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Resumo 

O presente estudo buscou investigar a conformação da Educação Física no âmbito da educação 

escolar do Rio Grande do Sul, nas primeiras décadas do século XX. Para tanto, procedeu-se a análise 

documental da legislação educacional estadual, composta por regimentos, leis, decretos-lei, entre 

outros documentos, além da realização da revisão bibliográfica. A análise das fontes revelou 

elementos de transformação que perpassaram a prática educativa e ressignificaram o que se 

apresentava, conceitualmente, sobre a escola e suas finalidades. Neste sentido, a noção de 

movimento corporal aos poucos foi ganhando espaço nas formas de se pensar e se fazer educação 

no estado do Rio Grande do Sul. 

Palavras-chave: História da Educação Física; Ginástica; Higiene; Escola. 

 

 

Abstract 

The present study sought to investigate the conformation of Physical Education in school education 

in Rio Grande do Sul, in the first decades of the twentieth century. For that, a documentary analysis 

of the state educational legislation, composed of regiments, laws, decrees-law, among other 

documents, was carried out, in addition to the bibliographical review. The analysis of the sources 

revealed elements of transformation that permeated the educational practice and re-signified what 

was conceptually presented about the school and its purposes. In this sense, the notion of corporal 

movement gradually gained space in the forms of thinking and educating in the state of Rio Grande 

do Sul.  

Keywords: History of Physical Education; Gymnastics; Hygiene; School.   
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A partir das convicções aludidas no Regimento promulgado em 14 de outubro de 1927, 

no estado do Rio Grande do Sul, a adoção de um conceito de educação mais dinâmico tornou-

se notório. Este, por sua vez, parecia solicitar o movimento corporal como parte do processo 

de ensino-aprendizagem (RIO GRANDE DO SUL, 1927a). Em outras palavras, a simples 

ação corporal de levantar-se das cadeiras, de andar pelos espaços das salas de aula ou mesmo 

de fazer uso das habilidades de manipulação de objetos, passou a ser um elo entre os saberes 

curriculares, tornando-os práticos na medida em que eram vivenciados. Cabe lembrar que 

esses mesmos conhecimentos eram vistos até então como mais rígidos, individuais e isolados 

em documentos anteriores (LYRA, 2013).  

Logo nas primeiras linhas do Regimento de 1927 é possível apreendermos que a 

educação escolar abria espaços para outras faces educativas, além da educação intelectual. 

Falava-se, pois, de um ensino que deveria ser prático, concreto e intuitivo, que preparasse os 

indivíduos para a vida social, através de conhecimentos úteis advindos do campo da educação 

moral, do civismo e, ao mesmo tempo, de uma educação para e pelo corpo. De forma 

utilitária, através da resolução de problemas propostos pelos professores e da vivência de 

experiências práticas para a caracterização da teoria, o corpo parecia começar a fazer parte 

do ensino e da aprendizagem dos saberes, que a então denominada escola primária deveria 

transmitir aos seus alunos.  

Um exemplo característico da perspectiva educacional que se anunciava, pode ser 

encontrado nas diretrizes para o ensino das diversas disciplinas citadas pelo Regimento de 

1927. Entre outros, para a Aritmética, o documento previa que o ensino da teoria deveria 

suceder à resolução de problemas que, habitualmente, o aluno iria resolver na prática da vida. 

Na disciplina de Geografia, em vez das resenhas sobre rios e mares decoradas em 

compêndios, a adoção de materiais como areia e massas de modelagem para que o professor 

erigisse planícies, vales, montes e serras em parceria com seus alunos. Nessa perspectiva é 

possível percebermos que, pouco a pouco, a noção de movimento corporal, num sentido 

amplo e de Ginástica, como lócus principal desse feito, ganhava espaço nas formas de se 

pensar e se fazer Educação no estado do Rio Grande do Sul. 

Os dois anos que se seguiram a publicação do Regimento de 1927, trouxeram sensíveis 

avanços ao ensino da Ginástica no estado. Talvez, esse momento em particular, possa aqui 

ser localizado como aquele em que apontamos as primeiras estruturações de uma nova área 

de conhecimento para as escolas de formação de professores do Rio Grande do Sul: a 

Educação Física. Cabe pontuarmos que essa nova “Educação Physica”, assim registrada em 

razão da grafia da época, estrutura-se como uma disciplina curricular específica, assumindo 

o lugar da Ginástica na arquitetura curricular. Deste modo, é possível avistá-la como um 

subcampo, que estabelece seus próprios feitos e realizações, iniciando as construções de suas 

próprias lógicas de funcionamento, em prol do objetivo maior da educação escolarizada.  

Diante de tal cenário, o estudo objetiva investigar a conformação da Educação Física na 

educação escolar do Rio Grande do Sul, nas primeiras décadas do século XX. Para tanto, 

procedeu-se a análise documental da legislação educacional estadual, composta por 

regimentos, leis, decretos-lei, entre outros documentos (PIMENTEL, 2001; CORSETTI, 

2006). Ainda, realizamos uma revisão bibliográfica que forneceu elementos para 
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percebermos a atmosfera de transformações que perpassou a prática educativa como um todo, 

ressignificando o que se apresentava, conceitualmente, sobre a própria noção de escola e suas 

finalidades. O critério de inclusão dos estudos levantados na revisão bibliográfica foi 

balizado pela aproximação teórica, bem como pela contribuição científica dos materiais. 

Assim, foram selecionados trabalhos que estavam alinhados à temática de pesquisa aqui 

apresentada. Os resultados obtidos por meio da interpretação das fontes históricas 

consultadas foram organizados em tópicos que são apresentados na sequência. 

 
 
A Ginástica nos documentos oficiais 
 

No que tange propriamente ao ensino da Ginástica, o Regimento anunciava: 

“Desenvolver o physico com pequenos exercícios diarios executados em um dos intervallos 

das lições em cada classe. Além desses, consagrar-se-á uma hora por semana para ser 

executada um conjuncto de classes fóra do prédio” (RIO GRANDE DO SUL, 1927a). O 

texto previa certo ganho de espaço no ensino de exercícios de ginástica, nas atividades 

educacionais. 

Se a ideia do movimento corporal ganhava força no ambiente escolar, esta pode ser 

reforçada na realização do concurso para o magistério público estadual, do ano de 1927. Na 

ocasião, novas exigências foram anunciadas: para além dos demais conhecimentos já 

consolidados relativos à Matemática, à Geografia, ao Português, dentre outras disciplinas, 

tornava-se necessário também, o domínio de saberes vinculados à prática da Ginástica. Tais 

provas, assim como as de trabalhos manuais e as de música, teriam seus resultados 

mensurados a partir do ensino de lições práticas a uma turma de alunos, que envolvessem, 

particularmente, os saberes de cada matéria.  

Era a primeira vez, na história dos concursos públicos voltados à educação no estado do 

Rio Grande do Sul, que se assistia a entrada de saberes da referida disciplina, entre aqueles 

que demarcavam as exigências profissionais de acesso à profissão docente. Pelo Decreto n. 

3.975, de 28 de dezembro de 1927, foi aprovado o programa para o concurso ao magistério 

público do estado, no qual se exigia o domínio dos seguintes saberes: ginástica, exercícios 

para os membros superiores, inferiores, tronco e pescoço, exercícios de equilíbrio sem 

aparelhos e com bastão, saltos em altura com pequeno obstáculo e a distância, corridas de 

velocidade e resistência, jogos ao ar livre, voleibol, handebol e Ball-brilée1 (RIO GRANDE 

DO SUL, 1927b). 

Todavia, uma efetiva mudança de rumos da educação sul-rio-grandense ocorreu no 

primeiro mês, do ano de 1929, com a aprovação do Decreto n. 4.258, de 21 de janeiro (RIO 

GRANDE DO SUL, 1929a). Tal documento, inserido na legislação educacional do estado, a 

partir da autorização do então presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, previu 

mudanças no arranjo da educação pública, ao anunciar a criação e a organização da Diretoria 

Geral da Instrução Pública. Subordinada à Secretaria do Interior, a Diretoria Geral se 

constituía na repartição encarregada em administrar, articular, orientar e fiscalizar o ensino 

ministrado nos estabelecimentos mantidos pelo governo do estado. 
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Ao que se apresenta diante de nós, talvez, este último aspecto, o da fiscalização do 

ensino, seja aqui importante de ser destacado como a peça propulsora deste sentido de 

inauguração trazido pela criação da nova Diretoria Geral. Além da proposição de uma nova 

política de formação profissional já anunciada nos documentos anteriores, a inspeção do 

trabalho pedagógico realizado, passou a ser considerada uma medida fundamental aos êxitos 

do processo, no cenário educacional do estado, em termos de sua consolidação nas escolas. 

Afinal, as novas concepções que passaram a ser adotadas para o campo da educação sul-rio-

grandense, provavelmente, não ficaram livres de críticas, disputas e resistências por parte 

daqueles que há tempos atuavam no magistério e que, por vezes, já estavam habituados com 

os seus próprios conceitos de educação e seus modos de fazê-la. Fiscalizar o trabalho docente, 

nesse sentido, foi considerado parte do processo de implantação de um novo conceito de 

educação que se pretendia hegemônico, nas escolas públicas primárias do Rio Grande do Sul. 

Sob as ordens de um Diretor Geral, cargo que naquele momento era ocupado pelo juiz 

da comarca de Bento Gonçalves, o bacharel Luiz Freitas e Castro (RIO GRANDE DO SUL, 

1928), a Diretoria subdividia-se em três seções: a Seção Administrativa, a Seção Técnica e o 

Almoxarifado. Nesse arranjo, a estrutura que mais nos interessou nesse momento foi a Seção 

Técnica, cuja organização de pessoal se fazia pela atuação dos inspetores de ensino, 

responsáveis diretos pela supracitada fiscalização. 

Diferentemente dos esforços de fiscalização de ensino anteriores ao ano de 1929, a Seção 

Técnica da nova Diretoria Geral da Instrução Pública anunciava a compartimentalização do 

ato de fiscalizar, ou seja, essa prática passou a ser exercida por personagens particulares 

dentro da escola. A partir de então, houve a descentralização das responsabilidades visando 

o controle do ensino público, sendo o Diretor Geral apoiado por um inspetor do ensino 

Normal e Complementar, 10 inspetores técnicos do ensino elementar, três inspetores 

médicos, cinco inspetores dentários e um inspetor de Educação Física (RIO GRANDE DO 

SUL, 1929a). 

Mesmo que seu espaço e reconhecimento ainda estivessem em construção, há evidências 

de que a Educação Física passou a ser compreendida como um elemento importante no 

contexto escolar sul-rio-grandense. Não obstante ao aumento de carga-horária nos currículos 

das escolas elementares e dos cursos de formação profissional, a criação de uma inspetoria, 

com vistas a vigiar o trabalho que era desenvolvido no interior da disciplina de Educação 

Física, revela, entre outras, a preocupação em consolidar, no ambiente escolar, um saber 

particular que se tornava significativo e, ao mesmo tempo, transmiti-lo adiante com eficácia 

e eficiência. 

Diante deste quadro, cabia ao inspetor de Educação Física apresentar, até o dia 15 de 

janeiro, um minucioso relatório dos serviços do ano anterior, ao Diretor Geral. Assim como 

aos demais cargos de fiscalização criados pelo decreto de 1929, ao inspetor de Educação 

Física pontuou-se as competências que deveriam ser postas a feito pelo nomeado ao cargo. 

Essas foram trazidas à tona no artigo 18 do referido decreto, conforme segue: desenvolver e 

executar o programa de Educação Física aprovado; orientar os professores e inspecionar as 

escolas; organizar o escotismo nas escolas; propor a aquisição de aparelhos e materiais 

apropriados à Educação Física (RIO GRANDE DO SUL, 1929a). 
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Ao prosseguir com a leitura das obrigações que o decreto supracitado destinava aos 

inspetores, um fato interessante cabe ser destacado: as competências cabidas ao inspetor 

médico-chefe. Dentre outras tantas que justificavam suas ações dentro dos perímetros da 

saúde, estavam os cuidados que deveriam orientar as ações de fiscalização dos inspetores 

médicos, dentários e de Educação Física. Há aqui, ao que parece, um sentido compartilhado 

pela Medicina, pela Odontologia e pela Educação Física, a ser promovido e vigiado no 

ambiente escolar sul-rio-grandense: a higiene. 

Diante disso, ao ser atravessada pelos preceitos do asseio, da limpeza e da saúde, a escola 

primária afirma-se, ao mesmo tempo, como o lócus regenerador dos males trazidos do 

ambiente externo e como aquele capaz de devolver à sociedade, o novo cidadão brasileiro, 

liberto de vícios e doenças. A escola higienizada e, portanto, imune às doenças que 

acometiam a sociedade sul-rio-grandense da época, estaria também, protegida de todas as 

formas de atrasos e anacronismos com representação de modernidade, a qual se pretendia 

mensageira. De tal modo, concorrendo a esse fim, todos os elementos da escola seriam 

fiscalizados nos preceitos de higiene: os ambientes, os materiais, o mobiliário, os alunos, os 

funcionários e, também, os professores. Esses últimos, por sua vez, estavam designados a 

agir em parceria com os médicos escolares para classificar, do ponto de vista físico 

(corporal), o aluno, a fim de submetê-lo ao processo pedagógico adequado e organizar as 

fichas antropométricas. No tocante aos professores, Stephanou (2005) afirma que havia 

unanimidade em considerar que a assistência médico-escolar dependia muito da participação 

ativa de cada um deles. 

À medida que as ações de saúde foram se intensificando, os médicos escolares 

precisaram, cada vez mais, contar com a participação de outros agentes educativos, como foi 

o caso das enfermeiras que visitavam os domicílios dos alunos e dos próprios professores. 

Deste modo, médicos, professores e enfermeiras aliavam-se em prol do ensino da saúde, no 

ambiente escolar, ficando sempre os dois últimos subordinados à orientação do médico 

escolar. Afinal, como afirma Stephanou (2005, p. 159), era o médico escolar que “[...] detinha 

os saberes científicos que lhe conferiam competência para compreender os problemas ligados 

à saúde e à doença dos escolares”. Para além disso, também era detentor “do discurso 

autorizado para classificar o normal e o patológico, prescrever condutas, ditar a verdade, 

tendo-lhe sido delegada a autoridade para intervir na instituição escolar por meio de uma 

extensa pauta de ações”. 

Frente a um contexto de males e doenças, emergiu a Medicina e a Educação. O relatório 

datado de 1919, apresentado ao Presidente do estado do Rio Grande do Sul, Borges de 

Medeiros, retratava um diagnóstico de doenças que acometiam a população de Porto 

Alegre/RS, anos antes. Ao final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), no país e, 

particularmente, no estado sul-rio-grandense, figurava um cenário de adoecimentos e óbitos, 

causados por doenças como tuberculose, febre tifoide e, sobretudo, pela tão temida pandemia 

de gripe espanhola. O referido relatório apontou que, apenas no ano de 1918, Porto Alegre/RS 

viu ocorrer 1.209 óbitos em razão da gripe espanhola ou complicações pneumônicas 

relacionadas a ela. Diante de tal panorama, se fazia necessário repensar a República e, em 

ações concretas, educar o povo sul-rio-grandense para a saúde. 
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A Educação Física e sua relação com a Saúde e Higiene 
 

O cuidado público com a saúde iniciou, no Rio Grande do Sul, nos momentos finais da 

década de 1920, primeiramente, pela proposição de um projeto de Reforma Sanitária e, 

posteriormente, pelas primeiras ações decorrentes deste (SCHWARTSMANN; PENNA, 

2011). Como dirigente dessa reforma, o presidente Getúlio Vargas escolheu Fernando de 

Freitas e Castro, médico-chefe da Diretoria de Higiene e professor da Faculdade de Medicina 

de Porto Alegre/RS. Vale mencionar que Freitas e Castro havia realizado uma viagem de 

estudos aos Estados Unidos, nos anos de 1922-1923, da onde trouxe conhecimentos a respeito 

da organização dos serviços de saúde daquele país, que começavam a influenciar os médicos 

brasileiros, principalmente, a partir da década de 1920. 

O diagnóstico com base na documentação médica de Porto Alegre/RS revelou que, 

anteriormente a esse momento, a saúde e as questões sanitárias na cidade, com exceção das 

epidemias, eram tratadas, quase que exclusivamente, em âmbito privado. Até então, as 

questões sanitárias eram regidas pelo Regulamento da Diretoria de Higiene de 1907, de forte 

orientação positivista, ou seja, de não intervenção nas questões de saúde pública, exceto em 

situações extremas, provocadas por doenças contagiosas ou em casos previstos pela 

Assistência Pública (WEBER, 1999). Em artigo publicado na imprensa, Freitas e Castro 

(1933) chamava a atenção para a necessidade de implantação de medidas sanitárias 

imediatas, aos custos de, em poucos anos, os problemas tornarem-se calamidades para o 

estado. Reclamava da ausência de uma consciência sanitária do povo e aclamava o acaso do 

clima que não permitia o desenvolvimento de certas moléstias, ainda que registrasse a 

presença de febre tifoide, lepra, tuberculose, varíola, verminoses, entre outras.  

Justamente na elaboração dessa consciência de saúde, que a educação e, mais 

precisamente, a escola primária do Rio Grande do Sul foi evocada em sua função 

transformadora. Distante das ultrapassadas punições e imposições que faziam parte dos 

elementos didáticos da pedagogia em vigor e que, pouco ou nada assegurariam a efetividade 

dos fatos, caberia à escola, a tarefa precípua de instruir e forjar convicções nos indivíduos, 

rumo à realização dos propósitos da higiene social (STEPHANOU, 2005). É seguindo essa 

visão sobre o papel da educação na nova sociedade, que Emilio Kemp Larbeck assevera em 

sua tese, apresentada à Faculdade de Medicina de Porto Alegre/RS: “Inútil é encarecer a 

necessidade de difundir o ensino de higiene nas escolas primárias. Hoje, não há quem não 

reconheça que, só assim, poderemos criar a desejada e indispensável consciência sanitária 

que fará a robustez e a defesa de nossa raça” (LARBECK, 1934, p. 5). 

Nesse sentido, modificar hábitos sociais vistos como prejudiciais e substituí-los por 

outros, compreendidos como promotores de saúde, deveria ser um processo aprendido e 

incorporado no ambiente escolar, desde a primeira infância. Para isso, tudo na escola deveria 

educar os indivíduos para a saúde: os métodos, os conteúdos, os espaços e, sobretudo, os 

próprios professores. A saúde tornava-se conteúdo privilegiado a ser ensinado pela escola, 
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tão importante quanto o aprendizado do português ou da matemática; e, no mesmo passo, 

mais imprescindível do que quaisquer um desses. 

É nesse momento que os médicos assumem um papel educacional frente à saúde, 

legitimando a escola como o espaço privilegiado para adquiri-la enquanto hábito. Muitos 

questionamentos levantados pelos médicos colocavam em cotejo a situação da então atual 

escola brasileira. Destaca-se entre eles, a própria organização curricular que norteava a 

formação dos(as) alunos(as) e, no mesmo compasso, a dos professores (as). 

Na busca por encontrar uma proximidade entre um discurso médico-sanitário e as 

práticas de Educação Física escolar, cabe-nos aqui, portanto, trazer a ideia das grades 

curriculares que orientavam a formação de professoras(es) daquele momento. O quadro 

comparativo dos currículos de formação do professorado do Ensino Normal (Escola Normal) 

e Complementar (Escola Normal e Escolas Complementares), do ano de 1929, elaborado por 

Lyra (2013), é particularmente interessante em dois aspectos: possibilita-nos constatar a 

inserção de disciplinas voltadas às novas noções de higiene que atravessavam o conceito de 

educação e sociedade, ao mesmo tempo em que conduz o olhar para os saberes de Educação 

Física no currículo, reunidos em uma disciplina curricular de mesmo nome.  

Pontuamos, em primeiro lugar, que a formação oferecida pela Escola Normal da capital 

do estado do Rio Grande do Sul, pôde contar com a inserção de uma disciplina integral a esse 

respeito, a saber, Higiene Geral, Higiene Escolar e Puericultura. Nos dois anos em que 

decorria a formação Normal, os saberes advindos dessa cadeira eram divididos de forma 

equilibrada, participando de toda a extensão do período escolar. Já nas escolas 

complementares, o tema da Higiene se encontrava um pouco menos especificado enquanto 

saber curricular. As noções de Higiene estavam inseridas na cadeira de Ciências e dividiam 

seus espaços e tempos no currículo de formação com outros saberes, tais como a Física, a 

Química e a História Natural. Vale ressaltar que, nas escolas complementares, a Higiene era 

tema de estudos apenas no terceiro e último ano que compunha a totalidade do período de 

formação do professorado. 

Em segundo lugar, nosso olhar é conduzido para a presença curricular mais concreta, 

dos saberes relacionados à Educação Física. Como já citamos, foi a partir desses currículos 

estabelecidos no ano de 1929, que a disciplina passou a chamar-se Educação Física, 

definindo-se em tempo e espaço, de forma paralela às demais. Em ambos os cursos de 

formação, ou seja, tanto no Normal quanto no Complementar, a nova disciplina estava 

presente em todos os anos letivos e, para além, seus saberes integravam o rol de disciplinas 

presentes nos exames finais.  

Diante de tais particularidades, a uma concepção inicial de educação, que privilegiava a 

teorização como método de ensino e que, por isso mesmo, deflagrava uma proposta afeita à 

imobilidade dos corpos escolarizados, viu-se edificar uma metodologia mais ativa e 

dinâmica, onde o movimento corporal passou a fazer parte das rotinas diárias do ensino, dos 

diversos saberes curriculares. De uma leitura de escola como transmissora de saberes ditos 

enciclopédicos e elitizados e, por isso mesmo, afastado dos usos da vida prática, viu-se 

construir um conceito de escola que teria como objetivo principal o diálogo de seus saberes 

com a vida social, que aguardava o aluno para além dos muros escolares. A escola primária 
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deveria pensar seus saberes e métodos de ensino na direção de preparar o aluno para ser o 

futuro cidadão brasileiro: aquele que seria o mensageiro de um novo país, modernizado em 

todas as suas possibilidades. 

As noções de saúde, movimento corporal e modernização se cruzaram ao alvorecer da 

década de 1930, momento em que ocorreu a entrada efetiva da Educação Física na escola 

sul-rio-grandense. Criava-se, no ambiente social, uma demanda por saúde e atribuía-se ao 

movimento corporal algumas razões fundamentais de sua sustentação. Assim, fazia-se 

necessário aprender o correto conceito de movimento e as formas de movimentar-se, uma 

vez que, a ciência e sua legitimidade, já se preocupavam em administrar e a testar as formas 

mais adequadas desse novo elemento educativo.  

Evidenciamos que se construiu no Rio Grande de Sul, uma preocupação manifesta em 

fazer com que a educação do corpo estivesse articulada à educação dos espíritos e das 

“mentalidades” – expressão presente em fontes de pesquisa, fazendo menção a uma ideia de 

construção do pensamento educado. Reiterando os parâmetros anunciados pela educação 

moderna, a escola deveria defender a ideia de educação integral, na qual os objetivos e 

esforços pedagógicos recairiam sobre o equilíbrio da atenção dada ao corpo, à mente e ao 

espírito. Nesse sentido, mais do que um bom executor de ações mecânicas restritas somente 

à dimensão física, exigia-se que o professor de Educação Física tivesse qualidades de cunho 

moral e ético, a fim de que, a partir de sua prática, fosse capaz de transpor as barreiras de 

uma educação corporal.  

A prerrogativa do equilíbrio harmônico das dimensões corporais, em prol de uma 

educação integral, é presente de forma latente no ideário de uma educação nova. 

Corroborando com as bases científicas de uma educação moderna, nas quais se anunciava a 

preocupação em cercar a criança das influências mais favoráveis a sua formação intelectual, 

moral e física (A EDUCAÇÃO..., 1929, n.p.), a Educação Física se estabelecia no estado, 

assumindo contornos adequados à construção de um discurso único e coerente, com os 

objetivos e fins da educação que então se anunciava.  

Tal prerrogativa é constatada na análise da legislação referente aos orçamentos escolares 

como, por exemplo, no Decreto-lei n. 3.934, de 13 de dezembro de 1927. A tabela de despesas 

da Instrução Pública retratada no referido decreto-lei e prevista para o ano de 1928, 

anunciava, em particular, as fatias do orçamento que deveriam ser empregadas na reforma 

e/ou construção dos novos prédios escolares. Não obstante às dificuldades ainda em vigor na 

época, o documento iniciava suas prerrogativas fazendo alusão às heranças patrimoniais, 

deixadas pelo antigo regime. A ideia do novo trazida pela República construía-se sobre 

aquela, segundo a qual, o Império não obteve chances de ver construído sequer uma 

edificação adequada para a escola primária.  

A convicção de educação integral, presente no bojo do Manifesto de 19322, encontrava, 

pois, no discurso médico-higienista, o seu reforço. Da mesma forma que os reformadores, os 

médicos acreditavam que a educação não se resumia a uma instrução meramente inicial e 

elementar. Antes disso, como nos apresenta Stephanou (1999), para esses agentes de 

mudança social, a educação defendida nas escolas deveria ser física, intelectual, sexual, 
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mental, moral e cívica, ou seja, deveria abranger as diversas dimensões humanas e suas 

potencialidades.  

Nesse passo, tornando-se importante e justificado na escola, o movimento corporal, 

agora sistematizado, passou a ser encontrado, primordialmente, encapsulado na disciplina de 

Educação Física. O termo encapsulado foi utilizado por Dallabrida (2001, p. 36), ao 

referenciar que “para serem transmissíveis e assimiláveis pelos estudantes, os conteúdos 

culturais selecionados pela educação escolar passam pelo processo de elaboração didática, 

sendo encapsulados sob a forma de disciplinas-saberes”. Para tanto, um professor 

especialmente direcionado ao trabalho com esses saberes passava a figurar no ambiente da 

escola, inclusive, como citamos anteriormente, prestando concurso para essa função.  

O ano de 1929 é revelador das mudanças ocorridas no campo da Educação Física sul-

rio-grandense. No entanto, entre o conjunto de todas essas que até agora pontuamos, 

nenhuma é capaz de retratar tão fortemente os incentivos à adoção do movimento 

sistematizado no ambiente escolar, quanto à política de formação de professoras(es) 

especializadas(os). É, nesse quadro que, recorrendo ao Decreto-lei n. 4.277 de 13 de março 

de 1929, vimos que a Escola Normal previu a realização de cursos de férias a seus 

professores, os quais aconteceriam nos meses de janeiro e fevereiro. Tratava-se de cursos 

rápidos, que teriam como objetivo primordial “manter o professorado a par do progresso dos 

processos de ensino” (RIO GRANDE DO SUL, 1929b, Art. 189).  

Dentre esses cursos, encontraram-se as várias edições dos chamados Cursos Intensivos 

de Educação Física ou Cursos de Aperfeiçoamento, ficando essa variação de nomenclatura a 

critério das fontes históricas analisadas. Como idealizador dos referidos cursos, o professor 

Frederico Guilherme Gaelzer, na ocasião, nomeado Inspetor estadual de Educação Física, 

desponta no cenário educacional da época, imprimindo esse desenvolvimento e expansão aos 

seus saberes e práticas (LYRA; MAZO, 2011). Como afirmam Tambara e Corsetti (2008, p. 

370), “parece inquestionável que o processo de construção de padrões modernos de educação 

no Rio Grande do Sul tenha passado pela atuação de professores vinculados à Escola 

Normal”. Por fim, considera-se que as evidências apresentadas no presente estudo 

corroboram com as autoras.  

 
 
Considerações Finais 
 

Neste estudo, buscamos evidenciar os significados atribuídos a Educação Física, na 

educação escolar, do estado do Rio Grande do Sul, durante as primeiras décadas do século 

XX. As informações que emergiram das fontes históricas consultadas demonstraram que, 

pouco a pouco a noção de movimento corporal e, mais especificamente, de Ginástica e de 

Educação Física, passaram a ganhar espaço na instrução primária do Rio Grande do Sul. 

Deste modo, a uma concepção de educação que privilegiava a teorização como método de 

ensino, viu-se edificar uma metodologia mais ativa e dinâmica, onde o movimento corporal 

tornou-se presente nas rotinas escolares e nos currículos de formação de professoras(es).  
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As fontes documentais também revelaram indícios de um diálogo entre os saberes 

curriculares e a vida social que aguardava o aluno para além dos muros escolares. Deste 

modo, a escola primária deveria preparar um cidadão brasileiro, mensageiro de um novo país 

modernizado, através do ensino de hábitos higiênicos e de cuidados com a saúde. As noções 

de saúde, movimento corporal e modernização, por sua vez, cruzaram-se ao alvorecer da 

década de 1930, momento em que ocorreu a entrada efetiva da Educação Física no ambiente 

escolar sul-rio-grandense. 
 

Notas 

 
1. Podemos tecer uma breve comparação com o estudo de Vago (1999), sobre a escolarização da Educação Física em Belo 

Horizonte/MG - Brasil. O autor (1999) pontua que os principais jogos que fizeram parte das práticas de Educação Física 

escolar, nas primeiras décadas de sua inserção nos currículos mineiros foram: “volley-ball: Ball-brilée; Hand-Ball; 

Basket-Ball” (VAGO, 1999, p. 55). Mesmo que não tenhamos alcançado uma definição particular para a estrutura desse 

jogo, a tradução integral do termo, advinda do francês - Ball-brulée, ou seja, bola–queimada - nos fornece uma 

compreensão geral de suas características. O referido jogo aproxima-se da estrutura que temos de outro jogo muito 

conhecido nas práticas escolares da época: o caçador.  

2. Redigido pelo intelectual Fernando de Azevedo e assinado por um grupo de outros(as) educadores(as), o Manifesto é 

um documento histórico, anunciado em 1932, “ao povo e ao governo”, conforme seu próprio título, e propunha a 

emergência do que considerou uma nova política educacional para o Brasil. O referido documento idealizou diretrizes 

para a educação nacional, em uma sociedade em transição, erigindo a escola como espaço promotor de uma educação 

popular igualitária para todos, com base na qualidade, sendo gratuita, laica e de obrigação do Estado (VIDAL, 2013).  
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