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Resumo 

O objetivo do estudo foi o de analisar a trajetória da escolarização da Educação Física (EF) no 

estado do Rio Grande do Sul (RS), em termos de sua obrigatoriedade enquanto disciplina 

curricular. Partindo-se de uma perspectiva sócio-histórica de análise, apoiada no referencial 

teórico de Bourdieu e seu conceito de campo, as fontes documentais revelaram que, embora o 

ensino de EF fosse anunciado nos currículos escolares desde 1877, foi a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1937 que o termo obrigatório foi contemplado nos documentos. Nesse 

caminho, tornou-se possível inferir que a disciplina EF começa a adentrar o campo da Educação 

no estado do RS, na medida em que as práticas corporais/esportivas são concebidas como 

elemento de educação ajustável aos preceitos de um pensamento político que se instalava. Como 

tal, devia ser inserido nas escolas primárias, secundárias e normais; normatizado e ensinado às 

novas gerações. 

Palavras-chave: História da Educação Física. História da Educação. Disciplina curricular. Escola.  

 

 

Abstract 

The aim of the study was to analyze the trajectory of schooling of Physical Education (PE) in the 

state of Rio Grande do Sul (RS), in terms of its obligation as a curriculum subject. Starting from a 

socio-historical perspective of analysis, based in the theoretical referential of Bourdieu and his 

concept of field, documentary sources revealed that although the teaching of PE was announced in 

school curricula since 1877 it was after the promulgation of the Constitution of 1937 that the term 

mandatory was contemplated in the documents. In this way, it became possible to infer that the PE 

begins to enter the field of education in the state of RS, in that the body/sports practices are 

designed as educational element adjustable to the precepts of a political thought that was installed. 

As such, should be inserted in the primary, secondary and normal schools; standardized and taught 

to new generations. 

Keywords: History of Physical Education. History of Education. Curricular subject. School. 
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Introdução 
 

À aurora do Brasil República, os interesses educacionais em prol da chamada 

“educação integral”, vislumbravam as práticas de Educação Física escolar como elemento 

potencializador da eficiência corporal das novas gerações. Entre tantos aspectos que 

concorreram para tal fim, a educação e, num sentido mais restrito, a escola, operaram como 

elementos fundamentais nesse processo de (re)construção social que atravessava o Brasil 

no final do século XIX. Neste cenário, tornava-se necessário formar professoras(es) para 

atuar no ensino da Educação Física. 

Ao focalizar esse contexto, o objetivo do presente estudo foi o de analisar a trajetória 

da disciplina Educação Física nos cursos destinados à formação de professoras(es) no 

Estado do Rio Grande do Sul, buscando evidenciar o momento em que esta se tornou 

obrigatória no rol dos saberes docentes. Para o alcance desse objetivo, procedeu-se a 

análise de documentos legais de orientação educacional, buscando interpretá-los em suas 

potencialidades: de um lado, enquanto documentos norteadores de um pensamento 

educacional particular a uma época; e de outro, enquanto instrumentos reveladores de uma 

política educacional, que oficializava esse mesmo pensamento, em uma posição 

privilegiada de poder. Deste modo, a busca pelo adjetivo “obrigatório” justifica-se pela 

possibilidade de tencionarmos a realidade feita verdade, nesses documentos ditos “oficiais”, 

tendo a certeza de que se faz necessária a relativização constante desse poder que se 

pretende totalizante.  

Se diversos estudos no Brasil (Taborda de Oliveira, 2005; Paiva, 2003; Vago, 2002) e, 

em particular, no Rio Grande do Sul (Picolli, 1994; Lyra; Mazo, 2010) revelaram que a 

mencionada obrigatoriedade não era cumprida, muitas vezes por força dos limites impostos 

pelas realidades escolares
1
, ao examinar a escrita dos textos legais nos inquietava a busca 

pelo adjetivo “obrigatório”, registrado (ou não) junto ao substantivo “Educação Física”. 

Cabe ressaltar o fato de que, muito além de restringir-se à busca despretensiosa de uma 

expressão vocabular em meio a um texto, nossa empreitada dizia respeito à necessidade de 

compreensão dos significados que tal expressão poderia imprimir ao novo saber curricular, 

que aos poucos se instalava no campo educacional do Estado.  

Nesta direção, se faz necessário evidenciarmos que em momento recente, vimos o 

mesmo impasse ocorrer no campo da Educação Física: a necessidade de incluir a expressão 

“obrigatória” junto à “Educação Física”, nos textos legais. Dois foram os principais 

documentos que conduziram essa reflexão: A Portaria Interministerial 73, de 23 de Junho 

de 2001 que instituiu, pela primeira vez, com texto adicionado à Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), a Educação Física como componente curricular 

“obrigatório”, a ser incorporado à proposta pedagógica de cada escola; e a Lei n.10.793 de 

1 de dezembro de 2003, que altera a redação do § 3° do artigo 26 da Lei n. 9.394 do ano de 

1996
2
.  

Desta forma, apesar de deflagrarmos aproximações da temática ainda no tempo 

presente, cabe-nos refletir sobre as bases do campo que através dos registros legais, 

instituíram de modo pioneiro a obrigatoriedade da Educação Física no contexto 
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educacional. Assim, para a realização do presente estudo, percorreu-se, uma documentação 

composta por leis, decretos e por currículos oficiais de formação docente, registrados em 

âmbito nacional e estadual. Ressaltamos que, esta pesquisa documental iniciou com o 

primeiro arranjo curricular da Escola Normal de Porto Alegre, datado de 1877, passando 

por todos os subsequentes currículos de formação docente no estado do Rio Grande do Sul, 

culminando com a promulgação da quarta Constituição Federal Brasileira, no ano de 1937. 

Tais fontes históricas foram concebidas enquanto textos históricos, portadores de 

mensagens, sentidos e finalidades particulares ao seu contexto. Nesse viés investigativo, 

cabe destacar que a análise dos referidos documentos foi realizada tendo por base as 

leituras acerca das técnicas da análise documental (Pimentel, 2001; Corsetti, 2006), às quais 

nos proporcionaram uma íntima relação de aproximação, questionamentos e interpretações 

junto às fontes históricas. 

De outro modo, a investigação da realidade histórica eleita, inspirou-se no conceito 

teórico “campo”, descrito por Bourdieu (1983; 1996), a partir do qual nos fez tencionar a 

realidade da disciplina Educação Física no cenário sul-rio-grandense, na medida em que a 

posicionamos em meio a um contexto sociocultural do qual se fez, ao mesmo tempo, 

produtora e produto. Tendo como perspectiva o ideário bourdieusiano (Bourdieu, 1983), 

“campo” é concebido como um espaço social de concorrências, marcado pela disputa 

daquilo que merece ser legítimo e, de outro modo, legitimado. Bourdieu aponta que tais 

disputas se dão na atmosfera simbólica do poder velando, em grande parte, a real intenção 

de seus detentores: a hierarquização dos objetos no espaço social. 

A disciplina Educação Física começa a adentrar o grande campo da Educação no 

estado do Rio Grande do Sul, na medida em que as práticas corporais/esportivas são 

concebidas como um elemento de educação da sociedade sul-rio-grandense, alinhado aos 

preceitos de um pensamento político que se instalava. Como tal, a Educação Física deveria 

ser inserida nas escolas primárias, secundárias e normais; normatizado e, posteriormente, 

ensinado às novas gerações. Antes, portanto, precisava se fazer presente no rol dos saberes 

curriculares, que compunham a formação das(os) professoras(es). No momento em que esta 

presença nos textos legais não refletia sua real aplicabilidade no contexto escolar; entrou a 

“obrigação” na forma de lei, constituindo-se em estratégia de execução e, de outro modo, 

em uma nova expressão da legitimidade concedida à Educação Física.  

Na sequência do texto são apresentadas as informações resultantes da interpretação das 

fontes históricas reunidas em dois subitens, a saber: “Os primeiros registros legais da 

Educação Física” e “A obrigatoriedade da Educação Física”.  

 
 
Os primeiros registros legais da Educação Física  
 

O registro legal mais antigo que localizamos em nossas buscas, data de 19 de agosto de 

1840. O manuscrito, intitulado “Projecto de Regulamento Interno para as Escolas de 

Instrucção Primária”, representa um dos primeiros documentos legais destinados à 

organização da educação sul-rio-grandense, sobretudo, no que diz respeito à organização do 
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campo da formação de professoras(es) no Estado. Escrito pelo então diretor da Instrução 

Primária da Província sul-rio-grandense, João Rodrigues Fagundes, o referido manuscrito 

fora elaborado para idealizar a primeira Escola Normal na capital e a ela imprimir seus 

preceitos de funcionamento, tanto administrativos quanto pedagógicos.  

Por certo, a inauguração da Escola Normal se concretizou apenas no ano de 1869. No 

entanto, o que nos chama a atenção na esfera das projeções e idealizações, é o fato de que, 

já em 1840, havia no Estado as intenções de se criar uma escola formadora de 

professoras(es), atenta às questões relativas as práticas corporais/esportivas sistematizadas. 

Na grade curricular proposta pelo referido documento, havia, no rol de disciplinas 

curriculares, a cadeira de “Mimhica, Dansa, Exercícios Corporaes e Jogo de Armas” 

(Fagundes, 1840, [n.p.]), entretanto, a questão da obrigatoriedade dos referidos saberes não 

é revelada em suas linhas.  

No reforço desse quadro de desobrigações, ou mesmo, de inclusões e presenças 

meramente formais, o primeiro regulamento da Escola Normal aprovado no ano de 1872, 

pelo Acto Provincial de 19/02/1872
3
, por sua vez, nenhuma menção faz à inclusão dos 

saberes ligados à Educação Física na grade curricular. De modo até certo ponto, 

contraditório, este documento inicia seus anúncios com a promessa de uma formação de 

caráter eminentemente prático, conduzido a feito ao longo dos três anos de duração do 

curso. É, portanto, interessante destacarmos o fato de que no interior dessa concepção de 

um ensino mais prático para a formação das(os) novas(os) professoras(es), o espaço para os 

saberes ligados ao movimento corporal sistematizado, ao menos na face formal ou oficial 

da estrutura de ensino (Silva, 1992; 2000), esteja suprimido.  

Nesse processo de construção da Instrução Pública do Estado, na sequência do Acto 

Provincial de 19/02/1872 localizamos a Lei Provincial n. 1.046, datada de 20 de maio de 

1876. Decretada pela Assembleia Legislativa Provincial, redigida e autorizada pelo 

conselheiro Tristão de Alencar Araripe, então presidente da província, a referida lei 

estabelecia o novo “Regulamento da Instrucção Pública” para o território sul-rio-

grandense. Seguindo nossa intenção inicial de busca pela obrigatoriedade legal do ensino 

da Educação Física, nenhum aspecto novo ou revelador da prática vem à tona no texto 

original. Ao contrário disto, o novo regulamento, herdando dos anos anteriores àquilo que 

parece configurar uma visão dualista de educação, ao basear-se no culto ao intelecto em 

detrimento às práticas ligadas ao corpo e a seus feitos de expressão no ambiente escolar, 

inviabiliza a possibilidade de existir no pensamento educacional do Estado, um espaço em 

que as práticas corporais/esportivas sistematizadas a eles relacionadas, tivessem lugar.  

No entanto, a partir de uma leitura mais detalhada do referido documento, algumas 

pistas sobre a formação de professoras(es), para atuar com a Educação Física e os alcances 

dessa disciplina nas escolas da província, podem ser evidenciadas. Diante destas questões, 

o sexto artigo do referido documento, intitulado “Da verificação da capacidade para o 

Magistério”, particularmente, nos traz alguns aspectos sobre as exigências que faziam parte 

dos processos de seleção das(os) futuras(os) professoras(es). Para além de questões como a 

maioridade legal, as exigências de moralidade, saúde física e mental figuravam entre os 

requisitos docentes, aqueles relativos aos títulos de formação de cada candidato.  
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Ao que nos parece, o Regulamento de 1876 impulsionou uma reforma regimental na 

Escola Normal, levada a feito pela Lei Provincial n. 32, de sete de março de 1877
4
. Se no 

Regimento anterior, de 1872, os saberes que circulavam na referida Escola não 

tangenciavam o ensino da Educação Física, o artigo número 3 do novo Regimento previa a 

inserção da disciplina “Gymnastica, esgrima e exercícios militares”, que correspondia à 

cadeira de número nove, no arranjo mais geral, da estrutura curricular. Novamente, a 

inclusão oficial da disciplina é feita no currículo da Escola Normal de Porto Alegre, no ano 

de 1877, no entanto, menções relativas à sua obrigatoriedade de ensino não se fazem 

presentes nas linhas que conduziam seu regulamento interno. 

A Lei Provincial n. 1.340, de 27 de maio de 1881 aprovou o terceiro regulamento da 

Escola Normal, sob a denominação de “Regulamento para a Reorganisação da Escola 

Normal”. Um elemento interessante que surge com esse regulamento e que por nos auxiliar 

na reflexão em busca da obrigatoriedade legal da Educação Física merece destaque em 

nossa análise, é o fato da obrigatoriedade imposta às disciplinas de línguas estrangeiras. De 

acordo com o artigo número 12 desse regulamento, os alunos seriam “obrigados” a 

frequentar uma das duas disciplinas destinadas ao ensino das línguas estrangeiras, alemão 

ou francês, ficando ao aluno a livre opção de escolha. No entanto, nesse momento em 

questão, o ensino do idioma alemão ficava imposto aos alunos que pretendessem assumir o 

cargo de professor nas regiões habitadas por imigrantes alemães.  

Ao que nos parece, no momento inicial de construção da instrução pública no Estado 

do Rio Grande do Sul, havia uma preocupação em atender às necessidades culturais que 

provinham das demandas de imigrantes ao sul do país. No mesmo passo, podemos pensar 

que havia a intenção de oferecer a instrução escolar a esses novos habitantes sem privá-los, 

no entanto, da possibilidade de compreender os novos saberes a partir de seus próprios 

símbolos de leitura e escrita. No que tange ao ensino da Educação Física, não custa reiterar, 

a ausência na grade curricular oficial o relegava a mais um período de silêncios e 

desobrigações. 

No ano de 1897, o então presidente do Estado, Julio Prates de Castilhos, institui o 

Decreto Estadual n. 89 com a principal finalidade de reorganização da instrução primária 

do Rio Grande do Sul. Nesse primeiro documento educacional republicano de extensão 

estadual, previa-se e defendia-se um ensino primário livre, leigo e gratuito a ser ministrado 

pelo próprio Estado, no interior de duas novas organizações escolares: os colégios distritais 

e as escolas elementares. Ambos os currículos passaram a apresentar, no rol de seus 

saberes, a disciplina de Gymnastica. 

No entanto, no que concerne à obrigatoriedade legal do ensino de Educação Física, 

mais uma vez o documento não retrata, de forma alguma, a imposição da presença e 

aplicação dos saberes na prática pedagógica. O que nos parece é que estar presente na grade 

curricular dos cursos complementares e, no mesmo passo, na Lei da Reforma de 1897, não 

foram elementos suficientemente fortes para configurar o ensino obrigatório da referida 

disciplina, nas escolas do Rio Grande do Sul. 

No texto trazido pelo Decreto n. 239, de cinco de junho de 1899, em que foram 

aprovados os programas do ensino elementar e complementar, assim como todos os 
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anteriores, também não faz menção à presença obrigatória da Educação Física. Além disso, 

o artigo de número 15, de outra forma, parece reforçar o seu papel utilitário e servil aos 

demais saberes do currículo, esvaziando-o de um saber particular e justificado sobre os 

próprios pilares educacionais: “Art. 15.º - O ensino da Gymnastica terá mais o caracter de 

exercício para o descanso e retempero do espírito, do que o de uma disciplina especial”.  

No mesmo sentido, tal função reparadora e prenunciadora do “verdadeiro ensino”, 

trazido pelas demais disciplinas curriculares é intensificada no artigo de número 18, do 

documento: “Art.18º- No fim de cada licção haverá um intervallo consagrado ao descanço, 

aos exercícios physicos e ao canto escolar”. Era, justamente, para estes momentos de 

trégua e alívio das obrigações escolares que o referido programa de ensino previa, entre 

outros conteúdos, a inserção de exercícios de ginástica, corridas e jogos infantis. Esses 

últimos, por sua vez, deveriam “obrigar ao movimento do corpo”, tão engessados e imóveis 

durante todas as demais lições do dia letivo. 

Foi então, em 1901, que a nova política de formação do professorado primário foi 

realmente efetivada com a substituição da Escola Normal pelo primeiro Colégio Distrital do 

Estado, através da promulgação do Decreto n. 373, de 14 de março de 1901. Nesta 

normativa, novamente, conseguimos pontuar a presença curricular da disciplina de 

Gymnastica, compreendida, neste caso, como uma pequena obrigação curricular, tão 

reduzida em categorias como tempo, espaço e preparação dos professores que se faz, quase 

natural chegar bem próximo ao campo das desobrigações. 

No fluxo da cronologia do tempo, o ano de 1906, no cenário educacional é atravessado 

pelo Decreto n. 874, de 28 de fevereiro, no qual se viu emergir os impasses gerados pela 

diferenciação entre a Educação Physica e a Gymnastica. Nesse espectro, não somente a 

expressão “obrigatória” não era encontrada nos currículos de formação docente, como 

também a própria designação da disciplina estava ausente. Assim, é no interior da 

disciplina de Pedagogia que a denominação direta dos conteúdos relativos à Gymnastica 

Sueca aparece, estando listados no Decreto n. 1479, de 26 de maio de 1909. Entretanto, este 

documento também não traz a ideia da obrigatoriedade dos referidos conteúdos no espaço 

escolar. O mesmo ocorre em 1916, por meio do Decreto n. 2.224, quando a disciplina 

(re)adquire os contornos designados pela denominação Gymnastica. Ainda assim, não 

encontramos sequer uma menção que a caracterizasse como um saber curricular de 

presença obrigatória.  

Se as Reformas Educacionais levadas a feito posteriormente, nos anos de 1927 e 1929
5
, 

foram de substancial importância para o engendramento do campo em terras sul-rio-

grandenses; nem mesmo elas foram capazes de trazer à tona a presença da Gymnastica e da 

Educação Physica, respectivamente, de forma obrigatória nas escolas de formação. Assim 

somando-se às dificuldades encontradas na realidade das escolas primárias e secundárias, 

como as poucas instalações físicas e a inexistência de professoras(es) especializados para o 

trabalho - a legislação educacional, de maneira sutil e inconstante como até então tratava os 

saberes ligados à Educação Física, pareceu contribuir para o fomento desse quadro de 

ausências que marcava o início da formação do campo da Educação Física, no estado do 

Rio Grande do Sul. 
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A obrigatoriedade da Educação Física  
 

Como visto no tópico anterior, os textos legais educacionais que citavam as disciplinas 

de Gymnastica e de Educação Physica nas grades curriculares dos cursos de formação não 

deflagravam uma situação de obrigatoriedade desses saberes no contexto educacional em 

questão. Assim, se ao estarem mencionados na redação oficial já denotavam uma intenção 

que se construía na direção de tornarem-se legítimos e, assim, inserem-se no arranjo 

educacional, tal oficialização do modo como fora redigida, não pressupunha suas presenças 

efetivas na realidade e nas rotinas dos cursos.  

De outro modo, cabe considerarmos que, até o presente momento, as menções aos 

saberes relativos à Educação Física eram registradas apenas nos documentos legais do 

campo educacional, cuja abrangência restringia-se à instância estadual, quando não, local. 

Houve casos, ainda mais particulares, onde a lei ou decreto justificou-se em organizar o 

funcionamento de uma determinada realidade escolar, como foi o caso da Escola Normal de 

Porto Alegre, na qual as disciplinas foram apressadamente elencadas no formato 

sistematizado de grade curricular.  

O que os períodos posteriores nos mostraram, especialmente o ano de 1937, é que seria 

necessária uma atuação mais forte e intensa por parte do governo federal, no sentido de 

legitimar os saberes relativos à Educação Física e ao ensino da mesma nas escolas 

brasileiras, de todos os níveis. Se essa ação também não foi forte o suficiente para evitar 

que nas décadas posteriores voltasse a ocorrer um desaquecimento do ensino da disciplina 

nas escolas primárias e secundárias, no momento de sua implementação tal investida 

pedagógica representou um considerável avanço ao campo da Educação Física brasileira. 

Isto ocorreu na medida em que lhe conformou novos espaços, traçou-lhe novos rumos e, 

sobretudo, acrescentou-lhe o status de saber “obrigatório” a ser veiculado por um dos 

principais elementos de (con)formação do novo Brasil: a escola.  

Em 10 de novembro de 1937, o então presidente dos Estados Unidos do Brasil, Getúlio 

Vargas, promulgou a quarta Constituição Federal, sob os ares do chamado “Estado de 

Sitio”. Embalado pelas ondas da influência nacionalista que se fazia fortemente presente na 

política educacional implantada pela Era Vargas, sobretudo, no período do Estado Novo 

(1937-1945), o ensino de Educação Física recebeu uma posição de destaque neste 

documento legal, que a realocou nos espaços dos currículos escolares de todos os níveis e 

graus de ensino: 
 

Art 131 - A educação física, o ensino cívico e o de trabalhos manuais serão 

obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não podendo 

nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que 

satisfaça aquela exigência. (BRASIL, 1937, artigo 131, grifos nossos). 
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A partir de então, inaugurou-se uma fase de muitos anseios por mudanças. Além disso, 

diretivas legais foram postas a feito no ministério de Gustavo Capanema (1934-1945), que 

estava à frente da pasta educacional do então Ministério da Educação e Saúde. Algumas 

dessas medidas, compreendidas pela literatura especializada como reformas educacionais, 

foram imprescindíveis ao campo da Educação Física e precisam, por esse motivo, ser aqui 

lembradas. 

A legislação educacional nacional, a qual se sobrepunha a quaisquer leis regionais, 

trazia em seus textos um público-alvo muito bem definido: a juventude brasileira. A 

juventude aqui representava um novo grupo que se pretendia ver emergir no seio da própria 

sociedade brasileira, entre as crianças e os jovens, em idade aproximada entre oito e dezoito 

anos. A escola, por sua vez, emergia assim, como um centro nacionalizador das novas 

gerações (Baia Horta, 1994), na qual a Educação Física
6
 deveria cumprir um papel 

educativo bem específico para o alcance desse fim.  

Como parte dessa política de cristalização de uma identidade brasileira, sem reservas, a 

educação estadonovista passou a condenar o seu oposto, ou seja, as formas de educação 

vindas “de fora”. No caso dos estados do sul do país, os quais Seyferth (2002) nos mostra 

que foram colonizados, sobretudo, por imigrantes italianos, russos, poloneses, além dos 

alemães, esse espírito nacionalista ganhou força e expressão na educação escolar, no 

movimento que ficou conhecido como “Nacionalização do Ensino”. Tratou-se, pois, de 

uma campanha organizada e declarada em favor da construção de uma identidade brasileira 

e que apresentava, em contrapartida, um movimento de “apagamento” das culturas vindas 

de fora do Brasil, sobretudo a alemã.  

Cordeiro de Farias (1981), Interventor Federal no Estado, apontava que a significativa 

presença de imigrantes alemães favorecia a infiltração do pensamento nazista no Rio 

Grande do Sul, fato que mereceu todos os esforços de combate anunciados em suas frentes 

de campanhas. Segundo ele, os “focos” principais da infiltração nazista no Estado seriam, 

justamente, as regiões onde havia maior concentração de imigrantes alemães e seus 

descendentes, a saber, na encosta da serra e na serra, sobretudo na extensão que partia da 

cidade de Cruz Alta em direção ao litoral. 

Entretanto, ao que nos parece a regulamentação da nacionalização do ensino, que 

iniciou no Estado com o Decreto n. 7.212 de oito de abril de 1938
7
, não fora cumprida em 

seu primeiro ano de vigência, em grande parte das escolas étnicas do estado do Rio Grande 

do Sul. As razões para que essa desobediência à legislação tenha ocorrido são diversas, 

sendo que duas delas parecem ser as principais: de um lado, “a carência de conhecimentos 

por parte dos professores no que se refere à lingua e coisas do Brasil” e, de outro, a 

“reserva, má vontade quando não a maneira hostil porque são recebidas as medidas do 

Estado pela familia do aluno teuto, pelo professor […] e pelas próprias confissões 

religiosas” (Relatório, 1939, p. 8). Se os primeiros se localizavam geograficamente em 

regiões interioranas, até de difícil acesso; os segundos eram encontrados em regiões mais 

populosas do Estado, onde a língua portuguesa já era consideravelmente mais conhecida. 

Tais medidas impostas pelo Estado tomavam corpo, entre outras, pela fiscalização do 

que estava ocorrendo, de fato, nos ambientes escolares. Certo de que as ações 
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nacionalizadoras sofreriam resistências e burlas, não bastava apenas dispor a lei para que 

seu conteúdo fosse cumprido; era necessária a vigilância constante. Foram, então, 

designados pelo Estado, “fiscais da nacionalização” que, igualmente às medidas legais, 

foram recebidos nas comunidades alemães com certo desprezo e ironia
8
.  

Outra estratégia adotada, igualmente não livre de tensões
9
, foi a contratação de “50 

professores públicos de curso normal e 6 contratados especiais” (Relatório, 1939, p. 8) para 

lecionar disciplinas como História, Português, Geografia e Civismo em tais escolas étnicas 

particulares cabendo-lhes, ainda, a responsabilidade pela fiscalização. Segundo o que 

consta no referido documento, foram esses professores que começaram a informar a 

Secretaria de Educação e Saúde do Estado sobre as práticas que se desenhavam nas escolas 

alemães.  

É, justamente, o que confirma a fala de Cordeiro de Farias (1981, p. 269), ao pontuar 

que as professoras, sobretudo aquelas submetidas aos ambientes educacionais vistos como 

mais hostis, foram “extraordinárias coadjuvantes” na campanha em prol da nacionalização 

do ensino. Segundo ele, as professoras, 
 

[…] mandavam, através da Secretaria de Educação, uma relação de meninos, 

filhos das famílias mais recalcitrantes. Assim, nós tínhamos uma lista completa 

dos alunos que resistiam em aceitar os padrões educacionais brasileiros. Com 

tais listas na mão, começamos um trabalho de envergadura: trazer essas crianças 

a Porto Alegre, em grandes grupos de quinhentas crianças, sobretudo durante a 

Semana da Pátria, para mostrar-lhes que existia um mundo fora de seu pequeno 

universo alemão […] Como em geral vinham da região serrana, não conheciam 

o mar, que era uma novidade para eles. Essas sensações novas confundiam suas 

cabeças, e eles voltavam para suas cidades de origem com uma outra visão das 

coisas […] (CORDEIRO DE FARIAS, 1981, p. 270). 

 

De acordo com Coelho de Souza, em sua obra denominada Denúncia (1941), o 

Governo do Rio Grande do Sul adotou como política de ação nacionalizadora medidas 

preventivas e repressivas, sendo que aquelas compreendidas como as medidas preventivas 

ainda eram subdivididas em escolares e extraescolares. Na visão de Lucio Kreutz (1994; 

2003), dentre as principais medidas escolares preventivas, situaram-se: a rigorosa 

nacionalização do sistema escolar particular; o desdobramento da rede escolar pública; a 

criação do Corpo de Delegados Escolares Regionais e de Orientadores Técnicos; a 

nomeação de professores para a rede pública estadual e a criação de novas unidades 

escolares oficiais, em maior número possível.  

No mesmo passo, o autor (1994; 2003), ainda sublinha que, dentre as medidas 

preventivas no âmbito não escolar, a campanha tratou de organizar as Paradas da Juventude 

Brasileira que ocorriam no mês de setembro; as Caravanas Nacionalistas, que percorreram 

todo o Estado; e justamente, as Caravanas de “coloninhos” ou “gauchinhos”, que 

anualmente visitavam a capital do Estado, Porto Alegre, para desfrutarem e 

“abrasileirarem-se” nas festividades cívicas da Semana da Pátria (Rolim; Mazo, 2009; 

Cunha; Mazo, 2011; Assmann; Mazo, 2012). Recebidos em palácios, pelo próprio 
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Interventor Federal, as crianças teuto-brasileiras eram assim retiradas de um ambiente 

dominado pelo exclusivismo da língua e cultura alemã e apresentadas, com as maiores 

honras e louvores, ao país que os recebia de “braços abertos”. Imersos, assim, num caldo de 

cultura brasileira, os educadores e autoridades políticas usavam das mais diversas 

percepções corporais para a compreensão, por parte dos pequenos, da mensagem 

nacionalizadora que neles se pretendia (in)corporada. 

A Campanha de Nacionalização, portanto, precisou ser acirrada nos níveis nacional e 

estadual
10

. Na legislação federal, substituindo o Decreto-lei n. 406, de maio de 1938, viu-se 

deflagrar a rigidez anunciada por seu complementar, o Decreto n. 1.545 de 25 de agosto de 

1939
11

, considerado como o mais importante. Entre outras medidas, esse dispositivo legal 

proibia que a direção das escolas, fossem elas públicas ou particulares, ficasse a encargo de 

estrangeiros; atentava para a necessidade de orientar o preparo e o recrutamento de 

professores para as escolas primárias dos núcleos coloniais e, de um modo recorrente, trazia 

a expressão “vigilância” acompanhando de perto, no texto, outras palavras tão 

significativas, tais como “ensino” e “professoras(es)”.  

Voltando nossa análise, novamente, para a Educação Física, torna-se imprescindível 

destacarmos que, o texto Constitucional de 1937, em meio a esse processo nacionalizador 

destaca este saber em dois de seus artigos. O primeiro refere-se ao Art. 12, no qual o texto 

se destina ao ensino da Educação Física nas regiões mais sujeitas à “desnacionalização”, ou 

seja, àquelas com maior concentração de imigrantes alemães. O texto é claro em reforçar a 

obrigatoriedade do ensino da Educação Física nas escolas, inclusive em obediência ao 

previsto na própria Constituição Federal e, ao mesmo tempo, em deixar igualmente nítida a 

aproximação desse ensino com a “vigilância” que há pouco destacamos. Em síntese, ao 

prever que nessas regiões mais “rebeldes” do Estado, a disciplina ficasse ao encargo de um 

oficial ou sargento, indicado pelo comandante militar da região, ficam evidentes o cuidado 

e a estratégia de controle que se faziam presentes no ambiente escolar, encontrando na 

Educação Física sua porta de acesso. Como havia no Estado poucas(os) professoras(es) 

especializadas(os) na área, sendo a maioria designadas as regiões escolares mais centrais, 

um militar no meio escolar cumpriria uma dupla função: ensinar as lições de Educação 

Física e fiscalizar as rotinas escolares.  

Outro artigo do texto Constitucional de 1937 a citar a Educação Física é o de número 

quatro. Como uma das incumbências do Ministério da Educação e Saúde, o texto legal 

previa o estímulo à criação de organizações patrióticas que se destinassem, justamente, à 

Educação Física. Dentro do ambiente escolar e/ou fora dele, a Educação Física legitimava 

seu espaço no rol das ideias nacionalizadoras, ao ser compreendida como um elemento 

educacional importante em prol de um “abrasileiramento integral”. No estudo realizado por 

Begossi, Lyra e Mazo (2015), por exemplo, foi evidenciado em uma escola localizada no 

interior do estado, que durante o período que antecedia as comemorações da Semana Pátria, 

o espaço destinado às aulas de Educação Física era utilizado para ensaios da marcha e 

confecção de cartazes com dizeres alusivos a pátria. O desenvolvimento de tais atividades, 

por sua vez, era acompanhado pela presença de um militar enviado pelo governo do estado.  
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Não obstante, o Decreto n. 1.212 de 17 de abril de 1939 acentua os espaços 

oportunizados à Educação Física brasileira, ao anunciar a criação da Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos (ENEFD), na cidade do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, 

uma série de novas medidas que deveriam ser impressas aos rumos da Educação Física em 

todo o país. Ao fazer “coro” à obrigatoriedade do ensino, então prevista pela Constituição 

de 1937, esse novo documento legal passou a especificar as exigências referentes ao nível 

de formação da(o) professora(or) que, diretamente, influenciariam nas suas possibilidades 

de atuação profissional. 

No capítulo VI do referido Decreto, que discorria sobre as “regalias concedidas pelo 

diploma”, ficava posto que a partir da data de sua promulgação, seria exigido, para o 

exercício da função de professora(or) de Educação Física, nos estabelecimentos oficiais de 

ensino primário (tanto no Distrito Federal e demais capitais ou em quaisquer outras cidades 

de população superior a 50.000 habitantes), a apresentação do diploma de Licenciada(o) em 

Educação Física ou de Normalista Especializada(o) em Educação Física. Sem a posse de 

um desses dois diplomas, as(os) professoras(es) atuantes estariam, a partir de então, 

exercendo ilegalmente suas profissões, e os estabelecimentos de ensino nos quais estes 

estivessem trabalhando seriam, ao nível da lei, proibidos de funcionar
12

.  

No mesmo compasso, o Decreto n. 1.212 ainda previa exigências para o ensino da 

Educação Física em níveis mais avançados da vida escolar. Se o diploma de Normalista 

Especializada(o) na área previa a atuação apenas até o fim da escola primária, o diploma de 

Licenciada(o) em Educação Física possibilitava a atuação docente nos demais níveis de 

ensino. É o que nos aponta o artigo de número 35 do referido decreto
13

: 
 

Art. 35. A partir de 1 de janeiro de 1941, será exigido, para o exercício das 

funções de professor de educação física, nos estabelecimentos oficiais (federais, 

estaduais ou municipais de ensino superior, secundário, normal e profissional), 

em toda a República, a apresentação de diploma de licenciado em educação 

física (DECRETO 1.212, grifos nossos)
14

. 

 

É por certo, que um dos grandes impulsos para a consolidação do campo e para a 

posterior criação de uma instituição visando à formação superior especializada no ensino da 

Educação Física, veio justamente dessa necessidade de natureza legal e pedagógica, que 

procurou fazer com que o ensino da Educação Física estivesse presente em todas as fases 

da vida escolar, inclusive nos níveis pós-educação primária. De uma forma mais ampla, o 

novo governo instalado em 1937 passou a interessar-se pela educação escolarizada como 

um todo, na medida em que via em suas atividades, a possibilidade de realização dos 

desejos do Estado Novo para o Brasil: formar um “homem novo para um Estado Novo, 

conformar mentalidades e criar o sentimento de brasilidade” (Bomeny, 1999, p. 134). 

Assim, a Educação Física escolar passou a fazer parte de um grande empreendimento 

cultural e político de reconstrução nacional, que contava para o seu sucesso, com o poder 

edificante da educação.  
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Em outras palavras, é possível afirmarmos que Educação Física, Educação Cívica e 

Educação Moral da Juventude Brasileira compunham as três faces de um mesmo propósito 

de educação, que sustentava uma noção de homem e de sociedade muito particulares. Se à 

Educação Cívica cabia a formação da consciência patriótica, a cada cidadão cabe uma 

parcela de responsabilidade pela segurança e pelo engrandecimento da pátria; e se à 

Educação Moral cabia o trabalho de elevação espiritual da personalidade dos cidadãos; à 

Educação Física restou, pois 
 

[…] não somente fortalecer a saúde das crianças e dos jovens, tornando-os 

resistentes a qualquer espécie de invasão mórbida e aptos para os esforços 

continuados, mas também dar-lhes ao corpo solidez, agilidade e harmonia. 

Parágrafo único. Buscará ainda a educação física dar às crianças e aos jovens os 

hábitos e as práticas higiênicas que tenham por finalidade a prevenção de toda a 

sorte de doenças, a conservação do bem-estar e o prolongamento da vida 

(DECRETO-LEI nº 2.072, 1940, Art. 4). 

 

Nesse cenário, a mensagem nacionalista de “unidade” e “disciplina” era reforçada 

pelas demonstrações públicas de Educação Física (Cunha; Mazo, 2011). Realizadas por 

diversas partes do estado, tais espetáculos reuniam um público numeroso, que lotavam as 

arquibancadas e ruas em sua assistência. Locais de destaque da cidade de Porto Alegre, 

como o atual Parque Farroupilha (Redenção), eram escolhidos como palco dessa apoteose 

nacionalista e, em vários registros, tornou-se possível identificar entre o público presente, a 

representatividade de autoridades locais ou aquelas vindas de outros estados e, até mesmo, 

figuras ímpares da política nacional do período, como foi o caso da presença de Getúlio 

Vargas, na festividade do ano de 1940 (Mazo, 2004). 

Em âmbito legal, por sua vez, ao deflagrar a Educação Física como elemento 

obrigatório em todas as escolas e níveis de ensino, a Constituição Federal de 1937 se 

destacou como lei maior, uma vez que, deu voz a uma gama de outras leis menores que, até 

então, tentavam tornar obrigatório o ensino da disciplina no Estado. No entanto, apesar do 

ânimo imprimido pela nova constituição, a obrigatoriedade da Educação Física na escola, já 

nos primeiros anos que se passaram a sua institucionalização, dava sinais de seu 

esgotamento. Dentre os motivos estava o fato de que sua obrigatoriedade não obteve a 

proeminência esperada. Assim, se por um lado foram sendo abertas, gradativamente, vagas 

para formação docente nesta área, por outro, esperava-se que o próprio sistema que 

incentivou tal formação atendesse às demandas que ele mesmo produzira. Entretanto, o que 

se verificou foi um campo bastante restrito de trabalho nos momentos que se sucederam a 

Constituição de 1937.  
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Considerações Finais 
 

O percurso da escolarização da Educação Física no estado do Rio Grande do Sul foi 

marcado por um processo lento e gradativo de desenvolvimento. As ações levadas a feito 

neste âmbito percorreram uma trajetória não linear que, ora faziam avançar, ora retroceder 

o estabelecimento de conteúdos relativos às práticas corporais/esportivas sistematizadas, no 

contexto educacional do Estado. Em termos de sua obrigatoriedade legal, ou seja, o 

estabelecimento de normativas que favorecessem e, ao mesmo tempo, fomentassem a 

importância desses conhecimentos na escola; as fontes históricas revelaram uma 

compreensão diferenciada do sentido de “obrigatório” quando este foi impresso a disciplina 

de Educação Física.  

Dito de outro modo, o presente estudo nos levou a interpretar a força das palavras 

escritas nos documentos oficiais analisados. Se, por vezes, a presença de determinadas 

palavras impõem aos processos históricos determinados rumos e contornos; a ausência 

destas também deve ser questionada transformando-se, suas sombras, em objeto de análise 

e inquietação. Neste estudo, por exemplo, pudemos perceber que a ausência de uma 

obrigatoriedade grafada da força da lei, representou para os saberes curriculares da 

Educação Física, uma trajetória de desobrigações. 

Não obstante, a Constituição Federal de 1937 utiliza-se de sua magnitude para 

legitimar a ampliação de um novo conceito educacional, sustentado em um de seus pilares, 

pela própria Educação Física. De uma forma ampla, o novo governo instalado em 1937 

reforçou seus interesses pela educação escolarizada, na medida em que via em suas 

atividades, a possibilidade de realização dos desejos do Estado Novo para o Brasil. Nesse 

contexto, os conhecimentos da Educação Física dividem seu espaço educacional com 

aqueles advindos do campo da moral e do civismo, possibilitando-nos estabelecer entre 

eles, uma relação de proximidade muito grande. É, justamente, nesse cenário escolar 

nacionalizador, que a Educação Física sul-rio-grandense marca o início da construção e 

diferenciação de seu próprio campo. 
 

 

Notas 

 
1. Falta de instalações para as aulas práticas, ausência de professores formados nas especificidades da disciplina e, num 

quadro mais amplo, a falta de incentivos às práticas corporais/esportivas no ambiente escolar. 
2. A nova escrita quanto à obrigatoriedade da Educação Física na escola é encontrada no seguinte texto: “A educação 

física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua 

prática facultativa ao aluno: I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; II – maior de trinta anos 

de idade; III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da 

educação física; IV – amparado pelo Decreto-Lei n.1.044, de 21 de outubro de 1969; V – (VETADO); VI – que tenha 

prole” (BRASIL, 1996). 
3. Embora não destinado à formação de professoras(es), mas sim, ao suprimento do ensino secundário provincial, o 

Ateneu Rio-Grandense tem seu regulamento aprovado pelo mesmo Acto, de 19 de fevereiro de 1872. Nesse documento, 

onde eram anunciadas as diversas normas de funcionamento da referida Escola, a formação oferecida estava 

contemplada num total de quatro anos, onde a Gymnastica estaria presente em todos os anos letivos. Concentrada nos 

horários de recreio, a referida disciplina deveria ser ministrada ao menos uma vez por semana, dividindo seus poucos 
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tempos e espaços com as aulas de Música. Ao contrário das demais disciplinas que compunham a grade curricular do 

Ateneu, a disciplina de Gymnastica não apresentava seu programa de ensino em anexo ao regulamento seu programa de 

ensino, nem tampouco, havia menção à contratação e/ou remuneração de um professor específico para ela designado 

(RIO GRANDE DO SUL, 1872). 
4. Em documento manuscrito, encontramos a data de oito de março de 1877, como sendo a data oficial de aprovação do 

segundo regulamento da Escola Normal de Porto Alegre. 
5. Decreto n. 3903, de 14 de outubro de 1927 e Decreto n. 4258, de 21 de janeiro de 1929. 
6. Com o pensamento de construção do Estado Nacional trazido pelos ares do momento, a educação escolar surge como 

instrumento de formação e constituição da nacionalidade. Como recurso lógico, houve o esforço de atrelar esse 

pensamento nacionalizador ao cotidiano escolar, utilizando-se para tanto das disciplinas que facilitassem a construção 

do patriotismo como Educação Moral e Cívica, Educação Física, História e Canto Orfeônico. Sobre essa última 

disciplina, um aprofundamento maior pode ser obtido a partir da leitura de Lemos Junior (2011). 
7. O Decreto n. 7.212 de seis de abril de 1938 foi a primeira legislação específica, no Rio Grande do Sul, sobre a 

nacionalização do ensino, assinado pelo Sr. Oswaldo Cordeiro de Farias, Interventor Federal no Estado. Ainda, em 

1938, foi emitido o segundo decreto, o de n. 7.247 de 23 de abril, assinado pelo Secretário da Educação, Coelho de 

Souza, que complementava os dispositivos do decreto anterior, dispondo instruções sobre o registro das escolas 

particulares na Diretoria da Instrução Pública. 
8. “O inspetor municipal de São Lourenço, encarregado pela Diretoria do Colegio Elementar daquela séde, então fiscal do 

Estado junto aos estabelecimentos Particulares de Ensino, de visitar uma aula da região colonial daquele municipio, foi 

desconsiderado pelo professor que lhe atiçou os cães” (Rio Grande do Sul, 1939, p. 9). 
9. “Uma de nossas professoras, em “Pindorama”, ex Neu-Wurtenberg, município de Cruz Alta, ao procurar tomar posse 

no Colegio “Elsenau”, foi corrida, é o termo, pelo Diretor que em sinal de protesto […] organisou um desfile dos 

professores, alunos e população, pela praça publica, durante o qual marchava de braço erguido, na classica saudação do 

‘fuehrer’ nazista. O estabelecimento de ensino foi fechado e a Chefatura de Policia tomou a si este caso” (RIO 

GRANDE DO SUL, 1939, p. 10). 
10. No âmbito estadual foi implementado o Decreto n. 7.614 de 12 de dezembro de 1939. 
11. Ainda, tivemos o Decreto n. 1.006 de 10 de dezembro de 1939, o Decreto n. 2.072 de 08 de março de 1940 e o Decreto 

n. 3.580 de três de setembro de 1941. 
12. Ao que consta para o cenário educacional do estado do Rio Grande do Sul, vale lembrar que, desde o ano de 1929, a 

Escola Normal ofertava às(aos) professoras(es) interessados, um curso de especialização em Educação Física, que 

ocorria, via de regra, no período das férias escolares. 
13. Parágrafo único. A mesma exigência se estenderá aos estabelecimentos particulares de ensino superior, secundário, 

normal e profissional, de todo o país, a partir de o dia primeiro de janeiro de 1943. 
14. Vale ressaltar que o diploma de Licenciado em Educação Física começou a ser expedido no estado do Rio Grande do 

Sul pela Escola Superior de Educação Física (ESEF), criada no ano de 1940. Hoje, a referida escola corresponde à 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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