem. Introduz na vida uma perfei

ção temporária e limitada, exige uma ordem suprema e abso. 

luta, e a desobediência a esta ordem "estraga o jogo". As 

regras desempenham função essencial no jogo,

que é permitido ou nao dentro do mundo restrito e tempo, 

rário do jogo.

atividade temporária, 

tendo em vista uma satisfação que consiste nessa

própria realização" (p. 12).

0 jogo e livre, ele próprio é liberdade; ou seja, 

atividade voluntária, porque se sujeito a ordens 

mais jogo. Não é imposto por necessidade física ou 

moral e nunca constitui uma tarefa, 

do nas horas livres, e é possível, 

pantes, interrompê-lo a qualquer momento. 

0 jogo é exterior à vida habitual, 

para uma esfera temporária de atividade 

com orientação própria. Mas isto não impede que o jogo 

processe com a seriedade usual da vida
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06. mesmo

07. acaso.
0 final,o seu

acabar com ten-uma
sao.

Com base nestas características, Huizinga define jogo

como:

como

pos.

e

manti

do .

1.

2.
equi-A polaridade entre cooperação3.

pes;
competição dentro de cadaA polaridade entre cooperação e4.

5.

rivalidadee6.

juízes, espectadores)

o controle flexível que os jogadores individualmente exer 

citam por si próprios;

A polaridade entre identificação afetuosa 

hostil entre os oponentes;

cara os

equipe;

A polaridade entre controle externo aos jogadores (por e- 

xemplo, por diretores, capitaes, iuizes. espectadores) e

jogo tende a levar à formação de grupos sociais, 

depois de acabado o jogo.

j°g° gera tensão, entendida esta como incerteza, 

jogador esforça-se por levar o jogo até

para obter algo difícil, ganhar,

(.L.) ama. attvtdade. ttv*e., conócte.nte.me.nte. tomada
nnao Ac*ta" e. e.x.te.*to* a vtda habttaat, maò ao me.Amo tem 
po capaz dc ab^o*\)Z* o jogado* de. manet*a tntenòa e. to~ 
tat. é ama attvtdade. de.ò£tgada de. todo e. qaatqae.* tnte.- 
*eòôe mate.*tat, com a qaat não te. pode, obte.* qaatqae.* ta 
c*o, p*attcada de.nt*o de. ttmtte.6 eópactató e. te.mpo*atZ 
p*op*t.oò, Acgando ama ce.*ta o*dem e. ce.*ta* *e.g*a* . (p. 1 6]

Elias e Dunning (1966) desenvolveram uma teoria que en- 

jogos esportivos como um tipo de dinâmica de grupo que e 

produzido por tensões controladas entre pelo menos dois subgru- 

0 equilíbrio destas tensões é necessário para que o jogo se 

desenrole. Se esse equilíbrio é rompido, o jogo é prejudicado. 

Nesta perspectiva, o jogo e visto como um conjunto de polarida

des interdependentes, nas quais o equilíbrio da tensão e

Sugerem-se as seguintes polaridades:

A polaridade global entre duas equipes adversarias;

A polaridade entre ataque e defesa;

e tensão entre duas
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sociado aos jogos infantis,

jogadores

este

tica, e

gem básica das atitudes e crenças

A polaridade entre seriedade e divertimento.

0 equilíbrio pode ser perturbado em algumas ou em todas 

as polaridades. Por exemplo, regras excessivamente flexíveis po

dem levar a descaracterização de um dado jogo, que se tornaria 

"vale-tudo”. Ao contrário, com regras excessivamente rígidas, 

nao haveria possibilidade de variações das estratégias de jogo. 

Se o equilíbrio entre seriedade e divertimento desloca-se em di-

"falsa"

e a

A polaridade entre o prazer da agressão pelos 

individualmente e a restrição imposta sobre 

pelo padrão de jogo;

A polaridade entre flexibilidade e rigidez das regras;

A polaridade entre os interesses dos jogadores e dos 

pectadores; e

deração, num mesmo modelo de análise, fenomenos 

considerados opostos, como por exemplo, tensão e cooperação. 

Elias e Dunning apontam a tendência da Sociologia em tratar sepa 

radamente a tensão e a cooperação, conforme os valores pessoais 

do pesquisador. A dinâmica de grupos de um jogo esportivo elimi

na esta inadequação, pois ela pressupõe tensão e cooperação 

mesmo tempo, numa variedade de níveis, pois as equipes são

tempo adversários e parceiros de jogo, e se não houver al

gum tipo de associação entre elas o jogo não é possível.

Na proposição teórica de Webb (1969) existem no esporte 

institucionalizados que se acreditam serem similares aos 

de outras instituições sociais, como a economia e a polí_ 

assim ele forneceria às crianças e jovens uma aprendiza- 

necessárias à participação

vida adulta. Estes valores são: busca do sucesso, desempenho ha- 

(honestidade, igualdade). 0 è as.

busca do sucesso a jogos esporti.

reçao a primeira polaridade, o jogo transforma-se de 

luta para uma luta "real", aumentando a violência 

(Dunning, citado por Rees & Miracle, 1984).

A vantagem deste tipo de abordagem é que leva em consi- 

num mesmo modelo de análise, fenomenos freqtlentemente
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a

cara-

a

cooperação.a

membros

2.2.2.1. Finalidade: trabalho a jogo. Reflete o caráter 

de tendência de seriedade ou ludicidade das atividades. 0 

ter de jogo revela-se na voluntariedade de participação, nao- 

identificação com a vida real, satisfação intrínseca à própria 

participação e delimitação arbitrária de espaço e tempo. 0 cará

ter de seriedade tende a aproximar a atividade das característi- 

cas do trabalho; é uma tarefa obrigatória, reproduz a vida real, 

tem limitações dè tempo e espaço predeterminadas e precisas, e o 

prazer provém mais dos resultados obtidos do que do proprio pro

cesso. Para LUschen (1972) é o nível de recompensa extrínseca à 

atividade (prémios, ótatuò social, etc.) que determina a posição 

de uma atividade específica dentro do contínuo trabalho-jogo. 

Quanto maior o nível de recompensa extrinseca existente, mais 

atividade aproxima-se do polo do trabalho.

vos formais. A profissionalização de atitudes e definida como o 

deslocamento do polo da honestidade/igualdade em direção ao polo 

da busca do sucesso (vitoria), quando da participaçao em jogos. 

Webb sustentou a tese de que, conforme a criança cresce, aumenta

sua profissionalização de atitudes. Knoppers (1985) apontou o 

fato de que, apesar do ser considerado um elemento es

sencial do esporte, na realidade do mundo esportivo a orientação 

profissional predomina; e também o fato de que a ênfase na busca 

da vitória é uma característica das instituições sociais adultas.

Com base nestas teorias, as variáveis sócio-psicológi

cas aqui propostas serão detalhadas a seguir.

2.2.2.2 . Interação social: competição 

Competição será definida como uma atividade dirigida ao alcance 

de um padrao ou meta na qual o desempenho do individuo ou do seu 

grupo é comparado e avaliado com relação ao de outro indivíduo ou 

grupo selecionado, que leva à formaçao de uma hierarquia entre 

os indivíduos ou grupos (Ausubel, Novak & Havesian, 1980; Sherif, 

1976). Para as finalidades deste estudo, cooperação será defini

da como aquela atividade que exige associação entre os
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de un grupo para obtenção de uma meta comum.

2.2.2.3. a
controle interno. ele-

gras.

ea

2.2.2.5.

en-

as

julgamento

porque o

encontrado
citado
encon-

to intermediário deste contínuo encontra-se a busca do 

nho habilidoso (jogar tão bem quanto possível).

Profissionalização de atitudes: vitória a ho

nestidade . Refere-se à tendência da atividade em levar o partici. 

pante a uma atitude de profissionalização ou honestidade. No pon 

desempe-

compromisso com a 

entre atletas amadores do que em 

por Rees e Miracle, 1984). Mantel e

2.2.2.4. Regras: rígidas a flexíveis. Regras rígidas 

tem proveniência externa, geralmente das atividades físicas ins 

titucionais, não admitindo variações na interpretação nem adapta 

ções às características dos participantes. As regras flexíveis 

permitem interpretações diversificadas conforme a ocasião 

adaptação às características e interesses dos participantes.

Por exemplo, num 

ração entre as equipes para que o

tre si e com as

Estas variáveis, numa situação concreta, interagem 

variáveis pedagógico-didáticas, produzindo

Resolução de conflitos: controle externo 

0 controle externo é aquele exercido por 

mentos externos à atividade, como árbitros, professores, etc., 

para resolver os conflitos surgidos. 0 controle interno é aquele 

exercido pelos próprios participantes para manter o nível de ten 

sao sob equilíbrio, incluindo a interpretação e aplicação das re

mais diferentes combinações.

jogo esportivo há necessidade de coop£ 

jogo seja possível, e os parti 

cipantes têm que concordar no conceito de honestidade e resistir 

a tentação de quebrar as regras. Para Rees e Miracle (1984) esta 

cooperação e mais facilmente atingida em jogos e esportes infor 

mais, onde os jogadores têm que realizar sua própria arbitragem, 

do que nos esportes formalmente organizados, onde o 

das regras depende dos árbitros. Isto também explica 

honestidade é mais freqúentemente 

profissionais (Mclntosh, 

Vander Velden (1974)
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e a

situa-

variá-
veis
dade re-

ogras

ou-
o

modelo de polaridades.

savam de longa distancia.

A opção por uma das polaridades em qualquer das 

afeta o equilíbrio de uma ou algumas das outras. Uma ativi- 

de conteúdo formal tende a vir associada com trabalho,

tre o desafio e

rígidas, controle externo e ensino por comando. Quando 

conteúdo é o esporte formal, acompanham também a ênfase na vito

ria e na competição. A opção por regras rígidas leva invariavel

mente ao controle externo. A opção por controle interno, por sua 

vez, tende a levar à adoçao de regras flexíveis. Este fenomeno 

coerente com a teoria dos sistemas, nos quais cada componente 

tem uma função própria e também exerce influência sobre os 

tros componentes (Singer & Dick, 1980). A figura 7 apresenta

basquetebol com dois garotos baixos; para tornar o jogo mais jus^ 

to e desafiador, os garotos maiores jogavam de joelhos e arremes

as habilidades mais facilmente do que em 

ções sob a supervisão de adultos (controle externo).

Polgar (1976) descreveu o comportamento de escolares em 

jogos informais, onde a busca da vitória cedeu lugar à necessida 

de de reequilibrar o jogo. Num deles, dois garotos altos jogavam

traram a enfase em vitória e habilidade como os mais importantes 

fatores do jogo em participantes de esportes organizados, e ênfa 

se em honestidade nos não-participantes daqueles esportes.

Para Csikszentmihalyi (1975) é o equilíbrio entre o de

safio da atividade e a capacidade do jogador que proporciona 

sensaçao de prazer e satisfaçao ao praticante, a experiência pes 

soai a qual denominou de "fluxo", para denotar a sensaçao holís- 

tica da ação com envolvimento total. Chalip & Csikszentmihalyi 

(1984), em estudo realizado com adolescentes, concluíram que es

ta experiência no esporte é mais facilmente alcançável em situa

ções informais, onde os participantes estão no controle da ativi. 

dade (controle interno) e podem assim manipular o equilíbrio en-
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A ANÁLISE DAS POLARIDADES3.

sócio-e

en-

res-

A-

ao

isso a aula deveria iniciar-se com as

(p. 47).

afastada;
mo sob o

A análise das variáveis pedagógico-didáticas 

psicológicas, que operacionalizam no processo ensino—aprendiza

gem a dimensão social da Educação Física, nas suas relações 

tre si e com as demais variáveis do modelo, será feita a partir 

da analise dos métodos prevalecentes ao longo da história da Edu 

caçao Física no Brasil: Método Francês, Método Desportivo Genera 

lizado e Método Esportivo, que serão doravante designados, 

pectivamente, pelas siglas MF, MDG e ME.

A escolha do método como objeto de análise justifica-se 

na medida em que a maior parte das variáveis pedagógico-didáti

cas e socio-psicológicas estão relacionadas basicamente às deci

sões tomadas pelo professor quanto às estratégias de ensino, 

queles métodos, em especial os dois primeiros, buscavam uma pa

dronização destas estratégias, e também dos conteúdos, limitando 

as possibilidades de decisão do professor. Embora o ME não che

gue a caracterizar-se como um método padronizado, ao eleger o e£ 

porte formal como conteúdo principal, limita os graus de liberda 

de das demais variáveis, facilitando a análise.

0 MF fez uma opção clara pelo comando e conteúdo formal. 

Os documentos 1 e 2 destacam as vozes de comando, resposta físi

ca predeterminada através de demonstração, papel passivo e baixo 

envolvimento cognitivo do aluno. Alem disso, o MF, segundo Bra

sil, MEC (1960) recomendava ao professor a correção na execução 

dos movimentos "desde o início (...) sem a qual o aluno ficara 

sempre medíocre" (p. 38) e a indicaçao do "ritmo de execução o ti.

ponto de vista fisiológico e mecânico" 

A solução de problemas foi radicalmente 

aluno não cabia perder tempo pensando, apenas deveria obedecer 2 

executar os movimentos por imitação, para melhor alcançar os ob

jetivos fisiológicos e "disciplinar-se". Alias, o uso do estilo 

de ensino baseado no comando exigia uma disciplina férrea, e por

"evoluções", exercícios de
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disciplina coletiva

(p.

desenrolam normalmente executados (...)e se sao

(p. 43)

DQCUMENTO 1

Posi-

ComC-

DOCUMENTO 2

meioao

estado

A seqtlencia

dos
um motivopor

gia

disciplinada 

tação,

0 uso feqtlente dos

adequada para operacionalizar alguns dos objetivos educacio

nais propostos, conforme mostra o documento 3.

Para fazer executar um movimento, o instrutor comanda: 

ção fundamental (...). Enuncia o exercício e ao comando: 

çar! todos executam o movimento prescrito (...) preceder o coman 

do de execução dos flexionamentos e dos exercícios educativos de 

um enunciado rápido e em voz clara do movimento, acompanhado de 

uma demonstração feita pelo próprio instrutor ou pelo monitor.

"se

0 comando de execução será, então: Façam como eu (...). Deste 

modo evita-se qualquer hesitação por parte do aluno que sem preo 

cupação inútil do espírito poderá executar mais a vontade e mais 

corretamente o exercício.

'na mao"

por uma escola atenta"

"que permitem ao instrutor ter a sua escola 

uma lição de Educação Fisica era considerada 

os exercícios previstos são comandados sem hesi

se se

40) , e

Embora alguns fatores de adaptação ao aluno e 

ambiente fossem considerados pelo MF, tais como a idade, 

fisiológico e valor físico dos participantes, condições atmosfé

ricas, do terreno e do material disponível, o conteúdo era prees^ 

tabelecido e delimitado: evoluçoes, flexionamentos, exercicios 

educativos e aplicações (marchar, trepar, saltar, levantar, cor

rer, transportar, lançar, atacar e defender-se), exercicios res

piratórios, inarcha com canto e exercícios de ordem.

exercíci >s educativos e aplicações so poderia ser modificada 

"sério e bem definido" (Brasil, MEC, 1960, p. 41).

"flexionamentos pareceu uma estrate-
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DOCUMENTO 3

1941)

segundo

Em

mo-

res-

e que se adaptavam 
necessidades

sexo
exercícios

Uma ótima oportunidade para se acentuar a possibilidade do de 

senvolvimento do espírito de obediência, de disciplina da vonta

de e do sistema nervoso é durante a execução de flexionamentos, 

quando os executantes estão sob a imposição de acompanhar um rijt 

mo fisiológico e mecânico.

por

, pois sua influên

(Brasil,

"convém ater-se a jogos cu- 
" e de que, em matéria de 

tudo que diz
1920, p. 50).

A extrema formalidade e rigidez do MF levou à necessida 

de de sua adaptação às crianças e secundaristas do sexo femini

no, mediante a transformação, no primeiro caso, dos 

educativos e aplicações em exercícios lúdicos como o "carrinho 

de mão", "aviãozinho", etc. (Revista de Educação Física, 

ou a utilização de aulas historiadas (Lobo, 1938), e no 

caso a introdução de música, para "tornar as aulas de tal forma 

interessantes, que atraíssem o maior número possível de moças à 

prática de exercícios úteis" (Abade, 1936, p. 27).

As variáveis sócio-psicológicas no MF articularam-se em 

torno das polaridades do trabalho, controle externo e regras rí

gidas . 0 MF engendrou um rigoroso controle da ludicidade, mani- 

festado em varias estratégias, a começar pelo tempo disponivel 

para os jogos, como se ve no Documento 4. Apenas um ou dois jo- 

gos eram recomendados para compor a lição de Educaçao Fisica. 

bora considerando os jogos como "a forma de ginastica mais apro

priada às indicações da vida escolar" e que se adaptavam "tanto 

às aptidões físicas da criança, como às suas 

rais" , além de propiciar prazer, eles "nao podem constituir, 

si sós, um método completo de educação física” 

cia do.ponto de vista higiénico "seria insuficiente" 

MEC, 1960, p. 20). Daí o jogo ser concebido no MF como uma forma 

de levar o indivíduo ao trabalho, como transparece no Documento 

5, com as recomendações ainda de que 

jos efeitos fisiológicos são conhecidos 

jogos, "deve-se desprezar a fantasia, como em 

peito ao treino físico" (Guinle & Polo,



171

DOCUMENTO 4

sem

DOCUMENTO 5

aunen-

DOCUMENTO 6

movimen-

execu-

cantos

sao

lescentes•

a

dosmonotonia

a

p. 35). Marinho

aquele em

fu-que o

gindo
con-

Mas natrole

verdade,

"introdução de

Cabe ao professor, evitando o cansaço e o tedio dos i 

tos monótonos, despertar o interesse dos alunos pela sua 

çao, convencendo-os da sua utilidade e animando-os com 

apropriados e, intercaladamente, com jogos recreativos que 

também de efeito benéfico e agradam mais ao temperamento dos ado^

Os jogos escolhidos deverão fazer trabalhar, 'no pequeno espa

ço de tempo que lhes é reservado, todos os alunos' sem exceção 

(•••). A duração de um jogo varia, segundo sua natureza e o tem

po total de que se dispõe, entre dois e quatro minutos. A um no

vo sinal o jogo deve cessar imediatamente. 0 instrutor (...) ín

dica a nova formação a tomar e prossegue metodicamente no traba

lho.

Mas o jogo era também visto como uma forma de manter 

motivação da aula, constantemente ameaçada pela 

exercícios formais, e por isso o MF recomendava

(...) e preciso ver nos jogos e esportes, bem escolhidos, os 

elementos de um preparo real, como objetivo para a educação físi. 

ca, ao mesmo tempo que um meio eficaz e fácil de dosar e 

tar a resistência dos indivíduos sem que eles o percebam.

jogos no momento oportuno" (Brasil, MEC, 1960, 

(1953) esclareceu qual seria este "momento oportuno":

professor sentisse que o interesse da turma estivesse

ou desaparecendo. 0 Documento 6 esclarece a questão.

0 Documento 7 aparentemente indica uma opção pelo 

interno na resolução de conflitos por parte do MF.

as virtudes educativas do jogo deveriam ser canalizadas
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porque,

(Ro-
1935 ,lim, P.

DOCUMENTO 7

dela

. DOCUMENTO 8

DOCUMENTO 9

e

OS

espontâneo, 

do

O interesse da criança para a atividade física é 

mas é necessária a direção do adulto para guiar o espírito 

folguedo dentro de limites saudáveis.

(...) se trata de jogos curtos, regulados pelo instrutor, 

nao desordenados, como os de recreios escolares, em que fracos e 

forte brincam juntos sem medida e duraçao.

se evidencia nos Documentos 8 e 9, 

resultados podem ser opostos” 

”restringir-lhes a ação por 

1947, p. 1).meio de regras justas”

“devem ser conhecidas por todos

como se

pode

A criança que se acostuma nos jogos a res-
mais

Os jogos nao deveriam fazer perder muito tempo, e então 

o professor deveria fornecer todas as indicações necessárias pa

peio professor, como

“praticados sem direção, os

37), e é preciso então

(Sant’Anna,

O jogo coletivo é uma necessidade para a criança. 0 desejo de 

convivência, o instinto associativo, a vontade de fazer parte de 

•um grupo, e a força dinâmica da vida. Os jogos proporcionam opor 

tunidades para a educação social, promovendo situações reais no 

mundo do brinquedo. Nesse mundo as decisões da criança são 

mesma e de suas decisões advém consequências tais que ela 

avaliar por si mesma, 

peitar o direito dos adversários e companheiros aplicará 

tarde na vida real todos esses bons preceitos.

ra organizar rapidamente a atividade, e entre elas, as regras do 

jogo, que “devem ser conhecidas por todos os alunos (Brasil, 

MEC, 1960, p. 48); preestabelecidas, portanto.

Outra forma de controle da ludicidade no MF foi a utili. 

zaçao parcimoniosa da atividade esportiva (pois esta tem uma ori 

gem lúdica), como se depreende do Documento 10. Os esportes cole.
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tivos, por exemplo, praticados
(Brasil,

mais

MES, entenda-se, esporte. 0 esporteo era

a ginastica, (Guinle & Po-para os para os

11o, 1920).

DOCUMENTO 10

o

DOCUMENTO 11

somente aos 17 anos poderiam ser 
normal,

"fortes",

A opção do MDG pelo polo do jogo/ludicidade condicionou 

e foi condicionada pela opção em outras variáveis. Os documentos 

11 e 12 atestam esta opção.

MEC, 1960, p.

aconselháveis

"fracos”

"forma

ra a

(...) os exercícios de educação física visara preparar o aluno, 

combatendo-lhe a sedentariedade e as raás atitudes, para a práti

ca mais atraente dos esportes individuais e coletivos que, entr£ 

tanto, não devem ser permitidos nas primeiras classes (...). Nas 

ultimas classes, a prática obrigatória e regulamentada dos espor 

tes individuais e coletivos evitará era grande parte que os jo

vens, orientando por si mesmo o desenvolvimento de suas qualida

des físicas, escolham esportes inadequados à sua constituição e 

abusem inconvenientemente de suas possibilidades, acarretando 

esgotamento e a fadiga (...).

porem durante um tempo restrito” 

50). As aulas de ginástica eram consideradas

os que ainda não se acham na posse integral 

nem dispõe de reservas energéticas bastantes pa 

(Brasil,

em sua

para 

do vigor físico,

execução de exercícios mais completos e violentos” 

1938, p. 6)

0 "jogo” é ao mesmo tempo, o início e o coroamento das ativi

dades físicas. Ele libera o espírito do praticante e procura dar 

lhe alegria, prazer e satisfaçao, afastando as suas preocupações 

e cuidados (...). 0 ato de jogar representa ura dos momentos mais 

agradáveis da vida. É nó jogo, na ação livre, que se revela me

lhor toda a personalidade do praticante.
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DOCUMENTO 12

ao

de ale-

privilegiou o jogo esportivo, considerado a da

pois esta e ti

com parceiro coletivamente,ou

67) .

rece

DOCUMENTO 13

favore-

do

os

oii o

Os objetivos educacionais apregoados pelo MDG levaram a 

opção pelo jogo e a outras opçoes interdependentes. 0 jogo favo- 

a interação social (tanto a competição como a cooperação) e 

o aparecimento de conflitos, características exploradas pelo MDG,

como aparece nos documentos 13 e 14.

(Listello, 1958, p.nos encontramos sempre ganhando ou perdendo”

0 jogo, com carater exclusivo de recreaçao, poderá ter lugar 

nessa altura da lição. Neste caso, nos referimos logicamente 

jogo com caráter exclusivo de recrear, de fazer "rir", 

gria (...).

Contudo, ao definir como objetivo principal a iniciação 

e a aprendizagem esportiva, visando sua utilização futura, o MDG

"imagem da vida”, 

uma luta constante (...) comparável a um grande tor 

neio, no qual, individualmente,

|as| "formas de trabalho" que servem ao "jogo" (...) 

cem á integração do indivíduo na coletividade, em face da afeti

vidade produzida e da cooperação realizada para o bom exito 

trabalho, ou, simplesmente, pelo desejo que cada um tem em pro

porcionar ao companheiro a melhor maneira de jogar. Por isso, 

esforços de cada um sao orientados para o objetivo que e fixado 

a "coletividade" e esse trabalho "coletivo" e, muitas vezes, 

feliz resultado de um conjunto de açoes ou de reações realizadas 

por pequenos grupos de indivíduos.



175

DOCUMENTO 14

muito

ne-

fa-

una

15.

decisõesas

DOCUMENTO 15

para que a rivalidade seja sã,

precisam

..

essen-e

Nas e que

do

de

(Brasil, DEF,MEC,ii

resvalara

como apare-

(Listello, 

tes princípios aparece

"descobrir certos

do juiz"

no Documento

(...) a aprendizagem da vida em sociedade deve começar i 

cedo, no decorrer de atividades que provocam conflitos, que 

cessitam ser resolvidos de acordo com a ideia que os homens 

zem de justiça.

"formas de jogo"

neas que permitem 

evidenciando mesmo a personalidade, 

cooperação e a inteligência dos jogadores 

1966, p. 23). Estes aspectos acabaram levando o MDG 

no estilo de ensino baseado na solução de problemas,

assim, quanto é importante o 

sem julgamento competente e íntegro, 

a atividade desportiva pode se revelar nefasta e produzir desor

dem e imoralidade.

Embora os alunos possam praticar o esporte "com inteira liberda

de de ação", devem fazê-lo "obedecendo às regras e

(Brasil, MEC, DEF, 1966, p. 23).

Contudo, a resolução de conflitos apresenta ainda 

forte opção pelo controle externo, evidenciada no Documento

O educador deve agir e educar, 

franca e honesta. É nesse momento que deve intervir, para ajudar 

a controlar os impulsos e os maus instintos (...) no transcorrer 

dos jogos que revelam seu caráter, criam conflitos que 

ser resolvidos eqtlitativamente e fazem explodir paixões que pre

cisam ser dominadas. Ve-se, assim, quanto é importante o papel- 

do educador. Sem diretivas,

A concepção de técnica esportiva no MDG é pouco rígida 

(em relação ao ME, por exemplo) e leva em consideração as possi

bilidades dos alunos e baseia-se em princípios gerais 

ciais, como ritmo, educação respiratória, marcação e desmarcação 

1957). A estratégia escolhida para operacionalizar es 

16: são as "formas de jogo", 

aparecem as reações esponta- 

aspectos do comportamento, 

a dedicação, o espírito
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ce no Documento 17, coman
a

DOCUMENTO 16

técni-

DOCUMENTO 1.7

es-

da

DOCUMENTO 18

para

UH

formasdas
do

limitando a
flexibilie

dade e informalidade.

em direção à me

en-

Pedagogicamente, é graças a uma demonstração perfeita que po

demos dar uma ideia do gesto a realizar. A execução que segue de 

ve ser perfeita, porque a criança tem a percepçao global. Seu ce 

rebro está melhor estruturado para imitar um gesto, do que 

compreender explicações sutis.

"regras

mas sem abandonar o tradicional estilo 
do, evidenciado no Documento 18, ao menos no que diz respeito 
valorização da aprendizagem por imitação.

(...) o jogo se desenrola em função dos conhecimentos 

cos e das possibilidades físicas dos jogadores. Ele se realiza 

de um modo contínuo, sem interrupções ou corrigendas de qualquer 

espécie. É evidente que as observações e os conselhos são admi

tidos entre os períodos de ação (tempos mortos ou intervalos en

tre os tempos) ..

esportivas. Contudo, o 

aspecto formal e da rigidez das regras do esporte, 

opção plena, nas variáveis "regras" e "conteúdo", pela

As "formas de jogo" também facilitaram a adoção de 

conteúdo até certo ponto não-formal, com adaptações 

Documento 19 evidencia o aparecimento

Um jogador (futebol por ex.) dribla com o pé, 

ta do adversário; bruscamente, nas proximidades da meta ele 

contra-se com dois adversários proximamente colocados a sua 

querda e á sua frente; nesse instante ele vé um companheiro colo 

cado a alguns metros à sua direita (...). A reação, portanto, 

quele jogador terá que ser a mais rápida e a mais ' inteligente 

possível. Deverá então variar suas atitudes, gestos e tática, de 

acordo com as condições do momento.
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DOCUMENTO 19

da

o

da

eleva-

eera

de

gidas e formalidade.

DOCUMENTO 20

funda..

no

das

rece no Documento 21.

(...) considera-se desporto a atividade predominantemente fí

sica, com finalidade competitiva, exercitada segundo regras pre

estabelecidas.

na 
acordo 
táti-

quer preço”

A busca desenfreada pela vitória, desencadeada pelo mo
delo esportivo adotado, reacendeu no âmbito educacional a ques- 

definido pela Organização das Nações Unidas pa 
Cultura (UNESCO) (1977), no "Manifesto 

sobre o como "aceitação, sem discussão das decisães
do árbitro (...) vontade de jogar para ganhar, objetivo primeiro 

pela firme rejeição em conseguir a vitoria a qual.
(p. 4). A preocupação da UNESCO sobre a questão apa-

0 ME foi o desembocadouro natural da esportivização
Educação Física, iniciada ao final da década de 50, e da 
ção do esporte a razao de Estado na década de 70...Não 
não é - propriamente um método, mas uma serie de procedimentos

tao do ^ax>-p£a{/, 
ra a Educação, Ciência e

ii

no sentido de atingir os objetivos decorrentes da concepção de 

esporte adotada, presente no Documento 20: competição, regras r£

e essencial, e

0 jogo desportivo é a prática real e sem constrangimento 

atividade desportiva, em função do espírito e das regras que 

condicionam (...). 0 jogo dirigido é uma forma de ’ trabalho 

qual os jogadores, praticando a atividade desportiva de 

com as regras, tem as suas açoes limitadas por técnicas e 

cas impostas.

Com o ME, o modelo formal do esporte de alto rendimento 

é assumido em sua plenitude, sem diferenciação, adotado como si

nónimo de Educaçao FÍsica, sem uma reflexão pedagógica mais pro-
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DOCUMENTO 21

porém a

ticipantes a violar os regulamentos (.

recorrem
a práticas desleais e à brutalidade,

FÍsica
ii

Professores

sao

apresentadas nos Documentos 22 e 23.

DOCUMENTO 22

DOCUMENTO 23

"autoridades
"indivíduos idoneos,

O técnico ou jogador que perde seu tempo tentando descobrir 

meios de fugir às regras ou desenvolver qualquer jogada ilícita, 

nunca obterá destaque como verdeiro esportista. 0 jogo violento, 

além de todos os inconvenientes que apresenta, é falta de ética.

0 Conselho de Diretores das Escolas de Educação

(1975) denunciou que, nos meios desportivos do Brasil, "Técnicos 

e Dirigentes se empenham em atingir um único resul

tado: a vitória (a qualquer preço...)" (p. 26). Outras manifesta 

ções a este respeito, na literatura brasileira do período,

A busca da vitória nao pode sobrepor-se à finalidade educati

va do desporto, nem justificar comportamentos ou atitudes negatx^ 

vas para o interesse do indivíduo ou da coletividade.

A ameaça principal que pesa sobre o "fair-play" é a importân

cia .excessiva que, em nossos dias, se concede à vitória, fonte 
de prestígio para o participante, para o seu clube ou organiza

ção esportiva, e que pode, além disso, trazer vantagens substan

ciais .

Jogar para ganhar é essência da competição esportiva, 

preocupação excessiva pela vitória incita cada vez mais aos par-

) chegam a considerar os 
seus adversários como inimigos que têm de abater (...)

para lograr os seus fins.

Estas preocupações desdobraram-se na valorizaçao do con 

trole externo, como delineado nos Documentos 24 e 25, através do 

professor e, principalmente, dos árbitros, "autoridades máximas 

da partida” , que devem ser respeitados como
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(Daiuto, 1957, p. 28).

DOCUMENTO 24

impul

sem se

DOCUMENTO 25

no

"0 educador de

dá

(Brasentido ao jogo

simples

abrir-seao

omas

conceito de

0

Esta e

de

competentes e imparciais"

que o

a render o máxi-

referido '‘Manifesto" da UNESCO, num trecho transcrito em 1986 pe.

la Comissão de Reformulação do Desporto Nacional:

Na luta competitiva o educando aprende a moderar seus 

sos, sempre assistido pelo professor atento e competente 

leva a inibir-se, a atuar bem no justo momento, 

mo em favor da equipe,' a vencer com modéstia, a perder 

sentir humilhado.

Tendo como principal missão dirigir, coordenar e discipli

nar a competição, o juiz desportivo é a autoridade encarregada 

de solucionar questões surgidas entre as equipes, reparando pre

juízos causados pela inobservância das regras ou dos princípios 

éticos que regem o jogo.

Também supervalorizaram-se as regras, como aparece

roais profunda.

0 ME poderia ter valorizado a ludicidade, 

ao esporte, mas a formalizaçao, a tecnificaçao, a busca do rendi_ 

mento limitaram-na, ja que se aderiu ao esporte de alto rendimen 

to, aproximando-se então do polo do trabalho. A reformulação con 

ceitual elaborada-em 1986 tentou reverter esta situaçao, 

esporte—educaçao proposto foi excessivamente idealis. 

ta, não propos uma prática concreta, ao contrário da concei- 

tuaçao do esporte-performance e mesmo do esporte-participaçao. 

esporte educaçao é esporte-performance ou participaçao? 

uma questão que o Estado nao teve a coragem - ou a lucidez

coordenar e

ve ensinar-lhe que o respeito aos demais e as regras e o que 

e faz com que proporcione maior satisfação"

sil, ME, 1986, p. 150; UNESCO, 1977, p. 7). Tanto o prazer de jo 

gar, como o valor educativo do jogo foram atribuídos à 

obediência às regras, excluindo-se qualquer reflexão pedagógica
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Educa-

em

MDG
conteúdo NÃO-FORMALFORMAL <

MDG
COMANDO <

MDG
TRABALHO < } JOGOfinalidade

MDGCOMPETIÇÃO <■ ■7 COOPERAÇÃOME

MDG

MDGRÍGIDAS 4 > FLEXÍVEISregras

MDGVITÓRIA < HONESTIDADEME

Figura

conflitos

resolução 
de conflitos

estilo de 
ensino

CONTROLE
EXTERNO

CONTROLE
INTERNO

profissiona
lização de 
atitudes

interação 
social

MF
MÊ

MF
MÊ

MF
MÊ

SOLUÇÃO DE 
' PROBLEMAS

7. Posição dos Métodos Francês, Despor
tivo Generalizado e Esportivo no 
modelo de polaridades

. MF
^~MÊ

MF
MÊ

Em algumas variáveis não foi possível identificar a op

ção do método, ou por deficiência documental, ou porque a variá

vel nao se aplicava ao método, como no caso do MF na variavel 

"profissionalização de atitudes".

Ao longo do período histórico considerado, a formalida

de dos conteúdos, o comando como estilo de ensino, a identifica

ção da atividade física com as caracteristicas do trabalho, a ri. 

gidez das regras e o controle externo na mediaçao dos

responder claramente. Ao invés disso, confundiu o esporte-educa

ção com a própria Educação Física. 0 que poderia fazer a 

çao Fisica neste terreno senão trabalhar com o esporte-educaçao?

A Figura 7 sintetiza a analise das polaridades feita 
cada um dos métodos.
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a

traduzindo-se

de

pouco

mas sufocou-se diante do ME partir dea

Conseqtlentemente, observa-se a semelhança nas polaridades1970.

predominantes entre 1930-1950 e 1970-1986, respec.do MF e do ME,

tivamente.

ceu e

predominaram no contexto ensino-aprendizagem da Educação Fisica. 

Com a esportivização da Educação Fisica predominaram também 

prática da competitividade e da busca da vitória, 

concretamente nos inúmeros campeonatos escolares, nas turmas 

treinamento, na busca gananciosa pelos troféus. 0 MDG, que nas 

sobreviveu entre 1950 e 1960 foi o único a fugir um 

a estes parâmetros,
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CAPÍTULO V

CONCLUSÕES

sera

valo
res

no

con-

economico, 

política

e a

A Educação Física faz parte da sociedade, possui uma 

tendência auto-integrativa e portanto sofre influência deste to

do maior. Contudo, possui também a sua característica de auto- 

afirmação, a tendência de preservar e afirmar sua individualida

de e sua autonomia face ao macro-sistema social. Ambas as tendên 

cias precisam ser consideradas na análise sistémica, que 

feita com base no modelo proposto no capítulo anterior.

Do embate das forças sociais interessadas na questão da 

educação emerge uma política educacional, política entendida co

mo a ação do Estado sobre uma dada prática social. Dentre outras 

ações, esta política transpõe as opções feitas quanto aos

e prioridades sociais para o sistema escolar, e define o per 

fil desejado do egresso do sistema. Este estudo identificou va

riações significativas na política educacional brasileira confor 

me mudava o cenário económico e a correlação de forças no seio

da sociedade e no aparelho estatal.

Nas déçadas de 30 e 40, a mudança do modelo < 

de agrário-exportador a urbano-industrial, levou a uma 

educacional que agregaria à formação das "elites condutoras", de 

forte consciência patriótica, a preocupação com a formaçao de re 

cursos humanos, os "eficientes construtores da economia e da cul^ 

tura", para a industria e o comercio, que as tranformaçoes socio^ 

económicas estavam a exigir.

0 modelo económico'proposto era nacionalista, 

cepçao de educaçao foi também ideologicamente transpassada pelos 

valores patrióticos. Ela deveria preparar a juventude 'para o
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cumprimento dos seus deveres a defesa da
con

do de

da

imediatamente

de

mo-

como

e

entre

garquico.

do plano,
brasilei-

militar

ciai de 1895 refletiu a

era segun
influên

"con-

"tenacidade,

açao"

rais",

receu a

postos para a Educação Física.

apoiou o movimento de 30 e em especial o Estado Novo, que favore^ 

ceu o projeto politico dos "tenentistas". 0 Exercito foi uma das 

forças sociais raais atuantes no processo politico do pais 

1930-1945. Grande parte de seus integrantes compunham as emergen 

tes classes médias urbanas, descontentes com o velho regime oli-

lo menos o

"cum-

Era o perfil necessário do novo homem brasileiro, para 

que pudesse "realizar superiormente o próprio destino" 

prir seus deveres para com a pátria".

A vinculação da Educação FÍsica às Forças Armadas favo- 

reverberaçao dos objetivos educacionais oficialmente pro 

Mesmo porque o próprio Exercito

moral, 
etc., com destacada valorização da educação moral e cívica, 

instrução militar e da Educação Física.

A Educação FÍsica é o nível hierárquico 

nela estes objetivos encotraram ampla repercussão e 

favoreceram a adoção de uma concepção biológica e de uma metodo

logia rígida e autoritária. Ela objetivava o "mais alto grau 

aperfeiçoamento físico do homem", o "melhor rendimento e equilí

brio das funções", "ensinar e disciplinar os movimentos", 

trair hábitos musculares", "despertar hábitos e qualidades 

solidariedade e espírito de disciplina".

inferior, e

0 sistema militar (especialmente o exército e, 

a Marinha) representou uma importante fonte 1° 

cia no processo de desenvolvimento da Educaçao Fisica 

ra. As Forças Arrnadas sempre se interessaram pelo valor 
da atividade física. No contexto europeu, sua utilização sistema 

tica como forma de preparação do soldado era constante desde pe- 

final do século XVIII. Na Alemanha, um documento ofi- 

filosofia da Educaçao Fisica da epoca.

para com a economia e 

naçao". Os reflexos nos objetivos do sistema escolar foram 

tundentes: formação da consciência patriótica e do "homem 

, aperfeiçoamento e adestramento físico, disciplina 
com
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pOA.7977, p. 210].

de

1970. 0
defonte

deste fenômeno ramifica-se

des-sido formuladas:

carga da agressividade a repressão

paA.ZZcu£aA.mente com
-te/iTia.

C44 en-
compA.e.e.n-ião

Física.

atividade esportiva parece atin- 
têm

o es

a mais
Educação

Uma tentativa de compreensão 

em muitas direções. Primeiro, a 
gir as mais profundas emoçoes humanas. Inúmeras explicações 

da catarse à necessidade de expressão, da 

sexual. Mas, sem dúvida,

/tcnua ao fiatuAo àavtço cm afana* no cxcA.c.tto da 
na.ta£.. Pu/taníe todo e44e cu./iao de tnàtfaição... õ. 
a^caí. . . aco4Xuma-£a4 | a* cfaiança* | à faiptda < 
z a cxccuçao psi.cctàa_doà comando*, c cn*tnã-£a* a pronta 
^^bo^naçao “0 P*opo*tto dc am todo mato* (cttado

"de-

A partir da década de 30, e ate meados da década de 40, 

o sistema militar interessou-se pelo valor eugénico e de prepara 

ção guerreira da Educaçao Física. Na década de 70 compunha a te£ 

no-burocracia que se instalou no governo federal na área educa

cional, e ao dirigir hegemonicamente os órgãos centrais de admi

nistração da Educação Física, na perspectiva ideológica do 

senvolvimento e segurança nacional”, aliou-se ao sistema esporti 

vo, no interesse comum de colocar a Educação Física como fornece, 

dora de talentos para alimentar o esporte de alto rendimento, pa 

ra a "elevação do nível das representações nacionais". Daí a ado 

ção do modelo piramidal para o sistema Educação FÍsica/Esporte.

Dentro do sistema educacional, um outro grupo social es 

pecífico interessou-se pela Educaçao Física: os educadores da Es. 

cola Nova, valorizando os aspectos da higiene e saúde, esperando 

que a Educação Física propiciasse uma melhoria das condiçoes de

vida dos escclares.

A ascensao do fenomeno esportivo, interna e externamen

te, levou, a partir de meados da década de 50, a progressiva in

trodução do conteúdo esportivo, primeiro com o MDG, depois com 

a definitiva esportivizaçao da Educação Física a partir 

sistema esportivo representou neste periodo 

introdução de "variedade” na

execução p^tcctàa do* comando*,

Van Vatcn í Bcnnct,
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aos
dos
sao

demovimento

rior.

tem

sido historicamente

e a

ram a

A Revotaçao que., pon. meto dot pnZncZpZot que. a nonteZam, 
deu ao BnatZZ ZZbendade com netpontabZZZdade, tem nat 
atZoZdadet fiZtZeat uma dat tuat metat pnZonZtãnZat(...). 
Quanto ao det ponto, pneeZtamot agZn no tentZdo de mattZ- 
^Zean. a tua pnãtZea peta vattZdão enonme do notto tennZ- 
ton.Zo, cnZando na notta gente, ao Zado de aZto etpZnZto 
de detpon.tZvZdade, mente tadZa, conpo oZgonoto e eanáten. 
^Zn.me (...). 'Detpon.tZttat ZmbuZdot do desejo competZtZuo, 
expn.etto peto tema citius, altius, fortius. (p. 24-26)

leiro como uma mera

Um dos aspectos da política educacional engendrada pelo 

regime revalorizou a educaçao moral e civica, tornada obrigató

ria em todos os graus, e a Educaçao Fisica, que teve sua obriga

toriedade ratificada no l2 e 2- graus e estendida ao ensino sup£

A ausência de reflexão teórica e de produção de conheci, 

mentos científicos, e a conseqtlente falta de realimentação das 

práticas foram fatores que retardaram a caracterização da Educa

ção Física como uma área de conhecimento específico e facilita- 

sua instrumentalização para fins diversos, já que ela 

considerada pelo sistema educacional brasi—

"atividade".
Por outro lado, o discurso pedagógico da Educação Fisi-

porte e capaz de arrebatar o mais indiferente dos homens. Aliado 

interesses politicos e1 às ideologias em voga, esses predica- 

intrinsecos do esporte levaram a sua universalização e ascen 

como instituição social autonoma no século XX.

O conteúdo esportivo deu então uma nova coloração aos 

programas de Educação Física no Brasil, centrados na velha ginás 

tica sueca e francesa. 0 esporte pareceu também ir de encontro à 

ideologia propagada pelos condutores da Revolução de 1964: apti

dão física como sustentáculo do desenvolvimento, espírito de com 

petição, coesão nacional e social, promoção externa do pais, sen 

so moral e cívico, senso de ordem e disciplina. Neste sentido, 

J. J. Ramos (1974) assim se manifestou sobre o 

1964 e seus propósitos:
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"fun-

corao

base,com

nas justificativas de que para dea

II cora
tal Educa-

trabalhoçao
aos

educa-

nacionalista
pensa-com o

ri-
de-

ca encontrou no Esporte 
ções positivas":

mento conservador, 
gidez hierárquica. A herança

area"

profissionais da area"

"integrar so
cialmente" ,

trangeiros que haviam
Educação Física logo identificou-se 

com a educação para a obediência e com a 

histórica desempenhou um papel

de todos os

e seus

legisla-

a formação de atle-

caçao, 1985, p. 654). Parecer do Conselho Estadual de 

sobre a questão, contudo, lucidamente esclareceu que a 

Física já integrava, como atividade escolar regular, o currículo 

graus de qualquer sistema, de acordo com a 

çao em vigor, e seus objetivos não incluíam " 

tas ou ampliação do mercado de trabalho para os profissionais da 

(São Paulo, Conselho Estadual de Educação, 1985, p. 656).

um rico campo para reafirmar suas 

"formar o caráter", "disciplinar",

aprender a ganhar e perder", "aprender a competir", 

"respeitar as regras", "ser leal com o adversário", etc. Além 

"formação de atletas" atribuída à Educação FÍ_ 

sica escolar deu-lhe uma função imediatamente útil e concreta. A 
concepção esportivizada da Educação Física enraizou-se profunda

mente entre os profissionais da area, atendendo, às vezes, inte

resses corporativistas. Em 1985, por exemplo, foi solicitada à 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, através da Câmara 

Municipal de Adamantina, a introdução da Educação Física 

disciplina obrigatória desde a 12 série do 12 grau, 

dentre outras,

e guerreiro, a

Todos estes fatores determinantes dos objetivos

cionais da Educaçao Física interagiram sempre com a tradiçao his_ 

tórica, que condicionou uma certa postura pedagógica dos profes

sores de Educaçao Fisica. Institucionalizada e implantada pelas 
Forças Armadas a partir da década de 20, com base em métodos es- 

sido elaborados num contexto

disso, a missão de

nanento completo logo nos primeiros anos escolares" e de que 

medida haveria "um aumento considerável de cargos de 

Física e conseqtlentemente maiores oportunidades de

(São Paulo, Conselho Estadual de Edu- 

Educação 

Educação

"formaçao

atletas em qualquer modalidade esportiva deve-se iniciar o trei-
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sistema ' militar,

0 peso desta

educacional e nos

nos

de

meio

se

soblanovisno.

deixaram

no:sistema.

Outro fator que merece

oficiais, mesmo

reu-

DEF,

aquegresso

professores

didáticos

mar 

além

quando impostos de 

nião

etc. Todavia, as
de ser também uma importante fonte de introdução de

uma das bandeiras de luta do esco-

uma análise é o comportamento da

Educação Física Escolar frencategoria profissional militante na 
foram oficinlmente atribuídos para 

centrais durante o período consi

derado. Aparentemente

"cima para baixo"

de dirigentes da Educaçao Fisica 

deliberou sobre os pontos de vista a serem

Panamericano de Educaçao Fisica, entre eles o de

te aos diferentes papeis que 

a Educação FÍsica pelos órgãos 

a adesao aos discursos 
era imediata. Em 1944, 

, sob o patrocínio da 

defendidos no II Con-

Nova, 

sõ foram incorporados aos objetivos educacionais da 

Educação FÍsica ao final da década de 40, embora tenham influen

ciado a política educacional desde a década de 20. Aparentemente 

o sistema de tomada de decisões da Educação FÍsica, apontado por 

Buckley (1971) como um dos elementos do processo adaptativo 

um sistema sócio-cultural, é pouco sensível às mudanças do

externo e pouco capaz de alterar suas metas e valores. Para 

ter uma ideia desta deficiência, ainda não é prática corrente na 

Educação FÍsica a coeducação,

Garotas e rapazes separam-se em turmas distintas, 

a alegação de que "os meninos são mais fortes", "mais velozes", 

idéias pedagógicas da Escola Nova nao 

"variedade"

cisivo, ao transportar a Educação FÍsica do 

via Método Francês, diretamente ao sistema escolar, 

herança, tantos anos depois, ainda é sentido pelos 

de tducaçao Fisica, no compartilhar de procedimentos 

autoricarios e irrefletidos, simples reprodução de praticas con

sagradas pela tradição. Incluem-se nestas práticas as filas, 

chas, ordem unida, uso de uniforme e de vozes de comando, 

da vinculação com manifestações cívicas.

Mas nem sempre a mudança na política 

objetivos do sistema escolar levaram a mudanças nos objetivos 

educacionais da Educação FÍsica. Os princípios da Escola 

por exemplo,
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Educação Física a

P.

favorecer a melhoria do

estas
■ou

por exem-
e

lenta

partir

mais entusiastas
dos

ante-melhores,
Educa-

de
atle-

capazes

preciso 
científica

nacional"homem e os meios de colaborar no plano 

(Boletim Técnico-Informativo,

"e indispensável e deve mesmo 

base do ensino militar e pré-militar"

389). Já em 1967,

levar em conta, neste caso,

.da . segurança
1968, p. 50). Em que medida 

adesões representaram uma verdadeira identificação, ;ou apenas 
uma estratégia de sobrevivência do sistema frente às mudanças ex 
teriores, é ponto que mereceria maior aprofundamento. Não é fo
ra de propósito que a segunda hipótese seja passível de comprova 
ção. 0 discurso do valor eugênico da Educação Física, 
pio, foi absorvido e repelido com igual rapidez, mas 

a falta de fundamentação

ser considerada

(citado por Marinho, 1954, 

os diretores das Escolas de Educação Físi

ca manifestaram—se pelo estabelecimento de uma politica nacional 
de Educação Física com a finalidade de "

çao Física no 

seus benefícios gerais", com a 

tas de melhor nível -técnico, 

so país no mundo desportivo e social

daquele discurso.

já a absorção do discurso escolanovista foi mais 

e muitos dos seus componentes teóricos fixaram-se duradouramente 

no conceito bio-psico-social da Educação FÍsica. É necessário 

considerar, contudo, a maior consistência teórica do escolanovis^ 

mo, e também o fato de que ele provocou algumas mudanças no tra

tamento pedagógico da Educaçao Fisica, evidenciando algumas fac£ 

tas da sua crise. Mas sequer conseguiu substituir o MF,'.nem atin 

gir o terreno político-administrativo, ou obter a plena adesao

do discurso oficial.
** *** ^ • A completa esportivizaçao da Educaçao Fisica .a

de 1970 não seria possivel sem o total apoio dos proíissionais 

da Educaçao FÍsica, que foram os mais entusiastas propagadores 

da ideologia esportiva: competição, hierarquização, seleção 

formalização, etc. A mesma reunião de diretores 

riormente citada concluiu pela necessidade da pratica da 
ensino médio e superior para concorrer, "além 

"possibilidade de surgirem

de realçar a posição de nos 

" (Boletim Técnico Informati
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1968 , p. 50).vo,

que a falta de re

e

principalraen-
da

um

so-
concepçoes

nas nao

nalidade
práticas metodológicas de dois

pre-períodos
No-cisa ser

a

explorado.
o ME, pós-70, privilegiaram 

trabalho, controle externo e regras rígidas. Isto significou 

opção pela reprodução de modelos de atividades fisicas formais,

e em outras areas profis-

e se chocaram cora as

que se desejava formar.

A identificação entre as
politicamente dominados por governos autoritários 

Tanto o MF, hegemónico durante o Estado 

o conteúdo formal, comando,

Segundo Buckley (1971) ura certo nível de tensão é neces 

autoritá-

ram introduzidos, como 

cio-político, a partir de 1982, 

estabelecidas, mas nao necessariamente levaram a imediatas mudan 

ças ao nível da prática.

Outra questão a ser examinada e se existe coerencia en

tre a prática da Educaçao Fisica, considerada a partir do exame 

das polaridades predominantes em cada época, e o modelo de perso

sario para que ocorra o processo adaptativo. 0 Estado 

rio, em grande parte do.período considerado, funcionou como 

redutor de tensões no sistema, ao impor a sua concepção de Educa 

ção FÍsica, o que evidentemente foi facilitado por outras condi- 

a ausência de.pesquisa e reflexão teórica e formação 

deficiente dos recursos humanos. 0 nível de tensão no sistema au 

mentou apenas nos. momentos era que novos discursos pedagógicos fo_ 

o da Escola Nova na década de 40 e o

çoes, como

vo, como

Neste contexto é relevante considerar 

xlexão teórica e de atitude científica que caracterizou a Educa

ção FÍsica corao um todo até poucos anos atrás, e ainda é traço 

raarcante da atuação de seus profissionais, serapre facilitou a rá 

pida e entusiástica adesao aos discursos oficiais, 

te porque eles tenderam a ressaltar as "funções positivas" 

Educaçao ■ FÍsica e a dar-lhe uma função concreta, e assim os pro

fissionais sentera-se reconhecidos e valorizados pelo Estado, mal 

grado queixera-se da inexistência deste reconhecimento e valoriza 

çao nos círculos sociais mais próximos 

sionais.
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ex

ciai e

em
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im-

sem considerar as características e necessidades do aluno e 

meio-ambiente; pelo papel passivo do aluno, cumpridor . mecânico 

de ordens emanadas da autoridade docente, sem direito a pensar e 

agir por si proprlo; pela reprodução das características do tra

balho — seriedade, obrigatoriedade, limitações de tempo e espa

ço, valorização do resultado; pela intervenção de autoridades 

ternas na resolução de conflitos, limitando a aprendizagem so- 

a capacidade dos próprios alunos gerenciarem uma ativida

de grupai; e por fim, pelas regras predeterminadas e inquestioná 

veis, dificultando .a compreensão de sua função e de seu processo 

de elaboração.

Aparentemente, tanto a antiga ginástica como o moderno 

esporte buscaram a mesma modelação do comportamento e tinham 

mente modelos de homem semelhantes. Contudo, suas formas aparen

tes divergiram bastante.* No MF a opção por um modelo de ho

mem dependente, passivo e submisso foi clara nas preferências me 

todológicas. No ME esta opção foi mais sutil e mais complexa sua 

compreensão, dada a introdução de‘outras variáveis importantes 

como a profissionalização de atitudes e a supervàlorização da 

competição e, contraditoriamente, uma certa permanência do ele

mento lúdico. Nestes casos, a polarização na busca da vitória 

na competição serviriam como uma forma de preparação para as 

instituições sociais adultas e como forma de legitimação ideoló

gica como apontado por Webb (1969): o esporte torna uma prática 

concreta o que no capitalismo ê uma ideologia, ou seja, a compe

tição honesta e imparcial em igualdade de condições. É preciso 

ainda lembrar que a cooperação e o compromisso com a honestidade 

são mais facilmente alcançados em jogos e esportes informais, on 

de o entendimento entre os participantes quanto a regras e reso

lução de conflitos é imprescindível para que o jogo exista. E no 

entanto a opção do ME foi pelo conteúdo formal.

0 tratamento dispensado à ludicidade é outro ponto 

portante. Embora o esporte tenha uma 

mo sido definido como 11

origem lúdica, e tenha mes—

o jogo transformado” (Feio, 1978), as op-
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e

IIe espaço

■ humanas,

das

en-

go,

No entanto, 

correlação

a vida 

esfera temporária de ativi 

a que se referiu Huizinga

çoes do ME anularam seus elementos lúdicos. Encarado como treina 

mento e obrigação, descaracterizou o caráter de voluntariedade 

liberdade do jogo; visto como forma de preparação para 

adulta, impediu o estabelecimento da " 

dade com orientação própria" a que se referiu Huizinga (1971); 

vinculado a prémios e prestígio social anulou a finalidade autó

noma e a satisxaçao intrínseca do jogo; delimitado por regulamen 

tos rígidos, impossibilitou o imaginário, o espontâneo e o tempo 

psicologicos" próprios do jogo.

Csikszentmihalyi (1975) apontou o fato de que filósofos 

de Platão a Sartre observaram que as pessoas são mais 

integrais, livres e criativas quando jogam. Também considerou 

que, ao jogar, o homem está relativamente livre da tirania 

necessidades, pois o jogo não é uma simples resposta a pressões 

ambientais, mas um ato relativamente espontâneo do organismo. Ao 

assimilar o esporte ao trabalho, porém, o ME abriu espaço à crí

tica social do esporte, que o acusa de alienador, reprodutor das 

categorias e da ideologia do sistema capitalista e preparatório 

do trabalho industrial. Mas a própria relação contraditória 

tre trabalho e ludicidade no esporte possibilita um novo perfil 

de utilização do esporte. 0 esporte é uma das poucas atividades 

humanas que pode unir a seriedade do trabalho à ludicidade do jo^ 

e esta faceta foi explorada, embora nao muito intensamente, 

pelo MDG, que também deslocou muitas das polaridades do MF em di_ 

reçao à não-formalidade, solução de problemas e cooperação, indi. 

cando um outro modelo de personalidade, caracterizado pela busca 

de um homem mais consciente de seu papel social.
Pode-se constatar tir.a similaridade das propostas pedagó 

do modelo de homem desejado nesses dois períodos históri. 

(1930-
gicas e

cos que foram até certo ponto politicamente semelhantes 

1945 e 1970-1981), e simetricamente uma mudança nestas propostas 
no período 1946-65 e pós-1982, ambos de relativa democratização, 

em direção a um modelo de homem mais liberal. No entanto, estas 

comparações nao sao suficientes para estabelecer uma
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em

in-

nentes.

muitasnao

com

papei

que lidera o processo

e o

educacionais
em : última

' Parece haver uma forte tendência no sistema da Educação 

Fisica em aumentar a função auto-afirmativa, conforme se desce a 

arvore hierárquica, ou seja, ha uma maior independência com rela 

çao aos subsistemas superiores. Isto pode explicar a dificuldade 

relativa em implantar as propostas ideológicas do macro-sistema 

social diretamente para a prática da Educação Física. Os estímu

los provenientes do meio social passam por algumas unidades 

termediárias (política educacional, sistema escolar, etc.) antes 

de chegar ao nível hierárquico mais inferior, da relação profes

sor-matéria-aluno .

. Naquele último nível, embora os graus de liberdade te

nham diminuído, pois muitas decisões já foram tomadas nos níveis 

superiores, eles ainda são muitos para o professor. Ou seja, ele 

pode ou não acatar as sinalizações dos.níveis superiores, ativan 

do ou não, ao nível das variáveis polares, os mecanismos perti- 

Esta parece ser, aliás, uma característica geral dos sis 
z , z

temas educacionais, nos quais os graus de liberdade no ultimo ni_ 

vel hierárquico da relaçao professor-aluno-materia sao ainda bas^ 

tante grandes para permitir mudanças nos objetivos 

e no modelo de personalidade propostos. Quer dizer, 

analise, o professor detem o poder de implantar ou 

das decisões tomadas nos níveis superiores.

ao professor compete optar pelas va- 

do contínuo formado por cada variável 

será feito de acordo

à Isto significa que 

rias possibilidades dentro 

e definido por duas polaridades, o que 

suas convicções filosóficas sobre o homem, a sociedade, o 

da educação e o modelo de homem que tenha, explicitamente ou nao, 
em mente, e em vista das opções feitas escolher -as estratégias 

adequadas ao desenvolvimento das atividades. 0 discurso sócio-po 

lítico, mip lidera o orocesso de transformação na Educação FÍsi-

direta e mecanica entre as mudanças no sistema macro-social, 

especial de sua dimensão política, e a prática da Educação Físi

ca, visto o papel importante desempenhado por outros elementos 
mediadores.
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■instrumentos

tais

acio

nar

em

de

de

sua

e os

flexibilidade das regras, so

> ca brasileira atual, propoe um modelo de personalidade que dese

nha um homem crítico, criativo e consciente, 

disponíveis no processo ensino-aprendizagem para acionar 

propostas são a polarização em torno da ludicidade, controle in

terno, não-formalidade, cooperação, 

lução de problemas e honestidade. Pode-se prever um esmorecimen- 

to deste discurso se não houver percepção suficiente para 

esta operacionalização./

0 modelo sociológico aqui proposto parece ser útil para 

explicar as adaptações e transformações da Educação Física 

sua trajetória histórica e indicar um direcionamento no processo 

de sociabilização e formação da personalidade propiciado pela 

atividade física na escola, tendo ainda a vantagem de conceber o

educador como um agente consciente do processo, libertando-o 

determinismos e esquemas ideológicos pré-fabricados. Outrossim, 
Z *

é recomendável que seja submetido a outras analises criticas 

coerência interna e externa, e utilizado em outros estudos

para verificar sua viabilidade metodologica.
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