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PREFACIO 

O presente trabalho visa demonstrar como a educaçio do 

"corpo" está vinculada a modelos de comportamento social, políti

co e econômico, que nele sao impressos atrav6s de t6cnicas espec! 

ficas em cada sociedade. Em nossa sociedade, a disciplina de Edu 

caçio Física constitui-se numa agência de veiculaçio das reprcse~ 

taç~es que a sociedade faz de si mesma. 

Para entendimento deste objeto por mim construído, ou se

ja, a produção de "corpos" e "espíritos", num espaço e tempo de -

terminado, optei' por um tipo de análise que demonstra a permanên

cia de determinadas ideologias na sociedade brasileira (como será 

visto nos Capítulos 1 e 2). 

No período a ser estudado (Estado "Novo, 1937-1945) a Edu

cação Física 6 integrada a um programa de Educação Nacional, ser

vindo privilegiadamente, em f -unção de suas características, à 

transmissão do conjunto de "representaç~es oficiais": - "aperfei

çoamento da raça", "sentimento nacionalista", "Unidade Nacional". 

Enquanto produtora de um "racismo social", esta educação vem a 

constituir-se num bio-poder da sociedade (como será visto no Capí 

tulo 2). 

Enquanto bio-poder, a Educação F1sica se autoriza "ciên -

cia" de uma "sábia política biológica" e utiliza-se de sua supos

ta ambigüidade, ou seja, não 6 "lazer", nem "trabalho", nem "des

canso", tornando-se um "locus" eficaz de controle da sociedadc,ao 
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valorar locais e relações sociais supostamente qualificados de 

"naturais", "livres" e "amplos", contextualizados, entretanto,num 

quadro rigido de disciplina (como será visto no Capitulo 3). 

Quanto à bibliografia gostaria de dar algumas explicaçõe& 

Classifiquei-a em duas partesl 1 - referências citadas, ou seja, 

aquelas utilizadas durante o corpo do trabalho e que se encontram 

entre parênteses nas citações; 2 - outras leituras realizadas, ou 

seja, não citadas no texto, embora lidas e diretamente ligadas ao 

assunto por mim trabalhado. 

Entretanto, muitas foram as "marchas" e "contra-marchas"

que enfrentei para conclusão deste objeto de estudo por mim elei

to. Dentre elas, gostaria de observar apenas uma: - neste fim de 

dissertação, encontro-me desde 30 de setembro de 1979, na cidade 

de Cambridge, Estado de Massachusetts, U.S.A., onde deverei perma . -
necer por mais um ano, o que significa dizer que esta só será de

fendida quando de minha volta ao Brasil. 

Acreditando, portanto, ser um tipo de trabalho como este, 

de ordem intelectual e emocional, agradeço: 

A Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal de N1vel Sup~ 

rior (CAPES), pela bolsa de estudo recebida durante o curso de 

mestrado. 

A Fundação Ford do Brasil pelo financiamento ganho no con 

curso realizado em 1978 intitulado "Dotações para Pesquisa Educa-

cional no Brasil" onde desenvolvi pesquisa relativa ao tema de mi 

nha dissertação. 
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RESUMO 

O corpo humano, em qualquer sociedade, ê objeto de adestr~ 

menta e socializaçio de acordo com as representações próprias a ca 

da cultura. 

No Brasil, al~m das agências e processos de socializaçio 

informal, privilegia-se durante o Estado Novo (1937-1945) uma agê~ 

cia para exercer especificamente esta tarefa. Neste per!odo a Edu 

caçio Física se consubstancia como disciplina obrigatória em esta

belecimentos de ensino. O novo programa, ao mesmo tempo que mode-

. la os "corpos", pretende incutir nos "espíritos" as representações 

"oficiais" da sociedade brasileira: aperfeiçoamento da raça, senti 

menta nacionalista, unidade nacional e a nova ordem social. 

Por possuir têcnicas que se caracterizam por sua sutileza 

e :Ussimulaçio, a Educaçio Física va.lora explicitamente locais e 

relações sociais supostamente qualificado.s de "naturais", "livres" 

e "amplos", mas que sio contextualizados, entretanto, num .quadro -

rígido de disciplina. 
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CAPITULO l-INTRODUÇÃO 

Não poderia, nesta dissertação, dar conta de todos os 

problemas com que me defrontei. Foram inúmeros. EnUmerá-los, p~ 

lo menos os que pude perceber, quase que se constituiria em outra 

pesquisa. 

Necessário se ·torna portanto, desde o início, explicitar 

o objeto por mim construído, assim como pontuá-lo com o período 

histórico escolhido - 1937-1945. Para que tal explicitação se 

torne também clara, necessário se faz demonstrar as orientações 

teóricas escolhidas (como será visto neste Capítulo 1 e no início 

' dos demais capítulos) para a realização na dissertação em si. 

Nesta perspectiva tentarei estabelecer o que foi e o que 
.., 

nao foi feito, em outras palavras, os limites que todo trabalho 

científico impõe. 

. .. + 
Como uma das leituras possíveis para análise da produção 

de "corpos" e II :- spíritos", através da Educação Física, num tempo, 

1937-1945, em espaços específicos (arquitetura esportiva), optei 

pela temática que perpassa o "pensamento social brasileiro", ou 

seja, nossa identidade social, tendo como objetivo a produção de 

um "Homem Brasileiro", de uma "raça brasileira", como "problemáti 

ca obrigat6ria" do campo intelectual (Cf. Bourdicu, 1968) deste 

período, que, apesar de não ser dele especifica, atualizou-se com 

um determinado fim • 

.., 
Isso nao significa portanto tomar a cesura 1937-1945 como 

+Todos os grifos que aparecerão daqui em diante no corpo do traba 
lho serão meus. Quando grifo do autor farei observação. 



2 

indicativa de reificação de um período, ~as, como ponto de parti

da para desvendar outras periodizações possíveis e mais explicati 

vas que podem encontrar seus limites tanto anterior como posteri

ormente a esse corte dado pela historiografia corrente. 

Superfície de inscrição de toda cultura, seja ela "primi-

tiva" ou "complexa", o "corpo", delimitado e repartido, sagrado 

ou profano, puro ou impuro, recompensado ou punido, metáfora de i 

magens da sociedade, variará portanto não só no espaço . como no 

tempo. 

Essa construção social do corpo obedece a representações 

que a sociedade dele faz e que se constituem de modelos que indi

cam quais as formas e funções a que se deve adequar. Foi inicial 

mente a leitura de Marcel Mauss que forneceu a primeira indicação 

teórica para o estudo da educação do corpo e suas representações. 

Neste texto, Mauss demonstra c·")mo a educação do corpo se dá de di 

ferentes maneiras, em diferentes socie~~des, havendo posições da 

mao, no repouso, convenientes ou inconvenientes, maneiras de na

dar, de marchar, de caminhar, de dormir, etc. Estando, portanto, 

numa confluência entre natureza (corpo inerte) e cultura (corpo 

móvel), afirmai 

"Cometemos e cometi durante muitos anos, o erro fun

damental de considerar que só há técnicas quando há 

instrumentos ( ••• ) O corpo é o primeiro e o mais 

natural instrumento do homem. Ou mais exatamente,

sem falar de instrumento, o primeiro e o mais natu

ral objeto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, 

do homem, é seu corpo". (Mauss, 19141211). 
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Observa-.e, al~m dis.o, que toda sooiedade utiliza e.sas 

"t'onioa. oorporais", para forllar "habitu." que 
\ 

,,( ••• ) variam não aimplelilmente oom o. individuos e sua. -

imitações, mas .obretudo 0011 as sooiedade., a. edu 
,., 

oaçoes, as oonveni!noia. e a. modas, 0011 o. pre~ 

t1gios"~ (Mau •• , 1974'214). 

E •• á. t'onioas oorporais, que .ão inouloadas pela fami -

lia, e outras instituições sooiais, tentando formar um modelo de 

ttoomportamento oorporal adequado", têm eDl nos.a sooiedade, um ou 

tro ttloous" espeoifioo de produção que é a "Eduoação Fisioa". 

Corpo oomo "objeto téonioo", pa.ss1vel portanto de ades 

traaento, variando 0011 as .ooiedades, as eduoações, segundo dife 

rentes ~rupos, ola.ses ou oate~orias que toda .ooiedade abri~a,-

apresentar-ae-á oomo "forma" de identidade para toda oultura. I 

dentidade não no .entido individual, p.ioo16~ioo, aa. identidad~ ' 

sooial. 

Pode-se de inioio levantar Uila hip6tese, de que nos /10-

/lentos em que a sooiedade tem problema. 0011 a sua identidade, o 

oorpo .erá uma da. metáforas utilizada. para formação da naoiona 

lidade. No E.tado Novo, período que ora anali.o, a sooiedade n~ 

oe •• itava, se,undo o di.ourso da épooa, formar Uila identidade 

"brasileira"., "nacional", "inte~ral" e "ho.o~ênea". 

Na lIedida que varia no tempo e no e.paço, Miohel .Fou 

cault, analisando oomo o oorpo foi produzido hist6rica e social-



"Ne •• e. e.queaa. dé dooilidQde,l ea que o Seo. XVIII 

teve tanto intere.ae, o que h' de tão novo? Não' 

a primeira vez, oertamente, que o oorpo ~ objeto de 

inveatimentoa tão imperioso. e ur~entea; em qual 

quer .ooiedade, o oorpo eat' preao no interior de 

poderea muito apertadoa, que lhe impõem limitaçõea, 

Coa0 r~apoata oolooa que "o novo" diz re.peito a eoono -

aia, ou aeja, ~ preoiao "trabalhar detalhadamente" o corpo, exer-

oer aobre ele uma 

,,' •• ) coerção ininterrupta, oonatante, que vela aobre 

o. proce •• o. da atividade maia que aobre .eu resul-

tado e ae exerce de aoordo COM uma codificação que 

eaquadrinha ao mlxi~o o tempo, o e.pago, o. movimen 

to.. E •• e. m~tvdos que permitem o controle =inucio 

.0 da. operaçõea do corpo, que realizam a aujeição 

con°.tante de .ua. força. e lhea impõem uma relação 

de docilidade, .ão o que podemo a chamar a. 'diaci-

plinaa'''. (Ibid, p. 126). 

Diaoiplina. que formarão oorpoa obediente., apto. e capa-

zea, úteia em uma .6 palavra (econo~icamente falando); ao mesmo 

tempo que lhea diminuirá sua força, em termoa de obediência (pOli 

tioaaente falando). 

IQuando M. F~ucault fala em eaquema. de docilidade está ae refe
rindo ãa t~cnicaa ou m~todoa que aão utilizado. para tornar um 
corpo dócil; e, !tE dócil um corpo que pode aer aubmetido, que po 
de aer utilizado, que pode aer tranaformado ou aperfeiçoado". 
(Foucault, 1977asI26). 

\ 
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p~recem no Seco XVII sob form~ de uma anátomo-política do corpo 

-humano, juntamente com uma outra técnica que nao enfatiza o cor-

po como máquina (no sentido produtivo do termo), .~a que se tra

duz sob forma de uma bio-política ' da populaç~~, ~o t ,omar o corpo 

como espécie, tornando~o suporte de processos biológicos. 

, 
Estas duas formas não seriam antitéticas, apesar de coe-

xi.tirem separadamente no Se'c. XVlIn E, tais técnicas, ' atua 

riam sob forma de ordem da. sociedades (di8ciplinaa) e regulação 

d~ Popul~ções (demo~r~fia). Seria necesaário esperar pelo Sec.~ 

XIX p~ra que, sob forma a~ora de agenciamentos concretos (P. ex. 

o dispositivo de aexualidade), pudessem ser coordenadas numa too 

ria "er~l do "corpo" (anali.~rei estas questões no Capo 2). 

Isto .i~ifica uma nova forma de poder que ae instaura 

sobre a vida. Se"undo Foucault, a vid~ tornou-se um objeto poli 

tico. (Cf. Foucault, 1911b). 

Entretanto,p~r~ ~propri~ção dest~ teoria de M. Fouc~ult, 

que está pautada nas análises do "corpo" produzido a partir do -

Seco XVII, em espeoial no que diz re.peito à Inglaterra e à Fran 

ça, é preciso atentar par~ o caso brasileiro p~r~ perceber se 

no Estado Novo houve re~lmente a preocupação em formar o homem 

disciplinado, produtivo e "sadio" através de 'lUla aociedade regu-

l~dor~. 

Ante. de pontuar conjunturalmente o corpo (através do 

"locus" de observação escolhido -- ~ Educ~ção Física) com ~ cesu 

r~ que edabeleci, nece •• ário se torna demonstrar ~través do dis 

curso das revi.t~. seleoioIl~das para an'lise, que saber está in-
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formando este corpo produzido pela Educação Física e que represen 

tações estão sendo veiculadas da sociedade. 

lia Revista "Educação Física": 

"O problema brasileiro -- e no caso particular da 

nossa terra e da nossa gente, neste grave momento 

de instrospecção brasileira, em que um dos gran-

des problemas do Brasil é o de criar a consci~ncia 

nacional do povo, a Educação Física é um elemento --. 

principal dessa grande obra de construção cultural 

e formação espiritual do povo brasileiro. 

Sendo impossível, e além disso il6gico, dissociar 

o corpo do espírito, cuja unidade, no pensamento 

de Carrel, é cada vez mais íntima e compacta, 
, 

so 

se pode cogitar de melhorar as condições do homem 

brasileiro cuidando ao mesmo tempo de sua c·ü tura, 

de sua saúde, da sua estruturação moral, e isto se 

poderá conseguir com uma sábia 'política biol6gi-

~', como quer Pende, utilizando como elemento fun

damental 'a educação física, que nas suas múltiplas 

conseqüências -- morfológicas, fisiológicas, espi-

rituais e éticas -- permitir-nos-á aperfeiçoar os 

valores dirigentes e criadores das elites e as ap-

tidões produtoras das massas. Utilizando essa 

grande arma moderna da estruturação humana, pelo 

esforço simultâneo nesses dois sentidos -- o da 

preparação cultural das elites e o da formação eu-

gênica das massas, é que se poderá realizar afinal 
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o mila,re da formação inte~ral do Homem Braaileiro 

-- forte de corpo, claro de espírito 

ração t" (Pere~rino Junior, 1942132). 

puro de co 

Observa-se neate discurso do período a preocupação com a 

formação do "Homem Brasileiro", homem este idealizado dentro doa 

valores nacionalictas, através de uma "poderosa arma moderna" --

a Educação Física, que teria como projeto a "estruturação huma -

na"; estruturação es.a que no caso bra~ileiro ~eria homo~eneizar 

nossa formação étnica composta das "3 raças'" "branco", "ne~ro" 

e "índio", como "~rande obra de construção cultural e formação 

espiritual do povo brasileiro", através de uma "sábia política 

bioló~ica". -Homem este que nao terá por sua vez tratamento idê~ 

tico, ou seja, terá projeto diferente para destinatários difere~ 

tes, com objetivos portanto também diferentes, ou fileja: paria. as 

~~ites, aperfeiçoar os "valores diri~entelil" e ."criadores" atra 

vês de uma "preparação cultural" e para as massas as ."aptidões 

produtoras", a"través da "formação eu~ênica". Esta, a função da 

Educação Física para realização do "mila::re da formação inteiral 

do Homem Brasileiro". 

Inte~ração (unidade), aperfeiçoamento da raça e sentime~ . 

to nacionalistas, estes são 3 valores básicos da sociedade deste 

período no discurso da Educação Física. 

Entretanto, esta "formação inte~ral do Homem Brasileiro" 

-nao pode somente ser vista como própria, específica do Estado N~ 

TO. Ao mesmo tempo que perpasaa o pensamento social brasileiro, 

como se de uma certa forma· a ideolo~ia não tivesse hist6ria, ea-

te debate acerca da formação 80cial brasileira (representado pe-
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la "inte~ração" das "tr8s raças" - o "branco", o "ne~ro" e o 

"indio") veicula UIIl~ "problemática obri{;at6ria" e que não debatê 

la, si6:llificava UII afa.taraento do "campo intelectual". Entretan 

to, como veremos, tal "problemática", atualiza-se no . discurso_ 

da Educação Fl.ica deste periodo, com .i~ificados, projetos e 

realizações pr6prias. - (Ver Cap. 2). 

Ainda, tomando Foucault como um dos te6ricos importantes 

para produção desta dissertação, cabe explicitar cora0 estou li -

dando com o conceito de panoptismo social (especialmente no Cap. 

o 3). Utilizando a "metáfora" do Panóptico de Bentham, fi{;ura ar

quitetural des~e8 mecanismos disciplinare., cujo "principio ~ c~ 

nhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma tor 

re; esta ~ vazada de lar~a. janelas que ae abrem .obre a face in 

terna do anel" (Foucault, 1977as177), Foucault demonstra como a 

inviaibilidade · do poder ,arante a ordem, assim como estabelece 

um estado permanente e consciente de visibilidade por parte da

quelea que estão aituados sob este dispositivo. E, muitos se 

riam estes, ~a vez que este "dispositivo arquitetural" estaria 

~re8ente não somente n9S prisões, mas tamb~m ~m escolas, hOBpi -

tais e fábricas. 

Na medida que o poder desta forma torna-se "invislvel",

pois "O Pan6ptico 6 uma máquina de dissociar o par ver-ser visto: 

no anel periférico, se é totalmente vi.to, .em ·nunca ver; na tor 

re central, v8-ae tudo, .em nunca ser visto" (Ibid, p. 178), ai", 

fica dizer também que pouco importa, conaequentemente, quem exer 

ce o poder. Este principio arquitetural possibilita uma "econo

mia" ao poder e uma abran.:ência .ocial, na medida que o importil!!, 
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te em .i nao ~ propriamente a "forma" espacial, mas sim a manei-

ra de exercer uma disciplina de "corpos" e "espíritos". 

Nesta perspectiva ~ que analisarei os espaços esportivos, 

... 
que apesar de nao possuirem este formato panóptico em si, têm 

nas disciplinas o inatrumento para produçio de indivíduos dóceis 

e produtivoliI. 
... , 

"Nao ha, consequentelllente, risco de que ° cresci-

mento de poder devido à máquina pan6ptica possa de~enerar em ti-

rania; o dispositivo disciplinar será democraticamente controla-

do, pois será sem cessar acessível ao '~rande comitê do tribunal 

do mundo'''. (Ibid, p. 183). 

Assim, continua Foucault, "O Panóptico, ao contrário, 

. tem um papel de ampliaçio; se or~aniza o poder, nio 6 pelo pró 

.prio poder, nem pela salvação imediata de uma sociedade ameaça 

da: o que importa 6 tornar maia fortes as forças sociais - aumen 

tar a produçio, desenvolver a . economia, espalhar a instrução~ e-

levar o nível da moral pública, fazer ~rescer e multiplicar". 

(Ibid, p. 183). 

Entretanto tamb~m para poder afirmar a existência de um 

panoptismo no sentido Foucaultiano do conceito, seria necessário 

dar conta da lei de dispersão que a Educação Física remeteria: 

E~enia, Hi~iene, Discursos m~dicos, Educação Sanitária, o Dis 

curso da Arquitetura, etc. Taii domínios foram vistos a partir 

do discurso da Educação Física. Esse procedimento permite, no 

entanto, verificar inclus~es e excluB~e. do campo intelectual de 

oertas que.t~e. que permanecem, enquanto outras desaparecem. 

Para tanto, busquei meu material nas revi.talH "Revista 
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de Educação Flsica" e "Educação Flsica" Dobre . a tellática do cor-

po, OOIllO "lei de dispersão" para outros objetos (como será visto 

na coleta de dados). Não fiz uma análise de cada uma destaa re-

vistas em separado, apesar de possuirem "poaições te6ricas" at~ 

oerto ponto diferentes, .por exemplos a "Revista de Educação FIai 

oa" (da Escola de Educjtção Flsica do Ex~rcito) era pautada no M! 

todo FrancS., "M~todoNatural", enquanto que a "Educação Física" 

(de cunho civil) estava li~ada aos m~todos amerioanos, ou seja, 

de "cultura f1sica". 

-Entretanto na análise que fiz nao identifiquei; a partir 

dos discursos, diferenças que me autorizassem a tomá-laa como 0-

posta.. Dentro da perspectiva que adotei durante toda a peaqui-

aa, lIinha preocupação era detectar como "corpos" e "esp1ritoll" -

são disciplinados em espaços especlficos que têm a função de es- X 

quadrinhar não sOllente o espaço em si, como o tempo dos indiv! -

duoB que estariam submetidos nellsa relação aparent.,lllente "livre" 

e "natural", em .apaços tarJlb~lItabertos", 'ao 'ar livre", etc. 

Portanto, se de um lado não foi feita esta análise, a-

creditando at~ que com isso posaa ter alterado determinadas per~ 

pectivas de ~~álise, de outro foi possível prever as conseqüên -

oias deste fato, na medida que orientei-me pelo Boletim de Educa 

ção Física que era uma publicação oficial da Divisão de Educação 

Fí.ica do Minist~rio da Educação e Saúde, com funções deliberati 

vaso Cabe observar que seus t~cnicos escreveram tanto numa como 

noutra revista, o que Di~ifioa senão o consenso, pelo menos o 

oonsenso do dioaenao, ou seja, se tinham pontos de vista contrá

rios, pelo menos estavam de acordo para discutir certas questões 
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(cr. Bourdieu, 1974). E,estas questões diziam respeito à neces 

sidade de inte~rar, homo"eneizar o "Homem Brasileiro", atrav.ss 

de •• a "poderosa arma moderna" e "sábia política bio16~ica" - a E-

ducação Física. 

'" Da mesma forma nao analisei todoa os arti~os da Revista -

Cultura Política que ~isaesaem respeito à.s problemáticas obri~at~ 

rias da n08~a formação social. Apropriei-me d.e al"uns que conli:i-

derei mais si~ificativos por se inserirem no debate que estava -

analisando. Se, para certoS! autores da "Cultura Política" já con 

se"uimos" a unidade nacional, através da experiência única da re-

. alidade de uma cultura tropical, realizada num "clima in6spi to" -

por uma "raça de mestiços", para os teóricos da Educação Física, 

"vamos conse"uir" esta unidade atrav.ss desta "poderosa arma mode!. 

Entretanto posso afirmfl.T que ~ Re n::to para todoç os ~rupos 

que compurü.am a sociedade brasileira, pe],o menos para al"uns essa 

socialização do corpo foi obj3tivada: a "j'~ventude brasileira", o 

"operariado", seulil "filhos operários" e os "menores vadios dOIi; 

morros e favelas" que constituíam, se"undo o próprio discurso 

) 
I 

as massas. Daí o fato de ter dado Snfase ao. "espaços públicos" , 

conliliderados "de recreação", "de lazer", pois seriam estes espa -

ços que poderiam atender a esses se~mentos da sociedade. Por ou-

tro lado, enquanto "projeto" foi feito para todos, poia deveriam 

afirmar-se em todos os lu"ares, pelo rádio (na. casas), nas esco-

las, nos clubes, na. prisoea, até mesmo para a8 populações indí~~ 

na.( t). 

Se o debate maior era a "unidade nacional", formar o "Ho-
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PIem Brasileiro" era "premissa obri~at6ria" para tal intento, as-

sim como a produção de uma sociedade disciplinar (cr. Foucault )

ou de uma sociedade que, enquanto cosmovisão antecipadora, esta -

ria planejando seu panoptisl1lo social. 

.., 
De fato pode-se observar que a preocupaçao em produzir 

"espaços" onde "corpos" e "espiritos" pudessem ser docilizados, 

deu-se em ~randequantidade, não só naqueles que serão aqui &nali 

sados ("área livre", parques infantis, praças de esportes e colô-
". ~. : . 

nias de férias), como também em outros implementados, tais como: 

escotismo, escursionismo; clubes; centros recreativos, etc. 

Na medida em que toda sociedade constrói princípios orde-

nadores, os espaços produzidos COl1l um determinado fim, ou seja, 

de controle da sociedade, permitem, também aos a~entes para os 

quais estes espaços são construidos, a possibilidade de sua mani-

pü.lação. Não que COiR isto se altere funda:ncnt .. lmente o princípio 

ordenador, mas permite a estes uma cumplicidade que choca o obse~ 

vador estranho ao sistema (Cf. Bourdieu, 1914). Cumplicidade es-

ta que no caso da Educação Física, torna--se mui to fla~rante pois 

as "atividades" aí desenvolvidas são concebidas como "livres", 

"naturais", "ao ar livre", etc., obedecendo inclusive ao método 

que se adotava, tanto no Exército quanto no Ministério da Educa 
.., 

çao e Saúde - o Método Francês, também chamado de "Natural", que 

se tentaria substituir neste ,período por um método de cunho na-

cional - "Método Nacional", conservando entretanto al~uns pressu-

postos fundamentais do Método Francês. 

Nesta perspectiva, de nacionalização, de unidade, dentre 

as muitas possíveis, 6 que orientei toda esta pesquisa, pois a 

~ 

I 
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produção de espaços não ficou restrita slmplesmente a espaços es

portivos em si, mas ampliou-se em projeto maiors a divisão de um 

Estado (no caso, Minas Gerais) em zonas esportivas, ou seja, num 

"Estado Esportivo". 

Confirma-se, nesta perspectiva, uma das hipóteses traça -

das no projeto de diss~rtação (que estrutura as demais), ou seja, 

de que a estrutura de poder de uma sociedade tem como pressuposto 

básico disciplinar os individuos, vi~iando-os, punindo-os e reco~ 

pensando-os, tendo em vista controlá-los; e, que, as técnicas e ~ 

~ências utilizadas para estes fins, adotam estraté~ias diferente~ 

possuindo a Educação Fisica técnicas especificas que se caracterl 

zam por sua sutileza e dissimulação, ao valorar explicitamente 

locais e .relações sociais supostamente qualificadas de "naturais", 

"livres" e "amplos", contextualizados, entretanto, num quadro ri-

~ido de disciplina. 

Observa-se que ao propor uma plástica ao corpo, em arnbie!!. 

te concebido e construido especificamente, procura-se adequar os 

indivíduos a um modelo oficial representativo da sociedade, a de 

um modelo de "HC.llem Brasileiro". 

-Analisando esta arquitetura esportiva nao enquanto "téc .-

nica de construção em si", mas em função da produção e apropria 

ção de espaços para formação e integração deste "corpo" e deste 

"esp!rito" do "Homem Brasileiro", a Educação F!sica se autoriza 

"ciência" de um "poderoso elemento de eugenia", para "integração" 

da "raça brasileira ainda não homogeneizada" (segundo categorias 

utilizadas no discurso). 

Observa-se também a semelhança com o período atual no que 
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diz respeito à ~nfase no desenvolvimento "de certas atividades con 

sideradas "físicas", que infelizmente n~o puderam ser tratadas no 

âmbito desta dissertação, necessitando para tal um esforço de pe~ 

quisa mais amplo. 

Entretanto, a constatação dessas semelhanças aparentes 

-nao implica em dizer da igualdade essencial de dois períodos his-

tóricos (1937-1945 e 1968-1978) em que a Educação Física foi uti-

lizada com maior ênfase na veiculação de determinadas representa

ç~es na sociedade brasileira mas, certamente, implica na constata 

ção evidente da importância atribulda a este domínio das relaç~es 

sociais e possivelmente de um julgamento positivo sobre a eficá-

cia de seus procedimentos nas transformaç~es a que se pretende 

submeter a sociedade. 

Portanto, para afirmar se o que houve no Estado Novo foi 

mais um "projeto", no sentido d.e cosmovisão, do que a realizaç~o 

em si de uma sociedade panóptica (no sentido Foucaultiano do con 

ceito), somente ~a conjugação de mais tempo e maiores informa

ç~es sobre o perlodo, ainda pouco disponíveis, poderia permitir 

tal avaliação. Pouco disponíveis, no sentido de que este período 

1937-1945 somente agora começa a ser repensado, assim como o est~ 

do da produção de "corpos e espaços" remete a questões considera-

das pouco "nobres"(Cf.Neves, 1979) como uma das perspectivas de a 

nálise da sociedade brasileira. Se de um lado isto dificultou a 

realização em si desta dissertação, de outro, suscitou-me um cer-

to "atrevimento intelectual estimulante". Nesta perspectiva é 
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que Foucault nos fala da importância de análise das capilaridades 

do poder. E, é neste sentido também, que estarei tratando da pr~ /~ 

dução "corpos" e "espaços", através da Educação F1sica como ins -

trumento de saber-poder. 

1.1 - A Coleta de Dados 

Diante de tal perspectiva, perceber o "objeto" por mim 

construido, assim como as dificuldades pertinentes ao trabalho 

cientifico, começaram a serem sentidas. A primeira delas diz re~ -
peito à especificidade da Educação Fisica ou da educação do corpo 

. e do espaço esportivo no Estado Novo. Por estar trabalhando com 

um tempo determinado, 1937-1945, deparei de imediato com um pro -

blema que considerei fundamental para a direção de minhas pesqui-

sas, ou seja: que especificidade apresenta esta arquiteturades 

portiva no Estado Novo? Existirá tal especificidade? Ou o que 

se apr.esen~; '). são apropriações deste espaço, visando imprimir no 

corpo valores maiores da sociedade deste periodo? Ou ainda, nao 

será mais importante que me detenha não (.6 na apropriação deste -

espaço, como na quantidade deste espaço produzido neste periodo, 

sendo sua especificidade referida "apenas" aos fins e recursos 

mobilizados e que determinam sua construção e não a uma "forma 

técnica de construção" pr6pria do Estado Novo? 

Optei pela via que dá relevo à apropri~ção do espaço para 

a inculcação dos valores oficiais da época que orientam a multi -

plicação de atividades e de construções nesse periodo, embora não 

possam ser consideradas como dele especificas, embora sabendo t~ 

bém que o discurso da arquitetura produz saber e poder. Tal saIu 
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"" çao aparece como meta diretora de meu trabalho, tendo em vista 

que buscar a espeoificidade das categorias utilizadas nestes dis-

cursos, assim como a especificidade em si das "formas arquitetu -

rais esportivas" do Estado Novo não se torna relevante, uma vez 

que estes 'lnodelos" devem ter tido sua origem em diversas épocas e 

lugares da nossa e de óutras sociedades. Falar portanto de uma 

especificidade de uma arquitetura esportiva no Estado Novo talvez 

seja incorrer numa afi~mação apressada, que somente poderia ser 

confirmada através de uma análise minuciosa das caracterlsticas -

oom que se revestem estes espaços esportivos. Deve-se levar em 

consideração que a transmissão do conhecimento (ou do saber) em 

uma sociedade se faz no sentido de reproduzir, agregando novos 

signifioados, o conhecimento anterior. Isso permite poucas mud~ 

ças radicais, que rompam completamente com o conhecimento (ou sa-

ber) estabelecido. Assim, a "forma téonica de construção" de um 

ginásio, de uma pisoina, de uma praça de esportes, de um parque 

infantil, de Ull'ê "área livre", etc., tenderá a seguir uma mesma 

concepção de distribuição do espaço, inco~porando variações que 

"" nao transformam, fundamentalmente, sua forma, dada pela utiliza 

ção social que dele se pretende fazer • . Além disto, como não es 

tou aqui interessada em desvendar a genealogia do "pensamento so 

cial brasileiro~' "apenas" importa a utilização ou apropriação que 

foi feita deste "espaço esportivo" visando a disciplina do corpo 

através da "mente" ou do "esplrito", afirmando com Michel Foucault 

que. 

"Houve no Curso da Idade Clássica, uma descoberta do 

oorpo oomo objeto e alvo de poder. Encontrarlamos 



faoilmente sinais dessa grande atenção dedicada a~ 

corpo -- ao corpo que se manipula, se modela, se 

treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cu 

jas forças se multiplicam". (Foucault, 1977a:l25). 

Na mesma perspectiva analisarei o "corpo" produzido neste 

período, uma vez que os paradigmas que orientam a construção des-

se "Homem Brasileiro" perpassam o "pensamento social brasileiro", 
... 

nao possuindo ~ortanto uma especificidade em termos do Estado No-

vo. Entretanto se tal análise se reduzisse a não especificidade~ 

qual a função desta pesquisa? Esta não 6 uma resposta simples, 

uma vez que esta ideologia da "raça brasileira" ao mesmo tempo 

que perpassa nosso "pensamento social", se atualiza e se presta a 

outras ideologias do Estado NovO. (Voltarei a estas questões nos 

capítulos 2 e 3) • 

. Ainda dentro das dificuld&des te6ric&s pertinentes· ao tra 

balho em si, constatei que localizar o material necessário à pes-

quisa não é tarefa fácil, pois as "entradas" para busca deste te-

ma podem estar referidas a assuntos os mais diversificados, como 

por exemplo: Educação Física, Educação Sanitária, Higiene, Ginás

. tica, Saúde, Desporto, Esporte, Arquitetura, Construção, Escolas, 

Edifícios, etc. 

Constatada essa diversificação de "entradas" para tal "ob 

jeto" de pesquisa, parti para a escolha do que poderia ser mais -

representativo do pensamento social deste discurso sobre "Educa 
... 

9ao Física" neste período. 

Ap6s consulta à Biblioteca da Fundação Getúlio Vargas, Bi 

blioteca Central de Saúde {UFRJ - pois a biblioteca da Escola de 
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Educação Física está anexada a de Medicina), Biblioteca do Conse

lho Nacional de Desportos, etc., selecionei três peri6dicosI "Re

vista de Educação Física" (da Escola de Educação Física do Exérci 

to), "Educação Fi sica" (de cunho particular) e o "Boletim de Edu 

cação Física" (da Divisão de Educação Física do Ministério da Edu 

cação e Saúde); dois j~ existentes antes da implantação do Estado 

Novo (Revista de Educação Física - 1932 e Educaç~o Física - 1932), 

e um que começou durante esse período (Boletim de Educação Físi -

ca - 1941), em função de sua regular periodicidade, assim como de 

terem sido representativos da "causa nacional" da Educação Físi -

ca, segundo declaração dos inform,antes entrevistados (método que 

usei também para a pesquisa). ' Selecionei também alguns livros e 

artigos relativos ao tema. Tal procedimento também apresentou di 

ficu1dades de coleta de material pois as bibliotecas nem sempre -

possuem a seqüência completa desses peri6dicos, sendo que muitas 

vezes são encontráveis nas sedes de Ministérios (Saúde, Educaç~o) 

que foram trant..:'eridos para Brasília. 

Como afirma Inezil Penna Marinho, um dos "te6ricos" da E

ducação Física deste período: 

"As publicações deste período (1937-1945) poderão 

ser assim resumidas' 

Obras sobre Educação Física, de um modo 

geral ....•.•....•..••.......•.••...... 

Idem sobre desportos •••••••••••••••••• 

Obras corre1acionadas com a Educação Fí 

sica ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 

A esse nmnero cumpre acrescentar, 

147 

55 

21 



Trabalhos in~ditos sobre Educação Físi-

ca e desportos •••••••••••••••••••••••• 

Artigos sobre diversos assuntos, que di 

zem respeito, direta ou indiretamente, 

à Educação Física e aos desportos ••••• 

Soma •••••••••• 

(Marinho, 1954:507). 

19 

414 

2.474 

2.888" 

Assim, como se v~, não há propriamente falta de material, 

"apenas" não se encontra dispon1vel nas bibliotecas ou, quando

disponível, não possui seqü~ncia completa (como no caso dos perió 

dicos). 

Justamente por esta razão estive em Brasília (em Ministé

rios e órgãos diretamente ligados à Educação Física e Desportos) 

em busca de uma complementação desse material, assim como para 

entrevistar aqueles que haviam sido, durante o Estado Nove., "teó

ricos", "promotores" e professores de Educação Física. Estas en

trevistas não só em Brasília como no Rio de Janeiro, tornaram-se 

fontes esclarecedoras e enriquecedoras de informação para mel,! tra 

balho. 

Qualquer 'pesquisa, entretanto, como disse anteriormente, 

defronta-oe com tais dificuldades, sendo a seleção do material a 

ser utilizado um de seus mais importantes passos. Tal seleção le 

vará em oonta as dificuldades materiais de disponibilidade e ace~ 

so mas, fundamentalmente, as premissas teóricas que constituem o 

quadro em que ela deverá se desenvolver. 

Assim, inicialmente,me detive nas revistas de Educação Fi 

sioa (oitadas anteriormente), bem oomo em livros e artigos espar -
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BOB. Senti, porém, a necessidade de dar relevância ao material 

que fosse de alguma forma mais representativo da "voz oficial" 

nesta matéria. Escolhi para tal o "Boletim de Educação Física" 

que começa a ser editado em 1941 (porém fazendo uma retrospectiva 

da ~ducação Física no Brasil desde 1937), sendo publicado ininte~ 

ruptamente até 1945 (t, pela Divisão de Educação Física pertence~ 

te ao Departamento Nacional de Educação ambos criados pela Lei 

378, de 13 de janeiro de 1937, que dá nova organização ao Ministé 

rio da Educação e Saúde Pública • 

... 
A razao da escolha deste Boletim como ponto de partida pa 

ra minhas pesquisas significa, além do já exposto, uma forma de i 

dentificar ou perceber as determinações que foram tomadas no que 

dizia respeito à Educação Fisica, uma vez que esta Divisão tinha 

jurisdição em todo territ6rio nacional. E, portanto, através da 

estrutura deste "Boletim que me utilizo para compreensão do objeto 

por mim construido. Isso não quer dizer que desprezei as demais 

" revistas citadas e alguns livros editados, mas pelo contrário, t~ 

da a ênfase será nessas outras publicações, para observar até que 

ponto estas determinaç~es desta Divisão, através de seu Boletim, 

tornaram-se temas de debates destes outros discursos "espec!fi 

cos" deste assunto. 

1.2 - A Construção do Objeto 

"De uma forma paradoxal, definir um conjunto de em.!!!, 

-ciados no que ele tem de individual nao consiste em 

individualizar seu objeto, em fixar sua identidade, 

em descrever os caracteres que conserva permanente-
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mente; ~ justamente o contrário, descrever a disper -
8;0 desses objetos, compreende~ todos os interst! -

cios que os separam, medir as distâncias que reinam 

entre eles -- em outros termos: formular sua lei de 

repartiç;o. N;o chamarei a esse sistema 'domínio' 

de objetos (pois a palavra implica antes em unida 

de, fechamento, vizinhança próxima do que em espa 

1hamento e a dispers;o); dar-Ihe-ei, um pouco arbi-

trariamente, o nome de refere:'lcial ( ••• ) "Foucaul t, -

1971:30). 

Tomei Michel Foucault como instrumento para construç;o 

teórica de meu "referencial" de pesquisa, pois, como demonstrei 

na coleta de dados, foi necessário contruí-Io a partir de sua 

".dispers;o", ou se ja, de suas várias "entradas" (ou de seus refe-

rentes) nas bibliotecas (saúde, higiene, eugenia, arquitetura, 

etc.) e, posteriormente, a "dispers;o" dos objetos (inspeç;o, di~ 

ciplina, aliment~ç;o, grupamento homogêneo, nacionalismo, aperfei 

çoamento da raça, etc.) no "Boletim de Educaç;o Física", na "Re -

vista de Educação F1sica" e "Educaç;o F!sica", em livros, artigos 

e no discurso dos informantes, tendo como "referencial" básico, -

no meu caso, a educaç;o do corpo, tomada aqui em sua instância --

a Educaç;o F1sica. 

Além destas revistas especializadas em "Educaç;o F1sica" 

consultei a "Cultura Política", que como 6 sabido e afirma Marcus 

Figue ire do: 

( ••• )"foi, de 1941 a 1945, ó órgão doutrinário do Estado 

Novo, editada pelo seu Departamento de Imprensa e 
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Propaganda (DIP). Era, então, um dos mais import~ 

tes instrumentos de difusão da ideologia do regime 

vigente. Tal publicação é ho.je, para o cientista -

social, elemento indispensável de consulta, visando 

ao conhecimento do pensamento da era Vargas". (Fi

gue~re~o;l968:22l). 

Desta revista me apropriei de alguns artigos que disses -

sem repeito às temáticas relativas à formação do '!Homem Brasilei

ro", tais como: " O Estado Novo e seu Sentido Bandeirante", "O Es 

tado Novo e o Homem Novo", "A Unid.ade Brasileira e suas Causas De 

terminantes", "Educação e Estado Novo", "A Valorização do Traba 

lhador Brasileiro", "A Verdade Moral do Brasil", "A Valorização 

do Homem Brasileiro", "Política Social e Politica Sanitária", "Ra 

ça de Mestiços" etc. 

Tal complementação de\ eu-se ao fato de encontrar nesta pu 

blicação oficial as "problemáticas obri gatórias" desta formação -

deste "Homem Brasileiro" em relação ao objeto por mim construido, 

pois afirmo como Pierre Bourdieu que: 

"Embora os homens cultivados de uma determinada épo

ca possam discordar a respeito das questões que dis 

cutem, pelo menos estão de acordo para discutir cer 

tas questões. E sobretudo através das problemáti 

cas obrigatórias nas quais e pelas quais um pensa 

dor reflete que ele passa a pertencer à sua época 

podendo-se situá-lo e datá-lo. ( ••• ) O desacordo 

supõe um acordo nos terrenos de desacordo, e os con 

flitos manifestados entre as tendências e as doutri 
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nas dissimulam, aos olhos dos que deles participam, 

a cumplicidade em que choca o observador estranho 

ao sistema". (Bourdieu, 1914'201). 

Foi necessário de inicio não só estabelecer um recorte no 

tempo - Estado Novo(1931-l945) - como um "conjunto de enuncia. -

dos" onde pudessem aparecer todas as categorias pertinentes à es-

ta "educação física" (ou do corpo). Pode parecer 1 primeira vist~ 

que meu "referencial" se constitua das formas arquiteturais espo!: 

tivas. Entreta.'1.to, trata-se de ver esta arquit~tura e suas impli-

-caçoes na plástica de "corpos" e ttespíritos", ou seja, o "referen 

cial" tomado ·aqui é o corpo em sua instância escolhida -- a Educa 

ção Física. Se buscasse simplesmente o objeto "arquitetura espor-

tiva" teria encontrado apenas dados relativos 1 "forma técnica"de 

construção, quando meu objetivo era mais amplo. 

Tomo o espaço (esportivo) aqui como local onde se dá uma 

das "práticas" da socialização do corpo. Portanto o que vai carac 

terizar esta educação do corpo (o~ educação do físico) é a "coe- > 
xistência desses enunciados dispersos e heterogêneos" (Foucault , 

1911:32) citados acima: saúde, Educação Física, esporte, ginásti-

ca, higiene, eugenia, aperfeiçoamento da raça, grupamento homogê-

neo, nacionalismo, arquitetura, etc., através de um "jogo de rela 

ções" e do estabelecimento de um "sistema de reiações" que faz a-

parecer esta· "multiplicidade" de objetos, que tem como referenci.,.. 

aI a Educação Física. 

Desta forma o "discurso escrito" (no "Boletim de Educação 

Física", na "Revista de Educação }tlísica" e na "Educação Física" e 

em alguns livros e artigos esparsos) e o "discurso oral" (entre-

vistas com "te6ricos", '~romotoreB" e "professores de educação fí-
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sica") foram tomados como arquivo, ou sejas 

"( ••.• ) não a totalidade dos textos que tenham sido conser

vados por uma civilização, nem o conjunto de traços 

que se pode salvar de seu desastre, mas o jogo das 

regras que determinam em uma cultura a aparição e o 

desaparecimento dos enunciados, sua permanência e 

sua supressão, sua existência paradoxal de aconteci 

mentos e de coisas". (F.oucault, 1911:25). 

E justamente sob o "jogo das regras" que esta-beleci um re 

corte não s6 no tempo -- o Estado Novo (1931-1945) -- como no ma

terial a ser utilizado. E se tomarmos portanto este discurso tIpo 

litico", este "corpus de acontecimentos" em um grupo de enuncia -

dos para descrever e demarcar um "referencial", um tipo de desvio 

enunciativo, uma rede teórica, um campo de possibilidades estrat! 

gicas, então podemos estar certos de que eles pertencem aú que Ge 

poderia chamar uma formação di~cursiv~ (Cf. F~ucault, 1911) .

E, é desta "formação discursiva" ou deste "sistema de positivida

de" que nascerá o "saber", que não significa soma de conhecimen -

tos, 

"( ••• )pois destes deve-se sempre dizer se são verdadeiros 

ou falsos, exatos ou não, aproximados ou definidos, 

contraditórios ou coerentes; nenhuma dessas distin

ções 6 pertinente para descrever o saber, que é o 

conjunto de elementos (objetos, tipos de formulaçã~ 

conceitos e escolhas te6ricas) formados, a partir -

de uma única e mesma positividade, no campo de uma 

formação discursiva unitária". (Ibid, p. 42). 
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E é um tipo de saber que vai informar o "conjunto de enun 

ciados" sobre o corpo mais especificamente aqui tomado -- o corpo 

produzido pela Educação Física. Desta forma foi necessário tam -

bém caracterizar o "campo estratégico" que permitiu num determin§:. 

do momento do tempo -- o Estado Novo (1937-1945), sob um "sistema 

de relaç;es" o apareciciento desta ênfase na socialização do corp~ 

Corpo este que em toda e qualquer sociedade é "referencial" para 

uma série de acontecimentos que toda cultura faz significar (vol-

tarei ã socialização do cor~o no Capo 2). 

Assim, para melhor explicitação desse "referencial"(o cor 

. po produzido pela Educação Física) cabe uma observação. Tomada-

pela maioria dos que trabalharam (tanto escrevendo, como ensinan-

do) como categoria distinta do esporte e da ginástica, o que num 

primeiro momento não me autorizaria a falar dessas outras "ativi-

dades", pode-se observar no discurso como elas . apresentam o mesmo 

significad, .. (pelo menos como aqui me interessa), quer dizer, como 

formas de socia~ização do corpo que necessitam de um espaço (ar 

qUitetura), de um adestrrunento (exercícios) e de uma disciplina 

(ordem). 

Um dos informantes assim definiu a distinção entre Educa-
.., 

çao Física, Esporte e Ginástica: 

"A Educação Física abrange toda atividade física co~ 

mo meio educacional. Se confunde com a educação in 

dividual (no sentido de desenvolver ao máximo todas 

as potencialidades dos indivíduos) e social (no sen 

tido de integração do indivíduo à sociedade, ou se

ja, ao meio social a que ele se destine). 
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A Ginástica -- movimentos formalizados, criados,que 

não são espontâneos, são artificiais e criados pela 

imaginação do homem (no que os médicos ajudaram mui 

to, sobre p. ex., a cinestesia e respiração). 

Os Desportos ou esportes são diferentes dos jogos 

(que pod~m ser espontâneos, regrados ou não) porque 

as regras são internacionais; os jogos podem se 

2 transformar em esportes quando regrados". 

Explicitarei adiante estes conceitos, após mostrar como -

são concebidas estas "atividadeslt no discurso das publicações que. 

se constituíram em meu material de análise. Assim vejamosl 

Em uma das revistas que estou tomando para análise, que 

se intitula: "Educação Ffsica - Revista de Esportes e Saúdelt: 

2 

"Sem dúvida alguma, a Educação Física, da qual os e~ 

portes constituem um dos ramos mais jmportantes, 

passou a constituir, hoje, um~ atividade de trans 

cendência na vida dos povos; mais ainda, forma uma 

parte importante da educação geral tt
• (Vo1pe, 1938: 

14). 

"E o esporte como coração da Educação F!sica". (Flo-

rentino, 1939139). 

"O esporte -- exercício executado com a idéia de lu

ta -- tem seu lugar marcado dentro da Educação Físi 

ca. Não é ,complemento desta educação, contrariamen 

Este informante foi técnico do MES/DME, na DEF, criada em 1937, 
oitada anteriormente. 
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-te a uma opiniao assaz corrente. 

Mas, entendamo-nos bem. Trata-se do esporte em sua 

concepção verdadeira, útj.l, ou melhor, ed~cativa, e 

não do esporte tal como é concebido e praticado a-

tualmente. Este último g8nero, ao qual falta desi~ 

-naçao, mas que se pode qualificar sumariamente de -

excessivo, desviado ou deturpado, consoante as for-

mas de suas manifestações, deve ser absolutamente e 
-

liminado da educaç~o da juventude. Não é mais, em 

efeito, um meio de aperfeiçoamento físico ou viril, 

mas um fim em si mesmo, uma sorte de atividades que 

nada tem de comum, v~-lo-emos, com a sã educação". 

(Hébert, 1942:12-13).3 

Ou aindal 

nA questão antigamente era simples: tratava-se então, 

meramente de uma luta pela ' exist~ncia da Ginástica 

e do Esporte. Pouco depois, originou-se a contro -

vérsia acerca da Ginástica ou Esporte. Se esta úl-

tima questão pode ser considerada como resolvida p~ 

las pessoas que se interessam e estão ao par do as-

sunto, tal não se dá com a primeira. Seria grande 

ilusão concluir do aumento das informações esporti

vas, da extensão em número das competições atléti -

cas e das reuniões ginásticas, que o esporte e a gi 

nástica, ou melhor, que a Educação Física, no seu 

3Georges Hébert foi o "Paladino do Método Natural de Educação Fí
sioa". 
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mais profundo significado, se tornou do doninio pú-

b1icolt • , (Matthias, 1939:9). 

Como é possive1 observar na distinção feita pelo inform~ 

te entre Educação Física, Esporte e Ginástica, a diferença esta 

ria no fato de aEducação Física estar vinculada à Iteducação inte 

grallt4 do homem, educação tomada no sentido de processo "natural" 

a Ginástica por "movimentos formalizados", "artificiais e criados 

pela imaginação do homem", não seria "natural"; os Desportos ou 

Esportes, que ~ão executados por meio de regras, conhecidas inter 

nacionalmente, o que os diferencia dos jogos Itque podem ser espo!!. 

tâneos, regrados ou não", seriam também !irião naturais", uma vez -

que as regras são estabelecidas "de fora". 

Nos demais discursos tenta-se colocar o esporte e a giná~ 

tica como formas que representam "o significado mais profundo da 

educação física"., como forma de "educação geral". E que se o es-

porte ou meEmo a ginástica constituirem Itum fim em si mesmolt , dei 

xariarn de ser um processo "educativo", devendo ser incl.usive "eli 

4A "Educação Integral" está representada em todos os textos por 
Antinoüs - ItPadrão de Educação Integral: Física, Moral e Intelec
tual lt • . 

5Cabe observar aqui queL em 1932, o Decreto n? 21.324, de 27 de a 
bril, legaliza a situaçao do Método Francês Hébert que vinha sen
do adotado. Este Método (chamado Método Natural) compunha o Reg~ 
lamento Geral de Educação Física n9 7 adotado primeiramente pelo 
Exército e, posteriormente, pelo Ministério da Educação e Saúde. 
Tratava este ' Método (que seria modificado no Estado Novo em 1943, 
pelo conceito bio-socio-filosófico da Educação Física em oposição 
ao Método Francês de base anatômica), de explorar as qualidades -
físicas e morais (qualidades essas que continuaram a ser privile
giadas no Método Nacional que estava se implantando) que consti 
tuem o aperfeiçoamento real da natureza humana. (Cf. Marinho, -
1944114-15). 
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minados da formação da juventude". 

A discussão portanto se situa no nível do que é "natural" 

e "não natural" como se toda educação, seja ela "física", "intel~ 

otual" ou "moral" não fizesse parte de um processo social, portan 

to, cultural, criado pelo homem. ~ justamente nesse sentido que 

vou tomá-las como "sinánimastt , pelo fato de que este "corpo" ou 

"físico" socialmente construido vai obedecer a regras sociais,vai 

ser exercitado, treinado, disciplinado e inspecionado num espaço 

(arqUitetura desportiva) que produzirá suas especificidades para 

Pacolh~-lo", inscrevendo-o de valores compatíveis com a sociedad~ 

ou com o "modelo desejado" de sociedade e de "Homem Brasilp:iro". 

(Voltarei a estas questões nos capítulos 2 e 3). 

. Para melhor e~plici tação do que acabo de dizer, dois con

ceitos de Educação Física podem demonstrar minha perspectiva de a 

nálise: 

I'A Educação Fisica é um poderoso elemento de eugenia 

e fornece os elementos susceptíveis de desenvolver 

e aperfeiçoar as qualidades fisicas e morais do in

dividuo, por um lado provocando a força, a resistên 

cia, a destreza, a saúde, o equilíbrio das grandes 

funções orgânicas, a beleza das fqrmas e a harmonia 

das proporções, por outro lado proporcionando a au

dácia, o sangue frio, a tenacidade, a acuidade de 

iniciativa, a solidariedade e o espírito de disci -

plina, em suma a têmpera de caráter, qualidades es

sas necessárias para o sucesso na vida, para o êxi

to de qualquer empreendimento". (Loyolla, 1939:9). 
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"A NOVA EDUCAÇÃO FISICA deverá formar um homem t1pi-

~ que tenha as seguintes caracter1sticas: de talhe 

mais delgado que cheio, gracioso de musculatura,fl~ 

x1vel, de olhos claros, pele sã, ágil, desperto, e-

recto, dócil, entusiasta, alegre, viril, imaginoso, 

senhor de si mesmo, sincero, honesto, puro de atos 

e de pensamentos, dotado com o senso da honra e da 

justiça, comparticipando no companheirismo dos seus 

semelhantes, e levando o amor da Providência e dos 

homens no seu coração". (Fisher, 1943s 11).6 

Distinguir, portanto, entre Educação Fisica, ginástica e 

esporte na perspectiva teórica de análise que utilizo, não se to~ 

na relevante, uma vez que todas estas "práticas" exigem um ades-

tramento, uma disciplina, um. controle que será desenvolvido em á- ( 

reas consideradas "livres", "abertas" (.1inásios, "áreas livres", 

colônias de féria~, praças de esporte, etc ••• ), seja esta educa-

-çao, escolar, extra-escolar, extracurricular, ou apresentada como 

6Na Revista "Educação Fisica", n<? 9 de abril de 1937 (antes por
tanto da cria~ão do Estado Novo) este mesmo artigo foi assim tra
duzidos "( ••• } ela (a Educação Fisica) deve formar individuas que 
ofereçam um tipo comum: de talhe delgado, de musculatura flexive~ 
olhos vivos, pele sã, ágil, vivo, erecto, dócil, entusiasta, ale
gre, potente, imaginativo, com poder sobre si mesmo, sincero, ho
nesto, regrado nos atos e nos pensamentos, com o sentimento de 
honra e justi2a, amigo de seus semelhantes e com o amor de 
Deus no coraçao". 
Não cabe aqui criticar a tradução feita do ponto de vista litera~ 
certa ou errada; e sim, que remetem a estereótipos diferentes. 
"Foi necessário" provavelmente "traduzir" no Estado Novo, que o 
'homem típico' deveria ter 'olhos claros', ser 'viril', ser 'puro 
de atos e de pensamentoo', etc. Isto pode indicar um ideal "eugê 
nico", pois apregoava-se a necessidade de "padronizar" o "Homem -
Brasileiro". 
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forma de "lazer" ou de "recreação". Esta última (lazer), merece-

rá destaque, pois será possivel reunir nestes "espaços" consider~ 

dos "livres", segmentos diferentes da sociedade, sejam os indivi-

duos que compõem a "juventude brasileira", sejam os noperários e 

seus filhos".7 Nos espaços de "lazer" públicos é onde, paradoxal 

mente, a "liberação" e ~ a "contenção" das nhoras livres" far-se-á 

com maior intensidade (voltarei a estas questões no Capo 3). 

7pela Portaria n9 68, 
nistêrio do Trabalho, 
dical, o Serviço de 
5). 

de 6 de dezemb~o de 1943, foi criado~ no M! 
junto à Comissao Técnica de Orientaçao Sin
Recreação Operária (Cf. Loyolla, 1944l-
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CAPITULO 2: A EDUCAÇÃO FISICA COMO INSTRUMENTO DE PODER 

2.1: O Bio-Poder e a Produçã~ Social do Corpo 

Não é minha intenção traçar uma Hist6ria da produção so-

cial do corpo no Brasil, através da Educação Fisica. Além disto 

também, devo observar que a análise hist6rica ou politico-econômi 

ca em si não será o centro de minha dissertação. O que me inte- ) 

ressa observar neste pano de fundo do Estado Novo sao as formas I 
de poder (mais capilares) que se disseminarão, especialmente pela 1 ~ 
Educação Física, para constituir ou inscrever no corpo principios 

"ideológicos" que o querem fundamentar. Assim, pode-se observar 

que categorias são essas e a que estão elas referidas, espec1fi- \ 
~ 

cas do Estado Novo ou nele apropriadas, na tentativa de produzir 

o "Homem Brasileiro", pelo saber deste poder sobre o "corpo". 

Entretanto, para que me situe no periodo escolhido para a 

nálise, necessário se faz retomar alguns d~ .3cursos do século pas-

sado e inicio deste, para que se tenha uma compreensão da perspe~ 

tiva te6rica que estou adotando, assim como o significado e fun-

-çao desta capilaridade do poder. -

Necessário se faz também explicitar em que sentido utili-

zo o conceito de poder: 

"Dizendo poder, nao quero significar 'o Poder', como 

conjunto de instituições e aparelhos garantidores -

da sujeição dos cidadãos em um Estado determinado. ~ '/ 

Também não entendo poder como modo de sujeição que, 

por oposição à violência, tenha a forma da regra. -
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-Enfim, nao o entendo como um sistema geral de domi-

naçao exercida por um elemento ou grupo sobre o ou

tro e cujos efeitos, por derivações sucessivas, a-

travessam o corpo social inteiro. A análise em ter 

mos de poder não deve ,postular, como dados iniciais, 

a soberania do Estado, a forma da lei ou a unidade 

global de uma dominação; estas são apenas e, antes 

de mais nada, suas formas terminais". (Foucaul t, -

1977bt88). 

Ãssim, o poder terá as seguintes características: - é oni 

presente, está em toda parte, "não porque englobe tudo e sim por-

que provém de todos os lugares"; - não é uma instituição e nem 

uma estrutura, ou seja, "é o nome dado a uma situação estratégica 

complexa numa sociedade determinada"; - as relações de poder 

se encontram em posição de superestrutura com respeito a outros 

tipos de relações (econôm:i.cas, de conhecimento e sexuais), mas 

lhes são imanentes; isto é,IInão há, no princípio das relações de 

-poder, e come matriz geral, uma oposiçao binária e global entre 

os dominadores e os dominados, dualidade que repercuta de alto a 

baixo e sobre grupos cada vez mais restritos até as profundezas 

do corpo social". Ao contrário, deve-se 

"( ••• )supor que as correlações de força múltiplas que se 

formam e atuam nos aparelhos de produção, nas famí

lias, nos grupos restritos e ~nstituições, servem -

de suporte a amplos efeitos de clivagem que atraves 

sam o conjunto do corpo social". 

Neste sentido, estas correlações de força múltiplas sus -
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tentam as grandes dominações; - o poder não se exerce em função 

da escolha ou decisão de um sujeito individualmente, mas sim atra 

v6s de um conjunto de dispositivos; - onde há poder há resistªn 

cia, isto é, elas são o outro termo nas relações de pode"r, não 

lhe "é exterior. (Ibid, p. 89-93). 

o poder, nesse sentido que estou usando, do Estado Novo, 

não está enfeixado somente nas mãos de Getúlio Vargas ou do Esta-

do, mas num conjunto de dispositivos, nessa correlação de forças 

presentes em todos os campos ou domínios do corpo social. Dentre 

estes, a Educação F1sica torna-se uma de suas capilaridades, aci~ 

" nando sob toda uma temática da espééie, da descendência, da saúde 

coletiva, enfim de um "racismo", uma pol1tica de ordenação da so-

ciedade. 

Explicitei no Capo 1 que a Educação Física, o Esporte, e 

a Ginástica fOl""'am por mim apro.iiriadc3 com um mesmo sentido, ou se 

\ , 

ja, de que todas estas "atividades" representam formas de social i I 
zação do "corpo", "que necessitam de um espaço, de um adestramento 

e de uma disciplina. Observei também (apesar dos informantes e 

revistas selecionadas demonstrarem certa diferença entre elas) 

que "o esporte e a ginástica, ou melhor, que a Educação F1sica,no 1 

seu mais profundo significado" (Matthias, 1939:9), se autoriza 

"ciência" de uma "poderosa arma moderna" e de uma "sábia política 

bio16gi0a". 

Entretanto, para que se compreenda esta produção social 

do corpo e da vida, através dos "te6ricos" da Educação F1sica, 

nas décadas de 30 e 40, necessário se faz demonstrar como se pro-

oessou historicamente oste "novo" tipo de poder que utiliza duas 

I '>. 
) I 
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formas de tecnologias anat8mioa c biológica, vindo a constituir -

se na era do bio-poder. 

E, ainda, através de Michel Foucault que buscarei estas 

explicitações. Como foi visto na Introdução, esta nova forma de 

poder sobre a vida, desenvolveu-se a partir ~o Seco XVII. Inici-

almente, a preocupação era formar um corpo-máquina, utilizando-se 
.. 

das disciplinas, sob forma de uma anátomo-po11tica do corpo huma-

no. Estas disciplinas, como vimos também na Introdução, seriam -

métodos utilizados para controle minucioso das operações do "cor-

po". Tais disciplinas existiriam no exércitos, nas escolas, nos 

hospitais, nas fábricas, nos mosteiros, etc. 

!lIas, procedimentos disciplinares não seriam algo de novo 

(em qualquer sociedade em qualquer momento do tempo utilizam-se 

tais "instrumentos"), se por disciplinas não se entendessem pro 
. . 

cessos de saber-poder. Além do mais, "a disciplina não pc:le se i 

dentificar com uma instituição nem com um aparelho ••• " E uma mo-

dalidade de p~der, ela é uma f1sica ou uma anatomia do poder.(Cf. 

Foucault, 1971a:l89)~ 

De uma forma global, as disciplinas ordenam as multiplici 

fim esse crescimento "econ8mico" do poder e o rendimento dos apa-

relhos no interior dos quais se exerce (sejam os aparelhos pedagó 

gicos, militares, industriais, médicos), em suma fazer crescer ao 

mesmo tempo a docilidade e a utilidade de todos os elementos do 

sistema". (Ibid, p. 191). 
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Acresce que, a disciplina ao organizar multiplicidades hu 

manas, preocupa-se em fazer crescer a utilidade de cada elemento 

do sistema. Para conseguir tal objetivo, define redes hierárqui -

cas precisas, extrai dos corpos o máximo de tempo e de forças, u-

tilizando-se dos horários, treinamentos coletivos, exerc1cios,et~ 
~ 

Estabelece, portanto, uma vigilância hierárquica, o registro con-

t1nuo, o julgamento e a classificaçio perpétuos. Em suma, é a 

prodt:.çio de um saber sobre os indivíduos , muito ,Ornais que paten-

tear os sinais faustosos da s;berania". (Ibid, p. 193). 

Isto re~resenta, uma acumulaçio de homens paralela a uma 

acumulaçio de capital. Os procedimentos disciplinares foram um 

dos instrumentos utilizados para o crescimento de uma economia ca 

pitalista.. 

-"Em uma palavra, as disciplinas sao o conjunto das 

minúsculas invenções ·técnicas que permi tirarn fazêr· 

crescer a extensio útil das multiplicidades fazendo 

diminuir os inconvenientes do poder que, justamente 

para torná-las úteis, deve reg~-las. Uma ~ultipli-

cidade, seja uma oficina ou uma naçio, um exército 

ou uma escola, atinge o limiar da disciplina quando 

a relaçio de uma para com a outra torna-se favorá -

vel". (Foucault, 1977a:193). 

~, mais exatamente, num sentido de naçio que estarei enfo 

cando o sentido de multiplicidade, apesar de observar tal proced! 

mento através da educação do "corpo" e de seu "espaço" espec1fic~ 

A formação de saber e majoração de poder consistiria, no 
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Seco XVIII, na aplicação e utilização desses processos disciplin~ 

res. Na produção de indivíduos úteis e d6ceis, "O hospital pri 

meiro, depois a escola, mais tarde a oficina, não foram simples 

mente 'postos em ordem' pelas disciplinas; tornaram-se graças a e 

las, aparelhos tais que qualquer mecanismo de objetivação pode va 

ler neles como instrumsnto de sQjeição, e qualquer crescimento de 

poder dá neles lugar a conhecimentos possíveis ••• " (Foucault, 

1977a:196). Foi neste sentido que se puderam formar a medicina 

clínica, a psiq~iatria, a psicologia da criança, a psicopedagogi~ 

a racionalização do trabalho. Em outras palavras, poder multipli 

cado devido a saberes produzidos. 

E este tipo de saber-poder sobre o "corpo" que se utili

za dos processos disciplinares para tornar o corpo-máquina, atra

vés de uma anátomo-política do corpo humano (como acabei de mos 

trar) e a produção também neste Seco XVIII de um corpo-espécie, 

suporte de Drocessos biol6gicos, através de uma bio~política da 

população. 

Esta segunda tecnologia produzida~ redundará em regula 

ç;es de pOPulação, agindo sobre a proliferação, os Lascimentos e 

a mortalidade, o nível de saúde e a duração da vida. E este bio

poder que produzirá no "pensamento social brasileiro" do Sec.XIX 

e XX a "raça brasileira" (explicarei porque no decorrer deste ca

pítulo). Embora, essas duas tecnologias coexistam no Seco XVIII, 

funcionam de uma certa forma separadamente. Somente na segunda 

metade do Seco XIX é que essas 2 técnicas de poder funcionariam 

em conjunto, na forma de agenciamentos. Segundo Foucault, o dis

positivo de sexualidade teria sido uma dessas formas de agencia -
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mento. Utilizando-mo dessa análise, diria que no final do Seco 

XIX e Seco XX a Educação Fisica, no Brasil, teria sido mais uma -

forma de agenciamento concreto, como instrumento regulador das p~ 

pulações (produzindo um corpo-espécie) e, como sujeição dos cor -

pos ·. (produzindo um corpo-máquina). No primeiro caso, uma bio-po-

lítica da pOPulação, nó segundo, uma anátomo-politica do corpo hu 

mano. 

,.. 
E, portanto, da conjugaça o dessas duas tecnologias que-

nascerá a era do bio-poder, li ••• elemento indispensável ao desen-

volvimento do capitalismo, que só pode ser garantido à custa da 

. inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio 

de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econô-

micos" (Foucault, 1977b:132). Exigindo evidentemente mais do que 

isso, o capitalismo utilizou-se dessas técnicas de poder que esta 

varo em todos os níveis do corpo social e nas instituições (a faro! 

lia, o Exér0ito, a escola, a policia, a medicina individual ou a 

administração d0 cOletividades), constituindo-se em fatores de se 

gregação e hierarquização social. 

Uma outra consequência deste bio-poder seri~ a crescente 

utilização da norma. Na medida em que a lei se refere ao gládio, . 

sua arma por excelência é a morte. Mas, um poder que começa a g~ 

rir a vida, necessita de regulações continuas e corretivas. "Um 

poder dessa natureza tem de qualificar, medir, avaliar, hierarqui 

zar, mais do que se manifestarem seu fausto mortifero" (Ibid, 

p.135) • A lei nesse sentido funciona mais como norma, uma 

vez que a instituição judiciária se espalhará pelo corpo social 

inteiro, ou seja, nos aparelhos médicos, pedag6gicos, administra-
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tivos, de produção, etc. 

Este bio-poder, teria no dispositivo de sexualidade qua 

tro linhas de ataque, desde o Seco XVIII até o fim do Seco XIX e 

Seco XX. As duas primeiras, ou seja, a sexualização da criança 

(sob forma de saúde da raça) e a histerização das mulheres (como 

responsáveis, no que diz respeito à saúde de seus filhos, à soli

dez da instituição familiar e à salvação da sociedade), teriam si 

do produzidas em função de "exigências de regulação - sobre toda 

uma témática da espécie, da descendência, da saúde coletiva - pa-

ra obter efeitos ao nível da disciplina" (Ibid, p. 131) 

As outras du~s seriam: controle da população (sob forma de contro 

le da natalidade) e psiquiatrização das perversões. 

Entretanto, para pensar no referencial aqui construído, -

como tema de dissertação, ou seja, a produção social do corpo, no 

Estad.o Nov o, necessário S6 faz uma apl' oximação com esta anà.lise 

feita por Michel Foucau1t. Chamando de racismo, uma nova forma 

de aperfeiçoamento da espécie, num sentido político de ordenação 

da sociedade, através de uma "política do povoamento, da família, 

do casamento, da educação, da hierarqui~~ção social, da proprieda 

de, e uma longa série de intervenções permanentes ao nível do cor 

po social, das condutas, da saúde, da vida cot idiana ••• " (Ibid, 

p. 140) que será possive1 pensar na produção do "Ho 

mem Brasileiro", da "raça brasi1eir~" no Seco XIX e XX, através 

do discurso da Educação Física, enquanto "sábia política bio1ógi-

ca" • 
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2.2: A Educaç~o Física e a "Raça Brasileira" 

:m importante observar como outros "' ''atores'' de outros do-
. .. . 1 

mínios do campo intelectual do século passado e início deste, fo 

raro apropriados e legitimados pelos ideõlogos do Estado Novo, ou 

décadas de 30 e 40. Se pensarmos que o Sistema de Ensin02 a que 

estiveram submetidos certamente estava pautado nos "pensadores" -

do século passado e início deste, torna-se possível, portanto,co~ 

preender a permanCncia de certas ideologias. Entretanto, o que é 

necessário atentar é para a forma de apropriaç~o desses saberes 

que est~o informando estes "pensadores", ao nível das condutas,da 

saúde, da vida cotidiana. E importante grifar também, como esse 

'!r'acismo", enquanto política de ordenaç~o da sociedade e constru -

ç~o de indivíduos úteis, veicula em padr~o eugênico, naquilo que 

tenho chamado de produç~o da "raça brasileira", do "Homem Brasi -

leiro" e produz um saber-poder. 

Desejo atentar, de início, para o fato de que nao farei -

aqui uma análise do "pensamento social" do Seco XIX, "apena~' ten-

tarei pensar a permanência de determinados saberes para as déca -

das de 30 e 40. 

1 Quanto ao conceito de campo intelectual, afirma Bourdieu: "Irre-
dutível a um simples agregado de agentes isolados, a um conjunto 
aditivo de elementos simplesmente justapostos, o campo intelec 
tual, da mesma maneira que o campo magnético, constitui um siste
ma de linhas de forçaI isto é, os agentes ou sistemas de agentes 
que o compõem podem ser descritos como forças que se dispondo, o
pondo e compondo, lhe conferem sua estrutura . específica num dado 
momento do tempo". (Bourdieu, 1968,105). 

2Por Sistema de Ensino entende BourdieuI ,,( ••• ) Na verdade, os i!!. 
divíduos 'programados', quer dizer,dotados de um programa homogê 
neo de percepç~o, de pensamento e de aç~o, constituem o produto = 
mais específico de um sistema de ensino". (Bourdieu, 19741206). 
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Em "Populações Meridionais do Brasil - ponto de partida 

para uma leitura de Oliveira Viana", Castro Faria demonstra, en 

tre outras coisas, como o sistema de ensino e de pensamento de um 

autor torna-ce fundamental para compreensão do "pensamento polfti 

co-social" de uma época. Fazendo um levantamento dos autores ci-
, 

tados e legitimados por Oliveira Viana, identifica, dentre muito§ 

Le Bon, Lapouge e Buckle. "Associando" determinados pensamentos 

de O. Viana com estes do século passado, Castro Faria demonstra a 

"força" de um sistema de ensino e pensamento na consagração de um 

autor. Le Bon com sua psicologia coletiva, Lapouge e sua antro -

possociologia.:, o "historiador" Buckle, e outros produtores de sa-

ber do Seco XIX e XX, "via" Oliveira Viana, Euclides da Cunha,Ruy 

Barbosa, são constantemente legitimados e apropriados nas décadas 

de 30 e 40 • 

. Buscarei neste trabalho de Castro Faria, alguns trechos 

do pensamento de Le Bon e Lapouge, para que possa fazer a analo 

-gia que desejo e demonstrar a permanência e apropriaçao desse ra-

cismo. 

Em Le Bon: 

"F0r trás de todas revoluçõe.:; dos povos latinos, rel!! 

parece sempre este obstinado regime, esta incurável 

necessidade de ser governado, porque ela representa 

uma sorte de síntese dos instintos da sua raça. Não 

foi apenas pela auréola das suas gl6rias que Bona 

parte se tornou senhor. Quando ele transformou a 

república em ditadura, os inotintos hereditários da 

raça se manisfestavam cada dia com maior intensida-
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de ( ••• ) Não foi o Brumário que fez Napoleão, mas a 

alma da raça que iria se curvar sob o seu talão de 

ferro" (Le Bon, Ins Castro Faria, 1978s 19-20). 

Segundo Castro Fa.ria, "'talão de ferro' e outras metáfo 

ras, como 'mão de ferro', 'braço de ferro' aparecem de maneira re 

corrente exatamente em discursos sobre a necessidade de um poder 

centralizado e forte". 

Mas, continuarei com Le Bons 

nA anarquia forçosa das repúblicas hispano america 

nas, como consequência da inferioridade dos caracte 

res da raça( ••• )"(Ibid, p. 20). 

Tomando como exemplo os Estados Unidos e a Inglaterra, 

"pensa" a Am~rica do Sul: 

"A Am~rica do Sul ~, do ponto de vista dos seus pro

dutos naturais, uma das regiões mais ricas do glob~ 

Duas vezes maior que a Europa e dez vezes menos po

voada, a terra não falta e está, por assim dizer, à 

disposição de todos. Sua população dominante, de o 

rigem espanhola, está div'idida em numerosas repúbli 

cas: Argentina, Brasileira, Chilena, Peruana, etc. 

Todas adotaram a constituição polltica dos Estados 

Unidos, e vivem, por consequência, sob leis idênti

cas. E no entanto, pelo simples fato de que a raça 

~ diferente e desprovida das qualidades fundamen 

tais que possui aquela que povoa os Estados Unidos, 

todas essas repúblicas, sem uma s6 exceção, são pe~ 
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petuamente presas da mais sangrenta anarquia e, mal 

grado as riquezas surpreendentes do seu solo, caem 

uma após outras nas delapidações de toda sorte, na 

falência e no despotismo" (Ibid, p. 21). 

Mas, continua Le Bons 

"Um só pais, o Brasil, escapou um pouco a essa pro -

funda decadência, graças a um regime monárquico,que 

colocou o governo ao abrigo das competições. Muito 

liberal para as raças sem energia e sem vontade, a

cabou por sucumbir. Desde então o pais caiu em pl~ 

na anarquia; em poucos anos a gente no exercício do 

poder delapidou de tal maneira o Tesouro, que os im 

postos tiveram que ser aumentados de mais de 60 por 

cento. Não ~ somente em política, naturalmente,que 

se manifesta a decadência da raça latina que povoa 

a América do Sul, mas tamb~m em todos os elementos 

de civilização. Entregues a elas mesmas, essas in

felizes repúblicas retornariam a pura barbaria. To

da a indústria e todo o com~rcio estão nas mãos de 

estrangeiros: ingleses, americanos, alemães" (Ibid, . 

p. 21). 

~ importante observar as categorias que permeiam este dis 

cursos "alma da raça", "anarquia", "talão de ferro", "raça infe 

rior", "raça sem energia", "raça superior", "raça latina", etc. 

Mas, observemos um outro autor fonte - Lapouges 

"Não falo das repúblicas de cultura latina, elas che 
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garam ao mundo muito tarde; e a raça em si mesma é 

muito inferior. O México, onde o elemento indigena 

a absorveu completamente, o Brasil, imenso estado -

negro, que ' r~to~ou à barba~ia, são os dois únicos 

de uma importância n~érica séria" (Lapouge, In:Ca~ 
~ 

tro Faria, 1978:22). 

Antes de demonstrar a permanência de certas categorias do 

"pensamento social brasileiro" do Seco XIX, nas décadas de 30 e 

40 especialmente, cabe enumerá-las para que fiquem explicitas e 

que possam ser identificadas no sentido em que serão apropriadas. 

~ centrado na oposição inferior-superior que parece estar referi-

do esse discurso racista do Seco XIX. "Povos latinos" que nece~ 

sitam ser governados, que "necessitam" de poder centralizado e 

forte, devido aos "caracteres inferiores" que possuem; "talão de 

f 
.., "', 

erro", "braço de ferro" e "mr: o de ferro" pa.ra realizaçao da .. pa-

tria ideal"; "anarquia", consequência U.a "inferioridade dos carac 

teres da raça", etc., estas são as categorias que irão informar o 

discurso do referencial e do periodo escolhido como tema de dis ~ 

sertação - a educação do "corpo" ou IIff.sica" no Estado Novo. 

Senão,vejamos, como os ideólogos do Estado Novo, através 

da Revista "Cultura PoHtica", editada pelo DIP - Departamento de 

Imprensa e Propaganda - reproduzem este saber do Seco XIXI 

"A Inexistência de um povo brasileiro": 

liA observação imparcial vinha entretanto revelar que 

não existia ainda 'um povo brasileiro' e que era ne -
cessário quanto antes formá-lo. O que se via era -
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um povo mineiro, um povo paulista, um povo paraens~ 

-etc ••• etc... Imperando o bairrismo, nao era possi 

vel a integração da nacionalidade num todo. Urgia 

uma ação imediata; tão importante questão não podia 

ficar fora da ação governamental. Em tempo, feliz-

mente, cómpreendeu-se que a 'psicologia do povo bra 

sileiro' era dispersiva, desagregante, separatista. 

Era necessário unir as diversas partes n~~ todo. 

Ruiu assim a Democracia clássica e surgiu a Democra 

cia autoritária, com um programa baseado na psicol~ 

gia da terra, chamando a si a gigantesca tarefa de 

formar a nacionalidade. Nenhum Governo será efici-

ente se desprezar o problema básico da psicologia 

do povo. 

Tão elevada ques;ao passou assim a ser um problema 

do domínio da política. Com a palavra o insigne 

- -Oliveira Viana: 'uma naçao nao pode ser indiferente 

nem à qualidade nem à quantidade dos elementos ra -

ciais que entram na ' .sua composição'. 'Trazendo para 

a formação do plasma racial os seus 'tipos de cons

tituição' mais freqüentes, estes elementos raciais 

determinam os tipos de temperamento e de inteligên-

cia que devem preponderar na massa social'. 'Ora, 

para os destinos de uma qualquer sociedade ou grupo 

humano, não é indiferente contar em seu seio uma 

quantidade maior ou menor de indivíduos de tempera-

mento 'ativo' ou de temperamento 'fleugmático', de 
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natureza 'sensível' ou de natureza 'fria', de índo-

les ciclotímicas ou de índoles esquizotímicas". 

(Muller, 1941s8). 

Sob o discurso de país onde impera o bairrismo, ou seja,-

inexistência de um povo brasileiro, transparece neste discurso o 

que realmente deve ser nacionalizado, integrado: - "os elementos 

raciais que entram na sua constituição". Para isso somente conhe 

cendo a "psicologia do povo". A nossa psicologia "~ dispersiva, 

desagregante, separatista". Para realização dessa "gigantesca ta 

refa de formar a nacionalidade" um problema para ser resolvido pe 

. 10 domínio da política. Política biológica também, aliás, sábia, 

como vimos anteriormente. E quando se fala em política biológica, 

fala-se em Educação Física, "grande arma moderna" e "poderoso ele 

mento de eugenia". 

E importante observar taT.bém a legitimação através de Oli 

veira Viana. Segundo este, os "elementos raciais determinam os -

tipos de temperamento e de inteligência que devem preponderar na 

massa social". Compararei este · discurso com o de Newton O'Reilly, 

tenente coronel do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Iniciando 

com uma citação de Licínio Cardoso em que dizl 

+ 

"Raça de mestiços, oriundos de mesclas as mais nefas 

tas, latinos pela religião de costumes e pela educa 

ção de idéias, americanos pela vida de ação, nós; 

. + 
os brasileiros, teremos talvez , no mundo, de cum 

prir uma grande missão, qual a de deixar patente a 

talvez - grifo do autor. 
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teoria falaciosa das raças puras e a fantasia enga-

nadora dos climas frios como os mais benéficos para 

o desenvolvimento do homem; e teremos, então, lega-

do aos p6steros a realidade de uma civilização com 

os caracteristicos de idéias e sentimentos rejuve -

nescidos". 

Continua Newton O'Reilly: 

"Concordariamos, integralmente, com esta memorável 

sentença de Licinio Cardoso, se ai não estivesse 

consignado o advérbio de dúvida que sublinhamos. 

Talvez! Não, não temos a menor incerteza - cumpri-

la-emas, fatalmente, pois assim queremos. n 

n( ••• ) A inteligência, a atrocidade e a avidez do 

branco, a servilidade do preto e a altivez b dômita 

do incola -- argamassadas no cadinho psicobiológi-

co do jesuita -- geraram a nacionalidade brasileir~ 

Assim, por uma troca de influências, pela fusão de 

qualidades mais dispares, surgiu um tipo médio e 

uma sociedade média que é .a nossa. n 

n( ••• ) Essa raça de mestiços vem realizando uma civi 

lização tropical, jamais esboçada por outra qual 

-quer naçao ou raça, em clima como o nosso, conside-

rado inadequado. E mais um impossivel que ingressa 

no reino das possibilidades, ou melhor, das realida 

des" (O'Reilly, 1943s83-85). 



48 

Ou aindas 

tlFelizmente, entre nós, a situação é bem diversa.Ben 

dita a pol!tica do tmelting-pot' 1 ••• Graças a ela, 

em que pese a opinião pública de seus detratores, -

por vezes de maior eminência, é que conseguimos man 

ter-nos livres do preconceito racial, suscitador de 

tantos e tão complexos problemas em outras nações 

do mundo, onde o tcolour-bar t ou mesmo o simples 

trace-prejudice' cria divisões e ódios profundíssi

mos entre camadas da população, chegando a por em -

perigo a unidade naciona l. O Brasil, maior civili

zação tropical do planeta, con stitue, sob certos as 

pectos, interessantíssimo objeto de experiência. So 

mos o único país do mundo no qual se resolveram, p~ 

cificamente, as duas mais complexas questões soei 

ais de todos os tempos 

(Neiva, 1941:136). 

a religiosa e a racial" 

Se observarmos com atenção estes três discursos de auto 

res diferentes da Cultura Política, revista editada, como já vi 

mos, pelo DIP, é possível manter a perspectiva de análise que es 

tá informando esta pesquisa, qual seja, formação do "Homem Brasi

leiro", num período em que se veiculava a integração, a unidade -

nacional. 

Entretanto, aparentemente diferente do discurso do Sec. 

XIX e da Educação Física (como mostrarei mais adiante), apresen 

tam como mesmo pano de fundo a mesma problemática, ou seja, se de 
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um lado os "teóricos" da Educação Física -demonstram clara e obje

tivamente a não homogeneidade do nosso "povo brasileiro", argume~ 

tando como foi visto no Capo 1, que, somente será realizado o "mi 

lagre da formação integral do Homem Brasileiro", com a "prepara -

ção cultural das elites" e "formação eugênica das massas"; de ou-

tro, os ideólogos do Eátado Novo que escrevem na Cultura Política 

argumentam o contrário, ou seja, que apesar de 'sermos "raça de 

mestiços, com a "inteligência, a atrocidade e a avidez do branco'; 

com a "servilidade do preto" e a'~ltivez indômita do !ncole" "ar , -
gamassadas no cadinho psicobiológico do jesuíta", possuimos uma 

"nacionalidade brasileira". Mas, para realização de um projeto 

"político" que fosse capaz de "produzir" nossa identidade social, 

através de uma anatomia política , estereótipos são apropriados 

para "provar" a "não deSintegração" do "povo brasileiro". Entre-

tanto tal "esforço" termina por aflorar no discurso todos os etno 

centrismos de que se reveste esta "problemática obrigatória" do 

pensamento social brasileiro: a formação d~ sociedade brasileira. 

Ainda na Cultura Política pode-se observar: 

"Por certo que as idéias do mundo moderno terão in-

fluido em nossa organizaçao estatal -- no sentido -

de um ensinamento que nos coloque em condições de 

realizar os ideais humanos desta época e num senti-

do de advertência, acredito, diante dos perigos i -

mensos que ameaçavam, e ainda ameaçam, a segurança 

das instituiç~es, obrigando-nos não só a procurar 

fórmulas de oompreensão social, como também a nos 

integrar em nossa história e em nossa origem -- re-
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fúgios naturais de toda nacionalidade que procura -

pontos de apoio em horas de deformaç~o e de luta.Em 

qualquer das 2 hipóteses, ensinamento ou advertên -

cia, o Estado Novo será a conjugaç~o necessária de 

2 verdades: a posição do Brasil em face do mundo mo 

derno e o retorno do Brasil às suas fontes históri-

~, étnicas, econômicas e políticas" (Ricardo, 

19411111). 

Busca de uma identidade social é o que parecem demonstrar 

estes ideÓlogos. Identidade que para se estruturar necessita da 

"integraç~o racial". Para tal intento "um retorno ãs suas fontes 

históricas, étnicas, econômicas e pol!ticas". 

Entretanto na dúvida, no "talvez", é necessário acreditar 

na existência da homogeneidade, como pode ser visto neste outro -

artigo da Cultura Pol1tica, onde fazendo uma retrospectivô. do ho

mem brasileiro rulterior à RevolUç~o de 1930 e ·depois dela, Ademar 

Vidal, Procurador da República no Estado da Paraíba, escreve: 

"Mas a revolução operou outro 'milagre' digno de no

taI não deixou que continuassemproliferando as 'di-

ferenças' na raça, criando dialetos e satirizando -

costumes. Iniciou uma espécie de .miscigenação saci 

aI nos hábitos, facilitando o comércio de 'valores', 

. .N. vlagens a regloes malS ou menos abandonadas ou ina-

cesslveis, infiltrand~ nos Estados elementos de ou

tros Estados, com a intenção de motivar exemplos 

que devem ser seguidos( ••• )" 
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,,( ••• ) Não há dúvida que o homem tanto do Sul como 

do Norte, tem diminuído bastante os preconceitos, -

misturando-se por uma forma alentadora e revelando, 

deste modo, o que era o isolamento que vinham fazen 

do as 'diferenças'; porém, desde que foi iniciada -

uma colaboração mais intr1seca, elas começam a dil~ 

ir-se para se mostrar com um caráter não local, nem 

regional, senão com uma extensão verdadeiramente na 

cional" (Vidal, 1941:153). 

-Essa oposiçao "homem do Sul" e "homem do Norte", que tam-

bém perpassa o pensamento social brasileiro, veiculando com isso 

um determinismo geográfico-climático, como um dos fatores "desa -

gregantes" da nossa formação social, é, no Estado Novo, dada como 

"resolvida" através dessa "Democracia Autoritária" veiculada por 

Getúlio Vargas e seus correligionários, em prol da causa nacional 

- a "naci r::lalidade brasileira". 

Apesar de "raça de mestiços, oriundos de mesclas as mais 

nefastas", formando assim um "tipo médio" e uma "sociedade média", 

a Revolução de 1930 operou esse "milagre": a "integração naciona~ 

Vejamos, agora, o discurso produzid0 e legitimado na Edu

cação Física. O primeiro deles, Ruy Barbosa,3 em seus discursos 

na Câmara dos Deputados em favor da Educação Física (principalme~ 

te o da sessão de 12/09/1882, em que se discute o Projeto n~ 224-

"Reforma do Ensino Primário e várias instituições complementares 

da Instrução Pública", em seu Cap. VII, §, 1, "Da Educação Física") 

3Ruy Barbosa foi considerado o "Paladino da Educação Física no 
Brasil" • 
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é retomado pelos que escreviam no "Boletim de Educação Flsica", 

como saber perene. 

Depois de fazer uma apreciação da Educação Flsica em di -

versos palses, argumenta Ruy Barbosal 

dio" : 

"C'ontra essa deterioração da raça americana, contra 

essa calamidade nacional, é pela cultura das facul-

dades corpóreas, intimamente associada à cultura 

das_faculdades mentais e morais, que o povo d.a Uni-

-ao reagiu, e continua a reagir, eficaz e gloriosa -

mente. Só nós n~o sentiremos a consumpção, que ~ 

mina as forças da Pátria na~ suas fontes vitais? Ou 

não teremos inteligência, para lhe ver o remédio e

vidente? Ou não encontraremcis coração, para os e ~ 

xercícios que ele impõe?" (MarinhO, 1941110-11). 

Entretanto, vejamos de que maneira "alcançar" tal "remé 

"Não pretendemos formar acrobatas nem Hércules, mas 

desenvolver na criança o quantum de vigor físico e~ 

sencial ao equilíbrio da vida humana, à felicidade 

-da alma, à preservaçao da pátria e à dignidade da 

espécie". 

"A ginástica escolar, sem banir de todo os instrumen 

tos, vários dos quais são convenientes e outros in-

dispensáveis, há de consistir com espeoialidade em 
.. . . ' . . .. . . 
exercícios livres racionalmente combinados e varia-

doa, de uma maneira que todos os grupos de músoulos 
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funcionem harmoniosamente, e as lições se convertam 

para os alunos em verdadeiros jogos divertidos e re - --
creativos". 

"Os sacrifícios de que dependem estas inovações, pa-

recem-nos mais do que justificados, se ~ certo que 

a ginástica, além de ser o regime fundamental para 

a reconstituição de um povo cuja virilidade se de -

paupera, e desaparece de dia em dia a olhos vistos, 

é, ao mesmo tempo, um exercício eminentemente, ins~ 

privelmente moralizador, um germe de ordem e um vi-

goroso alimento de liberdade". (Ruy Barbosa In:Mari 

nho, 1941:10-11). 

No Capitulo VIII, tratando da "higiene escolar", diz: 

. . . 

"A ginástica professada será exclusivamente higi~ni-

ca e educativa, sem caráter acrobático". (Ibid, 

p. 12) .• 

Como ~ possível observar, a ~nfase de tal discurso conti-

nua a residir no que tenho chamado de "problemática obrigatória", 

ou seja, nossa formação social, nossa "identidade social", veicu-

lando com isso as categorias, "raça americana", "calamidade naci~ 

nal" , "remédio" para tal "calamidade", "povo cuja virilidade se -

depaupera" • . Para "correção", uma ginástica "higiênica e educati-

va", "exercício eminentemente, insuprivelmente moralizador, um 

germe de ordem e um vigoroso alimento de liberdade". 

~ interessante observar, como este bio-poder, esta "sábia 

política bio16gica" produzida em séculos passados (século XIX em 
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especial), continua sendo apropriada no nosso século. 

Legitimado, também, pelos produtores de saber da Educação 

Física era o deputado amazonense Jorge de Morais, que em 2l/9A905 

apresenta ao Congresso Nacional um projeto para criação de duas -

escolas de educação ffsica, sendo uma de caráter militar e outra 

civill 

"1: incontestável que ao futuro da Nação Brasileira -

se prende aquilo que diz respeito ao desenvo1vimen-

to de sua raça, e, no entanto, é triste confessar -

que a educação ffsica tem sido lamentavelmente des-

curada nos programas gerais de ensino, quando a sua 

inclusão, submetida à orientação científica modern~ 

seria de absoluta necessidade". (Morais, In: Mari-

nho, 1941:12-13). 

Em 30/06/1927, volta a tratar na Câmara de seu projeto de 

1905, "bem fundamentado" (segundo Inezil Pena Marinho - autor des 

te artigo no Boletim de Educação Ffsica) em Demeny e Tissié: 4 

"Urge, Sr. Presidente, que o Governo desperte, que o 

Parlamento e o Executivo tomem medidas no sentido 

de organizar um aparelhamento de educação ffsica, 

para que o brasileiro não continue evoluindo entre-

gue a erros, a preconceitos que são prejudiciais à 

raça". (Morais, In: Marinho, 1941:16). 

Fundamentando-se tamb~m em Demeny e Tissié (dentre outro~ 

4Demeny e Tissié estão para a Educação Ffsica, assim como Le Bon 
e Lapouge estão para e pensamento social do Seca XIX. 
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escreve Fernando de Azevedo em seu "Da Educação Física"s 

"A vitalidade criadora de um povo, biol6gica e cultu 
... 

ralmente homogêneo, é uma equaçao entre os elemen -

tos de sua formação ~tnica e as influências históri 

co-culturais que sobre ele atuaram. A quem atentar 

na hete~ógeneidade de elementos, - o branco, o ne -

gro e o lndio, que, fundindo-se, em misturas e g~s 

variáveis conforme as regiões, deram uma grande va-

riedade de produtos, não pode surpreender a demora 

de formaçã~ de um tipo "étnico "definido, sendo, como 

~, recente entre nós, e ainda em processo a mistura 

de povos de raças diferentes". 

" ( ... ) ,., 
A mestiçagem que se operou no pais, nao cons 

titui, de modo algum, razão suficiente para o pessi 

mismo dos que descreêm da possibilidade de tornar 

se o povo brasileiro uma força viva da humanidade e 

uma glória da civilização ocidental. 

Para estes, c~pticos ou descrentes, - por mais que 

se queira emoldurar o berço ou a formação da nacio-

nalidade brasileira, - nunca se poderia encontrar, 

nos elementos que a formaram, a promessa desses tem 

peramentos robustos, que são o apanágio das nações 

fortes e das organizações sadias e o germe ou pe 

nhor da supremacia dum povo." (Azevedo, 1960:212). 

Quanto à função da educação de uma maneira geral e da" Edu 

caça0 Física de uma forma especial, escreve: 
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"Se, nesse processo em que intervêm forças bio16gi -

~, se não obscuras, certamente incontroláveis,não 

devemos superestimar ~ ~apei daeducaçio ff~ica,não 

é possfvel deixar de reconhecê-lo em toda a sua im-

portância, histórica e cientificamente comprovada.-

E certo que a educação ffsica e, de modo geral, a ~ 

ducação, opera sobre o individuo, tal como a nature 

za o fez, com seu equipamento hereditário ou o con-

junto de suas aptidões inatas ; mas não é menos exa-
,.. 

to que ela pode influir e influi poderosamente nao 

só no sentido de apurar e desenvolver as qualidades 

ffsicas e mentais de cada um, como também em orien-

tá-las em direções determinadas. Aquelas consti 

tuem os limites da ação educativa; estes, a saber, 

o seu poder de sondagem, de aperfeiçoamento e de di 

reção, - todo o segredo de sua força. Num pais co

mo o nosso cuja população re'-;'ll ta de uma grande mis 

tura de raças e que abrange etnias diversas, a edu 

caça0 assume importância capital". (Azevedo, 1960: 

213-214). 

Entretanto, vejamos como no Estado Novo (ou década de 30 

- para nao cairmos num "rigor" de cesura) a Educação foi represe~ 

tada e que modificações ou atualizações estavam se propondo (se é 

que estavam ••• )s 

"As linhas conformadoras de nossa feição psiquica de 

notam falhas mais ou menos eraves. Em nossa capacl 

da de , como povo, há defici@ncias a corrigir. Nas 
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condições de nossas relaçõ~s e sobre o qual havemos 

de construir a grandeza nacional, há impeci1hos a 

remover, exigências a considerar. Sonhamos um Bra-

si1 ideal, tipo admirável de nação entre as na-

-çoes ••• 

Nem toda a gente terá calculado, ainda, quanto a E

ducação Física precisa ser parte nos projetos de 

c.orreção e realização dessa pátria ideal; quanto a 

Educação Física pesará e inclinará a realidade a 

nosso favor, para o preparo das gerações brasilei 

ras" (Lourenço Filho, 1939:11). 

" N~o é difícil conhecer o caráter de um jovem que e~ 

teja atuando numa competição atlética, ou num jogo 

de basketball, football, etc ••• 

A Educação Física é indiscutivelmente uma das bases 

mais s61idas para a formação de uma nacionalidade -

forte ~ disciplinada. Em todos os lares, nas esco

las, nos clubes, em toda parte, a educação física 

merece o apoio geral, pelo bem que ela prestará .. a 

raça brasileira" (Magalhães, 1940:2). 

Instrumento de "correção" para um "povo" cuja "feição pai 

quica" denota "falhas mais ou menos graves", a Educação Física, -

formará uma "nacionalidade forte e disciplinada", pelo apoio que 

prestará la "gerações brasileiras", l "raça brasileira". Nenhum 
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lugar será deixado ao acaso - nos lares, nas escolas, nos clubes, 

em toda parte, esta forma política de ordenação da sociedade se 

fará sentir. 

Dentre a série de conferências realizadas pela Associação 

Brasileira de Educação Física (criada no Estado Novo), destacarei 

uma, realizada no dia .20 de setembro de 1941, no Palácio Tiraden

tes, pelo l~jor Inácio de Freitas Rolim: 5 

"Desejamos falar-vos, hoje, da Educação Física nas -

classes trabalhistas. 

Da expressiva significação deste tema depreende-se 

a sublimação do homem do Brasil, a quem almejamos -

forjar, pela intelig~ncia e pela energia, em homem-

-força, poder imanente ue ousados e generosos impul 

sos, em sintonia perfeita com manifestações persev~ 

rantes da capacidade criadora. 

Focalizando este aspecto, assalta-me o espírito a 

frase escarninha de Buckle, na afirmação de que 'no 

Brasil tudo é grandioso, exceto o homem'. 

Desconheceu este e outros que a nossa história é um 

relicário de valores que se expressam em modalida -

des múltiplas. 

Euclides da Cunha, pensador e estilista notável, 

honra da cultura nacional, caracterizou o nosso ho-

mem na sua realidade mais expressiva, dizendo: sur-

gem heróis, mas a estatura avulta-lhe, maior, pelo 

50 Major Inácio de Freitas Rolim era, nessa ocasião, o diretor -
da Escola Nacional de Educação Física e catedrático de pedagogia 
e metodologia da mesma escola. 
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contraste com o meio; belas páginas vibrantes evi 

denciam a açio das três raças formadoras". 

Ainda nesta conferência, citando o Sr. Ministro da Guerra 

num discurso em 1940J 

-n ( ••• ) em inspeçoes de saúde, para o serviço das ar 

mas, são rejeitados, anualmente, por incapacidade 

ffsica, mais de 50% dos nossos jovens patrícios". 

n( ••• ) '~ As falanges de incapazes que o Exército recu 

sa nas suas fileiras retornam às suas múltiplas ati 

vidades, na vida nacional". 

n( ••• ) 'A máquina humana, pobre por herança, sofre 

todo o desgaste do meio, sem que uma alimentação 

compensadora e o trabalho físico de caráter higiêni 

~ possam reconduzí-la .. 
a.s condiçõon que lhe . -l.mpoe t:l 

luta pela vida". 

"( ••• ) · Quem possue uma máquina humana t~o frágil 

precisa, imperiosamente, tomar cautelas e ver as 

disposições que em seu favor são necessárias". 

,,( ••• )'A educação física., em suas múltiplas atitvida 

des, cooperará, de forma indiscutível, no desenvol-

vimento e na proteção à saúde e no equilíbrio orgâ

nico, como também pelas funções que exerce na forma 

"- " çao espiritual e nos hábitos sociais compatíveis 

com a imposição dos dias que passam". (Rolim, 1942: 

173-179) • 



60 

o que pretendo demonstrar com esse tipo de saber produzi

do por esse discurso, é o fato de que, se de um lado não há uma -

especificidade em torno do debate da nossa formação social, desta 

problemática obrigatória do "pensamento social brasileiro" na dé

cada de 30 ou no Estado Novo, de outro, a busca da legitimação 

desses"teóricos"(da Educação F1sica) através desses "parlamenta 

res" e "ide6logos" para "causa nacional" da Educação F1sica, pode 

indicar que, embora em momentos diferentes, as representaç;es da 

sociedade brasileira continuam sendo pensadas em torno de sua for 

mação étnica e seus corolários: padronização, homogeneização, na

cionalismo, etc. 

Este fato demonstra também, que a permanência de determi

nadas ideologias exigem do pesquisador que quer se situar num de

terminado per1odo hist6rico, uma certa prudência para nao cair 

em arbitrariedade de cesuras, mesmo (ou especialmente) quando se 

tratar de r.omentos hist6ricos consensua.lmente estabelecidos como 

espec1ficos, particulares, etc. Com isto também não estou quere~ 

do negar a relevância de determinados acc.ntecimentos, mas comple

xificando a análise, ao "duvidar" de determinados c3.minhos perco.!:, 

ridos pela historiografia corrente. 
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2.3 - A Institucionalização da Educação Física no Estado Novo 

Fazendo parte pela primeira vez da Constituição Brasilei-

ra (a de 1937), o Estado reafirma a importância da Educação Físi-

ca, fazendo-a integrante de uma política de "Educação Nacional". 

"Não foi menos precisa a Constituição de 1937 quando, 

seguindo a esse respeito as tendências já consagra-

das na Carta Constitucional de 1934, determinou que 

compete privativamente à União fixar as bases e de-

terminar os quadros da educação nacional, traçando 

as diretrizes a que deve obedecer a formação físic9 

intelectual e moral da infância e da juventude(art. 

15, n<? IX)" (Azevedo, 1976:194-195). 

Em seus artigos 131 e 132 estabelece: 

No se'.! Art. 131: 

"A Educação Física, o ensino c1vico e o de traba-

lhos manuais serão obrigatórios em todas as escolas 

primárias, normais e secundárias, não podendo nenh~ 

ma escola de qualquer desses graus ser autorizada 
--------~-------

sem que satisfaça aquela exigência" (Almeida e Bar-

reto, 1967:464). 

No seu Art. 132: 

"O Estado fundará instituições ou dará o seu auxHio 

e proteção às fundadas por associações civis, tendo 

umas e outras por fim organizar para a juventude pe 

ríodos de trabalho anual nos campos e oficinas, as-

sim como promover-lhe a disciplina moral e o ndco -

\ 
1 

\ f 
r 
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tramento flsico, de maneira a prepará-la ao cumpri-

mento dos seus deveres para com a economia e a defe ---
sa da Naç~o." (Almeida e Barreto, 19671464). 

Esta preparação para a economia e a defesa da nação, tor-

nam-se assim, no Estado Novo, as metas diretoras, os postulados -

desta Educação Física. Entretanto, para pensar o Estado Novo,foi 

preciso ver em séculos anteriores a produção das 2 tecnologias de 

poder a - as disciplinas, formando o corpo-máquina, e os processos 

biológicos formando o corpo-espécie. Na primvira uma rulátomo-po-

litica do corpo humano, na segunda uma bio-po1ítica da população. 

Além de alguma~ instituições (Divisões, Departamentos,c1~ 

bes, Associações, Conselhos e Escolas de Educação Física) criadas 

durante o Estado Novo, gostaria de destacar a importância de uma 

instituição que teve sua fundação antes de 10 de novembro de 193~ 

a Divisão de Educação Física. Esta Divisão, como já foi ' :isto na 

Introdução, foi criada pela Lei 378, de 13 de janeiro de 1937,que 

deu nova organização ao Ministério de Educação e Saúde Pública e 

passou a pert.encer ao Departamento Nacional de Educação e Saúde, 

também criado por esta lei, com jurisdição sobre todo o territó -

rio nacional em matéria de Educação Física. 

E importante observar que sua fundação é anterior ao Esta 

Novo. Na medida em que nenhum momento histórico pode ser visto a 

partir de sua data cronológica em 8i, esta Divisão teve sua cria-

ção baseada numa cosmovisão antecipadora dos pressupostos que ' i-

riam orientar o período 1937-1945. 

Este órgão foi o "porta-voz" das decisões tomadas a nivel 
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federal, sobre Educação Física. Para ta~ começa a publicar a pa~ 

tir de 1941, ininterruptamente até 1945,6 trimestralmente, com 

triagem inicial de 2.000 exemplares, o "Boletim de Educação Flsi

ca", que faz um histórico das atividades da Divisão desde 1937. 

Esta Divisão promovia concursos (sobre medalhas, traba 

lhos, competições entre estabelecimentos de ensino que melhores 

instalações apresentassem para Educação Flsica, etc ••• ); cursos7-

de informação (para técnicos, professores, massagistas, médicos e 

inspetores de Edueação Flsica); conferências; concedia autoriza 

ção para funcionamento de co1égioS8 e traçava os pressupostos bá-

sicos para a "ciência da Educação F1sica" em todo o Pais. Tais 

... 
eram suas preocupaçoes, que iniciou uma pesquisa de âmbito nacio-

na1 para a constituição de um "Método Nacionálde Educação 

ca" • 9 

F1si-

Seu programa básico (f.s Divisão) era: 

"( ••• )a orBanização de um programa metódico de propaganda 

e difusão da Educação Fisica, tendo em vista não so 

mente a prática dos exercícios físicos como a prep~ 

ração de pessoal especia1izado( ••• )'(Leite, 1941:9). 

Este programa havia de receber com os artigos 131 e 132 -

6l importante observar que o Boletim só volta a ser publicado em 
1956. 

7Inc1u::live "Cursos de Emergência" em 1938. 

8Determinava as dimensões e os tipos de "espaços esportivos" . para 
que os estabelecimentos de ensino obtivessem autorização para f~ 
cionarem. 

9Cabe observar também que as pessoas que compunham 
creviam também em outras revistas que aqui estou 
ta de Educação F1sica e Educação F1sica. 

a Divisão es -
tomando: Revis 
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da Constituição de 10 de novembro um grande reforço, pois a Educa 

ção F!sica 

,,( ••• ) começou a ser compreendida como uma das maiore s 

necessidades do povo brasileiro. O pr6prio governo 

reconhecera oficialmente a importância da questão e 

passava . a olhá-la com maior interesse" (Leite,1941: 

101). 

Propunha ao governo federal "Planos de Ação" para sua atu 

- - 10 açao, do ponto de vista da legislaçao, assim como estabelecia 

t d t b lh ' E t d P f 't M' " 11 me as e ra a o Junto aos s a os e re e~ uras un~c~pa~s. 

E importante observar a estreita vinculação da Educação 

Física com as instituições militares. Até mesmo depois da cria 

ção da Escola de Educação Física e Desportos na Universidade do 

Brasil (Decreto-lei 1.212, de 17 de abril de 1939) o modelo forn~ 

cido, assim como toda a formação de "especialistas" em Educação 

Física, era dado pela Escola de Educação Física do Exército. O 

Método utilizado era o Método Francês, que ainda neste período se 

ria substituído por um método de "cunho nacional". 

No discurso proferido pelo Major Inácio de Freitas Rolim, 

diretor da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade 

do Brasil, quando da formatura da la. turma - 1942, na presença -

do Ministro da Educação, do Ministro da Guerra, do Comandante da 

10Por exemplo, sobre o "desporto nacional". 

IIJunto aos Estados para estabelecer "uma perfeita unidade de dou 
trina" e "traçar a orientação definitiva da Educação Física Naciõ" 
nal"; junto às Profeituras Municipais para que "organizassem Par
ques de Recreio, campos de jogos e piscinas para natação ••• " (Lei 
te, 1941113-l4). 



Escola de Educação F1sica do Exército e do Diretor do Departamen

to de Educação Nacionalista, aparecia a "afinidade" destas duas -

escolas (militar e civil): 

"Esta Escola nasceu do desejo de se dar ao Brasil o 

homem de que precisa, para a exploração de suas ri

quezas, . para garantia de seu patrimônio material e 

moral e, sobretudo para a integridade de sua sobera 

nia ' ( ••• ) A Nação, um dia, forte, feliz e sobera

na, inscreverá no p6rtico deste instituto o seu re

conhecimento a quem, criando o Estado Nacional, cui 

dou, de modo tão acertado e de maneira tão raciona~ 

da pujança ffsica da raça· ( •• , ) O que hoje vimos 

aqui é uma continuação daquela previdente polftica 

de seeurança nacional, pelo preparo adequado do ho

~~, de que se tornou pioneiro entre nós o Exérci -

to( ••• ~(Ro1im, 1943:41). 

Assim, as exigências de regulação, sobre a temática da es 

pécie, da descendência, da saúde coletiva, da saúde d.a raça, en -

contram na Educação Física um bom "locus" de agenciamento concre

to, para constituição de uma sociedade disciplinar. Senão, veja~ 

mos mais uma vez, como o discurso produz um saber sobre esta temá 

tica: 

"A realização completa, satisfat6ria desses tr8s ele 

mentos (ffsico, intelectual e moral) no plano do e~ 

sino constitue a educação integral - a única capaci 

tada a zelar pela. energia da raça e pelo melhoramen 
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to da espécie, a assegurar'o bem-estar do indiv1duo 

... 
e o progresso da coletividade, a produzir geraçoes 

sadias e fortes, dignas e cultas que elevem a nação 

e a perpetuem na Hist6ria dos Povos". (Loyola,1939: 

o poder sobre ·a vida torna-se no Seco XIX e XX, através -

da Educação Física, uma "sábia polftica biológica". O bio-poder 

processa-se assim, como elemento de saber, e produção de poder. ~ 

este poder-saber sobre a vida que se encarregará do "futuro" da 

"espécie" "sadia" e "disciplinada". 

Neste período são também privilegiados os serviços de Pro 

paganda e Educação Sanitária, como o Serviço de Propaganda e Edu

cação Sanitária da Divisão de Higiene do Departamento de Saúde da 

Secretaria de Educação e Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Obser 

ve-se que também o Ministério criado em 1930, possuía o rótu.lo d.ç 

Educação e Saúde, o que demonstra a estreita associação em que 

... 
sao representados estes dom1nios. 

"O que caracteriza a educação f1sica nos estabeleci-

mentos de ensino é o seu valor como modalidade de -

assistência social a mais reclamada. Assim, a edu-

cação f1sica é indispensável nas escolas, como nas 

fábricas, nas zonas urbanas, como nas rurais sem 

que se revista de caráter didático. A educação fí-

sica marcha paralelamente com a educação Sanitária, 

sem que esta seja acoimada de disciplina" (Leite, -

1941'28). 
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Nas escolas, nas fábricas, nas zonas urbanas e rurais a e 

ducação ff.sica, "marcha paralelamente com a educação sanitária". 

Entretanto, com objetivos diferentes: 

Para o ensino secundário: 

n( ••. ) proporcionar aos alunos o desenvolvimento harmô 

nico do corpo e do esplrito, concorrendo assim para 

formar o homem de ação, flsica e moralmente sadio,~ 

l ,egre e resoluto, cônscio do seu valor e das suas 

responsabilidades, e preparar a mulher para a sua 

missão no lar, dando-lhe ainda a possibilidade de 

substituir o homem em trabalhos compatlveis com o 

sexo feminino; tornar cada bra~ileiro, de ambos os 

sexos, apto a contribuir eficientemente para a eco-

nomia e a defesa da nação" (Marinho, 1944:l9)~ 

Para ~s "mas~asn: 

nAs massas, opina o velho Thomas Mann, sao de resto 

perfeitamente organizáveis, e se verifica que elas 

aceitam sempre com alegria e reconhecimento toda ar 

ganização que lhes ofereça, qualquer que seja o es-

pirito que a inspire, mesmo o da disciplina ou o da 

violência. 

-Por que nao dar, pois, às nossas massas a organiza-

ção da disciplina que emana da Educação Ff.sica? Tem 

sido esse o pensamento admirável do Major Rolim le

vando a Educação F1sica às cla~ses trabalh~d~ras e 

aos menores vadion dos morros e favelas. E outra 
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-nao tem sido a obra extraordinária do escotismo no 

Brasil e no mundo" (Peregrino Junior, 1942:30-31).12 

Explicitarei estes 2 objetivos da Educação Física (ou se-

ja, para o ensino secundário e para as "massas") no próximo item 

deste capítulo 2 e no capítulo 3. 

Outras instituições foram criadas como a Comissão Nacio 

nal de Desportos (Decreto-lei n9 1.056, de 19/01/39; o Conselho 

Nacional de Des.portos (Decreta-lei n<? 3.199, de 14/04/41 - art. 

l~); a criação de inúmeros centros de recreação e parques infan 

tis, associações, clubes, Inspetorias (enumerarei e mostrarei SUéE 

funções no ca·pítul~ sobre o espaço esp.ortivo) em todo o Brasil; o 

Departamento de Educação Física d.a Marinha, em sllbsti tuição à Li-

ga de Esportes da 1·1arinha (Decreto-Ie5. n <? 2.296, de 10/06/40); a 

criação da "Juventude Brasileiralt (Decreto-lei n<? 2.072, de 

08/03/40),13 cujo papel importante é confiado à Educação Física 

que'\erá por objetivo não somente fortalecer a s~úde das crianças 

e dos jovens, tornando-os resistentes a qualquer espécie de inva

são mórbida ••• " e, quanto à formação moral (que é pressuposto bá-

Bico da Educação Física) "visará a elevação espiritual da person~ 

lidade, para o que buscará incutir nas crianças e nos jovens a 

confiança no pr6prio esforço, o hábito da disciplina". 

12nr. Peregrino Junior era catedrático de Biotipologia da Escola 
Nacional de Educação Física e Desportos. 

13Qua "Dispõe sobre a obrigatoriedade da educação cívica, moral e 
física da infância e da juventude~ fixa as auas baneo e, para mi
niatrá-Ia, oreaniza uma instituiçao denominada Juventude Brasilci 
ralt • 



2.4 - O Lazer e a Educação Física 

Tomando como ponto de partida as análises sobre o lazer 

de Stanley Parker - "A Sociologia do Lazer" e Joffre Dumazedier 

"Lazer e Cultura Popular'!. que apesar de divergentes em mui tos 

pontos partem de uma premissa que em geral não se realiza nas 

propostas te6ricas finais - de que o lazer é uma "realidade ambí 

gua" e que tal ambiguidade, segundo Parker, reflete "O fato de 

nio haver um consenso geral sobre o que se j a,o lazer indica q1!e é 

forçoso reconhecer estarmos lidando com um assunto crivado de ju! 

gamento de valor e preferências" (Parker, 1978: 11). 

Parece-me que esta é a questão central: um assunto "criva 

do de julgamento de valor e preferências", pois organizar um "te!!!, 

po livre", tempo este que em nenhum momento é livre de coações 

normativas, pois o que é lazer para uns é trabalho para outros,t~ 

rá portanto outra função - a de discipJ.inar o tempo "fora" do ho

rário de "trabalho". 

Conceito ou "realidade" que justamente peJ.o fato de estar 

Itcrivada" de julgamento de valor nas abordagens aparentemente 

mais críticas (como por exemplo a dos autores citados), _não deixa 

de falar de dentro da pr6pria temática. Tais críticos tornam-se 

assim produtores de uma nova moral, de uma nova ordem de "organi

zação" da sociedade. 

Apesar dos autores citados estarem se referindo a um lu 

gar determinado (Dumazedier da França e Parker da Grã-Bretanha) é 

possível tomá-los como referentes, uma vez que ambos são incorpo

rados ao discurso sobre o lazer. Se tomar um conceito de lazer -
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muito utilizado aqui no Brasil, ver-se-á quantas dúvidas tal temá 

tica oferece e, ao mesmo tempo, a partir do pr6prio discurso,qu~ 

tas inferências pode-se tirar da finalidade da produção de deter-

minados e f': paços e tempo de "lazer": 

-"O lazer é um conjunto de ocupaçoes às quais o indi-

viduo pode entregar-se de livre vontade, seja para 

repousar, seja para divertir- se, recrear-se e entre 

ter-se ('divertissement') ou, ainda para descnvol -

ver sua informação ou formação uesintere s sada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capaci-

dade criadora ap6s livrar-se ou desembaraçar-se das 

obriga ç'2>es profis s iona is, famili a res e sociai s" (D~ 

mazedier, 1976:34). 

-De inicio, cabe uma pergunta: se é descanso, recreaçao e 

divcrtirr:cni;o "livre c vcluntário", "livre c~pacidade criacL;ra") 

por que tal preocupação na organização deste "tempo livre"? E, pa 

ra quem está jirigida a "organização" desta "necessidade"? 

Se se analisa o discurso que trata do lazer, e de seus es 

paços, observa-se uma reflexão recorrente nas temáticas abordadas: 

a relação entre a sociedade industrial e ~ lazer e entre lazer 

e educação popular ou "cultura popular". 

Na relação trabalho-lazer evoca-se constantemente o fato 

de que, com a redução das horas de trabalho, os "3 oito" -oito h52. 

-ras para' descanso, 8 para recrcaçao e 8 para trabalho - "urgente" 

se tornou e se torna o planejamento deste "tempo livre" para e 

principalmente as "camadas menos favorecidas" do ponto de vista e 
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conômico, uma vez que as "classes mais abastadas" nao necessitam 

de tanta organizaçao, pois suas condições econômicas e "cul turai:!' 

permitem um maior poder de opção de atividades (segundo os infor-

mantes) • 

Senão, vejamos como o Estado Novo "pensa" esta atividade: 

-"Em seguida surge outra questao: criado o descanso 

para os trabalhadores, que vão fazer eles durante 

este tempo? O obreiro, diz-se, nao possue nem a 

cultura, nem a mentalidade, nem o gosto das classes 

ricas, só pode dele fazer mau uso; tem-se visto,ne~ 

te momento, a introdução do dia de 8 horas e da se-

mana inglesa. são os cabarets, os campos de corri-

da e os lugares de prazer que_ têm prosperado. O me~ 

mo fato se dá ainda na hora atual em que a falta .de 

tT'1'lbalho dei xa "t'õmtos obreirofl de8or.u}1ador;~ fJ.\Je ~ 

sabem o que fazer. 

Isto é a pura verdade. Mas é justamente porque nao 

se tem previsto, paralelamente, para assegurar uma 

sa utili~ação de descansos assim provocados, roubar 

do obreiro os cuidados que o preocupavam sobre o f~ 

turo do lar, e que nao foram orientados para j.deal 

nenhum, fora sua tarefa habitual." 

"( ••• ) A massa li desorientada e contrariada.Ela con 

serva o instinto do belo e os sentimentos elevados, 

mas perde a personalidade, porque li mal dirigida, e 

deixa-se excitar, em vez de se dirigir para o ideall 
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" ( ••• ) O obreiro e o empregado, encerrado em sua u

sina, seu escrit6rio ou sua loja, durante dias in -

teiros, que passa os seus momentos de descanso nas 

salas de espetáculos, dancings, cafés superlotados, 

para se divertir, não restabelece o equilíbrio, in

toxica-sé ainda mais." (Demarbre, 1939:10-11). 

Desta forma pode-se entender como a Educação Física foi u 

tilizada para formar mn corpo produtivo que pudesse ser oferecido 

como tempo de trabalho e, em seguida, força de trabalho. Não só / 

produzido durante a própria atividade, mas também e princi})almen

te durante o 'tempo fora do trabalho. Todo o tempo dos homens de

verá ser utilizaoo, transformado em tempo de trabalho. A Educa -

ção Física será portanto uma das instituições responsáveis pela 

transformação das Ilhoras de ócio" "desregradas", "gastas em dan -

cings e cabarets", em tempo útil fabricado e recuperado no . espa~ 

esportivo. 

"A mansa desorientada e contrariada" possue ' o "instinto" 

do belo, mas "é mal dirigida" e "deixa-se excitar", gasta suas e-

conomias intoxicando-se em "cabarets", ndancings", "salas de esp~ 

táculos", etc ••• vã pretensão essas desses'~eóricos da recreação~ 

supor que sobre ao'bbreiro" economias para tal fim. Mas, não ca

bem discursos valorativos, pois como demonstrei através de meu 

instrumental teórico (em especial M. Foucault) este saber produz! 

do por esse poder ou por este "sub-poder" (ou por uma de suas ca

pilaridades -- a Educação Física) não deverá ser visto como "fal

so ou verdadeiro", "exato ou não", mas sim como produto de um "8is 

tema de relações" que utiliza csoe "sistema de pooitividade" como 
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instrumento disciplinar para formação do. individuo (no caso do 

"Homem Brasileiro"), essa "má<luina humana pobre por herança". 

Além disto esta <luestão não pode ser assim reduzidn, pois 

como demonstram algumas pes<luisas feitas em outros países, a maio 

ria dos trabalhadores (operários) incluem sua pr6pria atividade -

profissional como "tempo de lazer", mesmo por<lue, afirma Parker: 

"Sendo beneficiário de uma maior produtividade, tor 

nada possivel pela produção em massa e pelo market-

ing ("sic"), o lazer tende a exibir as mesmas fei -

ções e relações sociais <lue caracterizam o mundo do 

trab~lho industria l: padronização, prática rotinei-

ra, prevalência de capital e mão-de-obra, menor n~ 

mero de pessoas com participação ativa no controle 

das vidas de trabalho e lazer das massas do que e~ 

pectadores e in ·1ivíduíls su·o8ervientes a n.1g1Jm pro-

cesso mecânico ou social·/ . (Parker, 19'78: 33). 

Esta é uma temática relevante, uma vez <lue diversas pes 

<luisasrealizadas na França demonstram <lue as atividades "de la 

zer" dos operários franceses estavam voltadas para o "bricolage'~ 

considerada p~los pesquisadores como "semi-lazer". Mas o mais im 

portante não é este fato em si. Os donos das empresas, a partir 

destes resultados, resolveram montar oficinas de "bricolage" para 

14-

Bricolage 'Essa palavra não tem correspondên -
cia na lingua portuguesa e por ensc motivo será usada em francês. 

Bricolage: Prática de todos os oficios c execução no lnr de pC<lu~ 
nos trabalhos ligados a esses oficios. Conserto. Recupera 
ção de instaluç~es e objetoo variados, sem fins lucrativos. 
(N. da T.) 
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estímulo dos operários, assim como empreenderam a organizaçao de 

diversas instalações esportivas para seus empregados. 

Numa já citada conferência sobre "Educação Física para as 

classes trabalhistas", realizada pela Associação Brasileira de E-

ducação Física, no Estado Novo, a prática de . exercícios físicos a 

parece com a seguinte finalidade: 

... 
"Restabelecer convenientemente a compensaçao do des-

gaste de forças, mediante a prática dos exercícios 

adequados, constitue a missão da educação física 

nos estabelecimentos fabris". 

,,( ••• ) Para realização destas múltiplas atividades 

por milhares de executantes, impõe-se categoricameE., 

te a necessidade de campos de esportes, com instal~ 

-ço~s adequadas à prática de todas as modalidades de 

exercícios físicos. Assim, nesses paises, cujas a-

tividades desportivas têm sido objeto de nossa apre 

ciação, milhares de estádios de natureza diversa fo 

ram organizados e todas as grandes empresas sao 0-

brigadas a possuir a aparelhagem completa. 

Na ambição de ter campos desportivos próprios e de 

incrementar por todos os meios a prática dos despo~ 

tos entre seus auxiliares, reside o salutar estímu-

~ para a obtenção do título de empresa modelo, coE.. 

cedido anualmente por ocasião das comemorações do -

Dia do Trabalho." (Rolim, 1942:182). 

Este tipo de procedimento bem reflete a tendência na 80 -
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-ciedade atual de transformar nao 86 as em presas, como outras ins-

tituiç~es, em instituiç~es de seqUestr~. Estas instituiç~es, se

gundo Foucault, se apresentarão a partir do Seco XIX com nova rou 

pagem, ou seja, com nova forma de saber-poder para utilizar o con 
-

trole da existência tot a l do indivíduo, a partir do controle aspa 

cial, assim como para êscansão de seu tempo, em termos de maior -

"utilidade". (Cf. Foucault, 1974). 

Tal contextualização esclareceria a afirmaç;o de Parker,-

no sentido de que a produção do lazer "exibe as mesmas feiçoes e 

relaç~es sociais" que as estabelecidas no "mundo do trabalho". 

Mas cabe uma ressa lva importante. Não foi a sociedade industrial 

a produtora de lazer "necessário". A partir do Seco XIX, uma sé-

rie de medidas foi adotada com o fim de "suprimir as festas e di-

minuir o tempo de descanso". O sil"rnificado maior disto era o pró 

-prio controle da economia dos operários, para que nao gastassem 

no momento que deseja s sem) "para faze r g!'eve ou par a festej ar". 

Daí, surgir a produção do espaço das chamauas vilas operárias e o 

controle de suas economias através das caixas de assistência tique 

permitem drenar a s economias dos operários e controla r a maneira 

como são utilizadas". CCf. Foucault, 1974). 

~ importante observar a criação de caixas econômicas e 

caixas de assistência no Estado Novo. Faca de 2 gumes: funç~es 

tutelares de assistência e ao mesmo tempo forma de controle da e-

conomia dos operários. 

Como foi visto até aqui, não só durante as horas de truba 

-lho este "corpo" deveria Der formado, nas horas de recreaçao ou 

de ''tempo livre", também era importante vieiá-lo, controlá-lo. Cri 
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a-se para tal (referência já feita em outro item deste capitulo)-

pela Portaria n~ 68, de 6 de dezembro de 1943, no Ministério do 

Trabalho, junto à Comiss~o Técnica de Organizaç~o Sindical, o Ser 

viço de Recrea9~0 Operária, que abrange em seu Plano "beneficios" 

para menores e adultos, que assim se definia: 

"Seriam desnecessários e redundantes quaisquer incô-

mios (sic) ao alcance e à oportunidade de mais essa. 

iniciativa do Governo em prol da educação física de 

nosso povo. ( ••• ) Com efeito, em matéria de empre-

go de horas de lazer o nosso operário estava à mer-

cê das mais contraditórias influências, por vezes,-

mesmo, até nefastos e prejudiciais ao próprio 0EJE.'!:-

-nismo social. E nao se podia imputar ao operário -

nenhuma culpa por falhas decorrentes de tais influ-

ências; é que um complicado aparelho exercitivo pr~ 

ibia-lhe muitas coisas, cujos efeitos danosos nem 

S0mpre sua mentalidade alcançava, e, para compensar 

essa proibiç~o em seus possíveis recalques, n~o ha-

via nenhuma assistência organi7.ada, nenhum derivati 

vo para o espirito já de si muito tenso por mil pr~ 

-ocupaçoes. 

-A recreaçao assim orientada. tem, a meu ver, outro -

grande mérito: - contribuir, de maneira muito mai.s 

intensa e profunda do que se possa imaginar, para 

combater essa tristeza ancestral que domina nosso -

povo, tristeza contra a qual nenhuma providência to 

mamos e da qual não nos procuramos corrigir por um 
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sistema adequado de educação e reeducação. -( ... ) 
uma formação esp:i.ritua l mai s alegre e esportiva e 

com a recreação oreanizada para os operários,n~~ mo 

numental serviço de arregimentação de massas, mar 

charemos com seeurança para a correção dos proces 

sos educativos de outrora, combatendo essa tristeza 

que tanto prejudica o espírito de associação." 

,,( ••• ) Quando a recreaçao, assim plane jada, consti-

tuir uma prática unânime nas horas de folga do nos-

so operariado, o rendimento do trabalho nas fábri -

cas aumentará sensivelmente numa feliz demonstração 

da efici@ncia dos pr oce s sos recreativos, c omo nos -

reafirmamos (sic) constantemente as experiências re 

alizadas em centros mais autorizados." (Loyola, 

1944:5)· 

Cabe dizer que à frente das atividades referentes à educa 

çao física e desportos deste Pl ~~o, estava o professor especiali-

zado em Educação Física, Dr. Nilo de Morais, técnico de Educação 

Física da Divisão de Educação Física (já citado anteriormente) do 

Ministério de Educação e Safide. 

Como pode-se observar a formação deste "homem brasileiro" 

necessita de · um espaço esportivo para melhor organizaçao nas suas 

"horas de folga", no seu "tempo livre", pois "mercê das influên -

cias mais contradit6rias", "prejudicando o próprio organismo so-

cial", mas nao propriamente por sua "culpa", nao sabia utilizar -

suas "horas do folga", necessitando para tal de um plano de ação 
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recreativo que o "educasse e reeducasse".na sua "tristeza ances -

traI" que impossibilitava o "espírito de associação". O aumento 

de sua produtividade, "corpos úteis", economicamente falando, foi 

a tônica fundamental deste discurso sobre o lazer. Para tanto 

foi necessário uma "disc'iplina geral da existência" do individuo, 

a "totalidade de sua existência". (Cf. Foucault, 1974). 

Mas, torna-se necessário também "controlar" os filhos des 

tes Itobre::'ros" para que não se tornem "amanhã," '~alanges de incap~ 

zes". Os clubes ãe Nenores Operários1 5 tiver~m "também sua fun çã o 

"educadora e reeducadora", preventiva acima de tudo, como é de

monstrado na conferência do DI'. Nicanor Mirélllda, chefe da Divisãô 

de Educação e Recreio do Departrunento de Cultura de são Paulo de s 

ta época: 

"( ••• ) ~ão serao os adolescentes operários, os ho -

mens de amanhã~ ~ue bem ou mal integrados na socie

dade constituirão a masso.:, traba lhado!'a ela Naçãu? por 

que'não integrá-los bem) proporcionando-lhes quanto 

antes, os meios e os recursos para que venha~ a ser 

os profissionais a ptos, cidadãos nobres e dign os 

das suas funções na coletividade?" 

"( ••• )Os parques infantis funcionam das 7,30 às 

18,00 horas. A essa hora encerram-se os trabalhos 

referentes às crianças e às 18,30 inicia-se o Servi 

ço do 'Clube dos Menores' que vai até às 22,30. 

15Estes clu'bes já existiam antes da Portaria n9 68 ( citada antes). 



19 

Todos os sócios ao serem registrados recebem uma c~ 

derneta de identificaç~o. A ficha de registro acu-

~, entre outros dados, nacionalidade, profissão e 

salãrio dos pais, salârio e profissão dos menores." 

(Miranda, 1938:6-1). 

o conferencista demonstra que o horârio deve ser distri 

buído nesses clubes da seguinte maneira: "logo ao chegarem ativi-

dades tranqüilas" dança, xadrez, dominó e palestras dos instru-

tores sobre aulas teóricas de jogos, civismo, moral e comportamen 

to. "Decorrido o tempo exigido pela refeição da tarde, iniciam -

se as aulas de educação física, seguidas de jogos e esportes: fu-

tebol, bola ao cestos voleibol, pu~ilismo, 111tas, esgrimas, corri. 

das, arremessos de dardo, disco, peso, saltos de altura e exten -

sao. ( ••• ) Os jogos amistosos vieram demonstrar um aspecto iné 

dito do trabalho. Devido à rigorosa e severa disciplina esporti-

va, basead·. antes de tudo na educação moral e social rios meno-

re s • •• " 

Ainda na conferência: 

-"Porquê os 'Clubes de Menores Operários' nao visam 

tão somente, como juleam mui t .os, a educação fi sica . 

da juventude trabalhadora de são Paulo. A sua fina 
~ 

lidade é mais precípua, mais ampla, mais universal. 

Eles visam criar ~~a personalidade vigorosa no ad~

lescente operário, uma personalidade cuja expressão 

seja originada da prática dos jogos, dos esportes e 

do cultivo de outras formas de arte. l!: seu objeti-

vo, ainda, o aumento da capacidade e melhoria do 
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trabalhador profissional, à educaç~o higiênica, o a 
= 

perfeiçoamento da vida mental do adolescente, a for 
-~ 

~aç~o de h5.bito~ · m~r~is e a elevação da consciência 

cívica dos moços." (Miranda, 1938:7). 

Não cabem aqui os v'rios'tliscursos" sobre os demais clu -

bes de Menores Operários que se verificaram em todo o Brasil, es-

pecialmente depois da Portaria n9 68, pois a temática era a mesm~ 

ou seja, através da "severa disciplina esportiva" e das "aulas · t~ 

óricas sobre joeos, civismo, moral e comportamento", nestes espa

ços esportivos (os cl~bes e suas instalações esportivas)~ a "per-

sonalidade rigorosalt do adolescente operário será "formada" e, 

"n~o como pensam alguns", II simplesmente': a ed.ucação física das 

classes trabalhadoras mas, uma "finalidade mais ampla", "mais unl 

versal" - "o aumento da capacidade e melhoria do trabalhador pro-

fissional" - mais aivda s urna '·O(hl~él.O;'ío higiênica" ~ para "aperfei-

çoar sua vida mental", tornando-o um "1:.0Ç0 I1 de "aI ta consciência 

cívicalt. 

Nada pode demonstrar mais clarament.e a função desta "edu-

... 
caça0 física" e a importância destes espaços esportivos, ou desta 

arquiteturaCl.esportiva, para formação destes "futuros obreiros"da 

... 
naçao. 

De uma maneira geral, estes sao os argumentos utilizados 

para "programação" do Itlazer", como se necessariamente este se 

reduzisse em oposição a trabalho e necessariamente à cducaç~o da 

"massalt que "n~o sabe" utilizar o seu Ittempo livrelt , "precisando" 

ser "orientada". 
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Pode-se constatar a abrang~ncia que estas "atividades" e2-

tão reivindicando, uma vez que a pr6pria ambigüidade da Educação 

Física e Desportos permitirá essa inserção de corpos em espaços a 

propriados • Tomadas como atividades "naturaistl
, "livres",trE;. 

duze-se em atividades de "lazertl em oposição a trabalho/descanso,

estabelecendo com isso ' um "locus" privilegiado para produção de 

valores compatíveis com o que a cultura de uma sociedade, num de-

"terminado momento do tempo, estará "necessitando"- assim como pa-

ra produzir um "tempo útil", através do "tempo livre", "tempo de 

6cio" dos individuos (voltarei a esta questão no Capo 3). 

Como será visto também no Capo 3, a função de preencher o 

"tempo de lazer" com atividades desportivas ou de Educação Física, 

torna-se assim ponta de lança para as estratégias disciplinadoras 

da sociedade, como forma de "racionalização" da utilização do "la 

zer" , de "coesão social", de "justiça social", de "caráter demo -

cráticolt ql'e sao Itinerentes" à "prática desportiva". 

Para tal, nao s6 o tempo e o espa~ sao controlados, mas 

também seus corpos nestas Itinstituições ce sequestro", que nao 

mais agora devem s e r supliciados, mas formados, re:'ormados, cor-

r ( 

rigidos, receber um certo número de qualidades; qualificar-se co- ! 
mo corpo apto para o trabalho, através de um processo de "educa -

çao e cultura popular". 

Serão portanto esses "micro-poderes" convocados "para o 

controle da sociedade, que não "satisfeitalt com a organização do 

pr6prio "tempo de trabalho", preocupa-se com o Ittempo fora do tra 

balholt ou "tempo livre". 



82 

CAPITULO 3 - O ESPAÇO DO CORPO 1 

3.1 - A produção social do es~aço 

Tomadasno sentido de métodos que controlam os movimentos 

e operaç~es do corpo, ~ujeitando suas forças e impondo uma rela 

ção de docilidade, as disciplinas (Cf. Foucault, 1977a) serão o 

procedimento utilizado para produzir, num espaço e num ~empo,seus 

significados e 'suas representaç~es, num "corpo" e numa "mente" de 

sejada de "Homem Brasileiro" ou "raça brasileira". 

Dentro desta perspectiva de análise, uma das muitas possi 

veis, a arquitetura, como foi dito na Introdução, não será tomada 

aqui enquanto forma "técnica de construção", na medida que não 

dispus de dados que pudessem me encaminhar a uma explicitação do 

discurso da arquitetura. Além deste fato, buscar a especificida-

de dos espaços que serão aqui analisados ("área livre", parques -

infa.ntis, praças de esportes, colônias de férias), poderia levar 

a uma análise incorreta, uma vez que sua especificidade "física"-

enquanto produto do Estado Novo pouca coisa poderia indicar pois, 

sua reprodução tende a ser mais freqüente do que a atualização de 

seus princípios ordenadores, visto que em outros tipos de espaços 

que não os desportivos tende a acontecer este mesmo fato, como a-

firma Milton Santos (Santos, 1978:131): 

"Não se pode negar a tendência que tem a organizaçao 

do espaço de fazer com que se reproduzam suas prin-

cipais linhas de força. Se examinarmos por exemplo 

1 Cf.L1ma,1978e1979, para uma versao preliminar do tema desenvolvl 
do neste capítulo. 
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os mapas de distribuição do povoamento durante qua

tro s6culos e meio de história moderna da Venezuel~ 

vemos que as manchas representativas da presença h~ 

mana no território são repetidas, embora com nuan -

ces. Os caracteres, tanto qualitativa como quanti

tativamcnte, conheceram mudanças, como é natural, -

mas as raízes do povoamento influenciaram o que ve

io em seguida" (Santos, 1978: 131). 

Assim, a reprodução da forma "técnica de - construção" de u 

ma'ãrea livre lt , de um parque infantil, de uma praça de esportes,

de uma colônia de férias tenderá a se reproduzir, atualizando-se 

em função dos princípios que re~em a construção e sua utilização 

social. 

Da mesma forma, como foi visto nos Capo 1 e 2, o "corpo"-

pl'úduzid.u ~ Estado NO-liü não tinha u..-:o. e::;~e cificid3.d_e, na medida 

que a ideologia que o produz perpassa o "pensamento social brasi

leiro", no que diz respeito à "unidade", "homogeneidade", do "Ho

mem Brasileiro", da "raça brasileira". E~ltretanto, observa-se 

também que se não há uma especificidade propriamente dita, este 

discurso se presta mui to bem ao princípio de "Unidade Nacional" ,-_ 

veiculado por essa "Democracia Autoritári~t, "Ordem Nova", "Esta

do Novo", "Estado Etico" e "Estado Nacional" (categorias usadas -

para este período de 1937-1945). 

o discurso "arquitetural" será tomado em função dos dis -

cursos da Educação Física, ou seja, como u~a cosmologia, um recor 

te, uma concepção informada por essas formações discursivas que 

interpret.run o espaço, produzindo realidades palpáveis (praças, 
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parques, etc ••• ) e impondo aos corpos que nele irão ser socializa 

dos, limites, obrigações, coerções e adestramentos, enfim numa só 

palavra, uma disciplina. Disciplina de "corpos" e "espíritos"para 

formação deste "Homem Brasileiro". 

Na medida que o espaço é wn fato social, um fator social 

e uma instância social~ e como fenômeno social, um fato históric~ 

"O espaço deve ser considerado como um conjunto de -

relações realizadas através de funções e de formas 

que se apresentam como testemunho de uma hist6ria -

escrita por processos do passado e do presente.lsto 

é, 0 espaço se define como um conjunto de formas re 

presentativas de relações sociais do passado e do 

presente e por uma estrutura representada por rela

ções sociais que estão acontecenclo diante dos nos -

sos olhos e que se manifestam atrav~s de processos 

e fu."lções. O espaço é, ;.:1tão, um verdadeiro campo 

de forças cuja aceleração é aesigual. Daí porque a 

evolução espacial não se faz de forma idêntica em 

todos os lugares" (Sa.l1.tos, 1978: 122) • 

Como estrutura que está representada por relações sociais, 

o espaço esportivo torna-se um campo de forças, um campo de possl 

bilidades estratégicas onde disciplina de "corpos" e "esplritos"

irão se dar. 

A própria ambiguidade da Educação Flsica permitirá esta 

inserção de corpos nestes espaços pois, tomadas como atividades 

"naturais", "livres", traduzir-se-ia em atividades consideradas 



"de lazer" em oposiçao a trabalho-descanso, estabelecendo com is

so um "locue" privilegiado para produção de valores compatíveis -

com os que a cultura de uma sociedade, num determinado momento do 

tempo, estará necessitando para produzir seu "ethos", sua identi-

dade social, assim como para produzir um "tempo útil", através do 

"tempo livre", "tempo de 6cio" dos indivíduos (conforme foi visto 

no item 2.4 do Capo 2 e como será visto mais adiante no artigo in 

titulado "A Educação Física h luz das ciências SOCiais"). 

'" Carregado de valores relativos e nao absolutos como de i-

nício possa parecer, o espaço social mudará com o tempo e com a 

cultura onde 'for produzido, tal qual o corpo. Assim o demonstra 

Edward T. Hall quando se refere aos "espaços de características -

fixas", como sendo uma das maneiras de organizar as atividades de 

indivíduos e grupos: 

"Como Philj ppe Ariês comenta em Centuries of C'1ild 

hood, os cômodos não tinham nenhuma função fixa nas 

casas européias até o século dezoito. Os membros -

da família não dispunham de qualquer isolamento, co 

mo o compl"eendemos ho.je. Não existiam espaços reso.!:, 

vados ou especializados. Os estranhos entravam e 

saiam à vontade, enquanto camas e mesas eram arruma 

das e desarrumadas, segundo os estados de espírito 

e apetite dos ocupantes. As crianças vestiam-se e 

eram tratadas como pequenos adultos. Não é de sur-

preender que o conceito de infância e o de familiar 

nuclear a ele associado tivessem de esperar a espe-

cialização dos cômodos aegundo sua função, e sua se 
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-paraçao uns dos outros. No século dezoito, a casa 

teve sua forma alterada." (Hall, 1977:97). 

Isto pode demonstrar como a "simples" produção de um espa 

ço e sua utilização variam no tempo, modificando com isso, por e-

xemplo, o conceito de infância e de família ~uclear, ou seja, pa

dr~es morais e suas formas de produção de saber-poder principal -

mente. 

Como também demonstra M. Foucault, a respeito desta mesma 

temática, a separação em quartos para pais e filhos significa não 

simplesmente uma separação espacial (ou arquitetural), mas ~ a se 

xualidade que está sendo "cuidadosamente encerrada": 

"O casal, legítimo e procurador, dita a lei. Imp~e-

se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, 

guarda o direito de falar, reservando-se o princí -

-pio do segredo. No espaço social, como no coraçao 

de cada moradia., um único lugar de sexualidade re-

conhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos 

pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro 

das atitudes esconde os corpos, a decência das pa .-

lavras limpa os discursos( ••• )"(Foucaul t, 1977b: 9-

10). 

Assim o espaço que se modifica com o tempo carrega-se de 

sentidos que são representações de comportamentos adequados,dados 

por um tipo de saber-poder que cria verdades. 

No Estado Novo voicula-so como foi visto no Capítulo 2, a 

"formação eugênica" da "raça brasileira". l!: preciso "constituí 
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la", "padronizá.-Ia" através de uma modificação da pr6pria socieda 

de. 

Como será visto mais adiante num dos espaços tomados para 

análise ("área livre tt
), a produção da sexualidade se faz também -

em função de um saber'arquitetural" esportivo. 

A Educação Flsica enquanto "sub-poder" se atualizará nes

sa "atenção" prestada ao corpo; corpo este que é concebido ideolo 

gicamente na sociedade ocidental separado do "espírito", da "men

te", da "alma", mas que os une na medida que de-se ja inscrevê-lo de 

"valores físicos e morais" e, no caso presente, mais amplos, na -

cionais. Nesta perspectiva de análise, a produção de espaços es

portivos, que fo~am in~~eros e até mesmo pretensiosos (projetou -

se, por exemplo, uma "Cidade Olímpica" em Jacarépaguá), em detri

mento possivelmente da aplicação destes recursos em outros seto -

res mais necessitados (moradia, alimentação), teve um significado 

muito grande em se tratando da função que esta. arquitetura espor

tiva estabeleceu como pressupostos. 

Antes de de~onstrar a apropriação que foi feita destes es 

paços esportivos em todo o Brasil, cabe sublinhar a extensão des

ta problemática, mostrando como a Educação Física esteve concebi

da em Minas Gerais: 

. "Se bem que pouco divulgada, porque se vem desenvol

vendo sem alarde, é notável o trabalho que se vem -

fazendo em Minas Gerais, em matéria de Educação Fí

sica. Minas Gerais pode ser apontado como exemplo, 

graças à orientação altamente patriótica do Dr. Be-
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nedito Valadares, secundado pelo major Ernesto Dor

nelles, chefe da Policia". 

"( ••• ) O benemérito Governador resolveu oficializar 

os esportes em JHnas Gerais, já tendo sido elabora

do o res~ectivo projeto. O Estado será dividido em 

26 zonas esportivas, em cada uma das quais será 

construido um estádio, com piscina, etc.... Minas 

t 'erá um Departamento de Educação Flsica e já se co

gita da instalação aqui, de uma escola para forma -

ção de técnicos"(D'Albuquerque, 1939: 13). 

Sendo o panoptismo "um dos traços característicos de nos

sa sociedade", uma forma que se exerce sobre os indivíduos em for 

ma de vigilância individual e contínua, em forma de controle, de 

punição, de recompensa e de correção, isto 6, de formação e tran~ 

formação dos indivíduos em função de certas normas, é possível, a 

partir daí, pensar o espaço esportivo ou "de lazer" (Cf. Foucaul~ 

1911a) • 

A divisão do Estado em 26 zonas esporti~~~ bem indica a 

amplitude e a proposta da Educação Física deste período. Não bas 

tou criar espaços esportivos tais como: praças de esportes, está-

dios, parques, colônias de férias etc • ••• Foi necessário ir 

mais longe, transformar todo o espaço do Estado em espaços espor

tivos, em zonas esportivas, pois o "robustecimento do nosso povo 

é o grande problema brasileiro"(D'Albuquerque, 1939: 13). 

Entretanto esta divisão espacial enquanto projeto do pr6-

prio Estado, oab forma de atividades "de lazer", "de recreação" , 



teve sua função. Marc Perelman num artigo em que faz uma aproxi-

mação materialista da prática arquitetural e uma aproximação mate 

rialista do corpo na sociedade capitalista industrial, face à 0-

bra de Le Courbusier, aponta a função deste planejamento esporti-

vo-urbano em seu projeto da "Ville Radieuse", quando este afirmaI 

~ 

"On sent '. d~s lors, la necessi t~ de transformer bien 

vite cette acceptation encore informe des 'loisirs' 

en une fonction disciplin~e. On ne peut pas abandon 

nér pendant sept à huit heures par jour des milli-

ons d'hommes et de femmes et jeunes gens dans les 

. rues" (Le Courbusier, In: Perelman, 1978:115). 

A esse rospeito, responde Perelman: "Son humanisme est 

tout policier. Ses pr~tendues aspirat.ions aux loisirs ne sont 

que contrôle et discipline" (Ibid, p. 115), uma vez que Courbusi-

er está para a arquitetura, assim como Coubertin está para . o es -

porte, pois 

nCette vision 'sportivo-urbaine' des années 1933-

1935 se situait précisament au moment même ou Cou-

bertin et tout le mouvement olympique international 

se préparaient aux festivit~es sportives de Berlin 

(1936), lieu d'une formidabie mis~ en acene du nati 

onal-socialisme par la spectacularisation de ses 

athletes nazifiés, avec force demonstrations et dé-

corum. Disons-le tout net, Le Courbusier a particl 

pé à cette uniformisation corporelle par le sport 

en formalisant la trame urbaine aveo l'implantation 

d'équipements adéquats (piscines, stades, gymnases, 
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etc)" (Ibid, p. 104). ~ 

E possível portanto compreender, a partir destas análises 

críticas sobre o planejamento urbano-esportivo, quais seus press~ 

postos e sua função maior enquanto utilfzação dessa · "pode~osa ar-

ma moderna" - a Educação Física, para controle, para disciplina -

destes "corpos". Como também pode ser observado no artigo "A Edu 
,.., 

caça0 Física. luz das Ciências Sociais", escri~o na Revista "Edu 
,.., 

caça0 Física", onde o autor, Samuel Haig Jameson, do Departamento 

de Sociologia da Universidade de Oregon, (legitimado portanto pe-

los teóricos da Educação Física do Brasil, uma vez que este arti

go foi incorporado à Revista), discute a possibilidade de uma ci

@ncia da Educação Física: 

"A Educação Flsica não é nem arte nem ciência. A des 

peito do seu parentesco com a biologia, a anatomia, 

a educação física apaixonou-se pela edu~ação, e des 

posou-a sem noivado preliminar. A educação é uma 

arte, não ciência ( ••• ) Se os educadores fisicos -

desejarem tornar-se artistas não haverá objeção al-

guma. A arte é tão indispensável na vida quanto a 

ciência. Mas em termos das tendências observadas 

nas atividades dos educadores físicos, seu propósi-

to é não somente beneficiar o indivíduo fisicament~ 

mas influenciar, modificar, entreter, estimular e 

instruir o público. Aqui está uma oportunidade de 

exercer controle sobre a sociedade" (Jameson, 1940: 

11). 

, ~ desse parentesco com a biologia que a Educação Física -
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"disputa" o seu lugar nas "ciências" humanas. Na utilização das 

disciplinas estas "ciências" tornaram-se uma fonte de saber e de 

poder. E a Educação Física, uma forma de bio-poder. Além disso, 

torna-se um "locus" privilegiado de "exercer controle sobre a so- /. 

ciedade", uma vez que enquanto atividade "ambigüa", ou seja, nem ( 

é bem lazer, nem trabalho, nem descanso, utiliza-se de um tempo e 

de um espaço "livre". 

Nesta mesma perspectiva pode ser vista a função do "Cen -

tro de Educação Física do Pacaembu de são Paulo", criado no 'Esta-

do Novol 

"O Estádio do Pacaembu, aberto então somente uma vez 

por semana para que 22 jogadores se exercitem e 60 

mil pessoas os vissem, está agora quàse toda semana 

em funcionamento, dando assistência física a perto 

-de mil pessoas e, mais freqüentadores teria, se nao 

estivéssemos numa época de inconvenientes que a 

guerra nos trouxe. 

A organização do primeiro Centro de Educação Físic~ 

-como nao poderia deixar de ser, ganhou logo popula-

ridade. Dentro em pouco estaremos com mais de 3000 

freqüentadores e já cogitamos de formar Centros i-

dênticos, no Braz e na Lapa. 

O qUe exigimos dos seus associados é apenas, três 

fotografias, disciplina e assiduidade. O resto nós 
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mesmos endireitamos".2 

Esta perspectiva do "esporte para todos", que nos parece 

tão nova nos tempos atuais, já era implementada no Estado Novo. 

Neste sentido, utilizo-me da análise rei'ta p'or 'Foucault sobre o 

nascimento das prisões, quando aponta, citando Giulius, que escr~ 

veu e publicou em 18)0 um grande tratado em vários volumes chama-

do "Lições sobre as Prisões" (Foucaul t, 1914: 84), em que em uma de 

suas passagens diz: 

"Os arquitetos modernos estão descobrindo uma forma 

que não era conhecida antigamente. Outrora -- diz 

ele, referindo-se à civilização grega -- a grande -

preocupação dos arquitetos era de resolver o probl~ 

ma de como possibilitar o espetáculo de um aconteci 

mento, de um gesto, de um único individuo ao maior 

número possível de pessoas. l o caso -- diz Giuli- , 

-.. us -- do sacrifício religioso, acontecimento único 

de que deve participar o maior número possivel de 

pessoas ( ••• ) Atualmente, continua Giulius, o pro 

blema fundamental que se apresenta para a arquitetu -
ra moderna ~ o inverso. Quer-se fazer com que o 

maior número de pessoas seja oferecido como espetá-

, culo a um s6 indivíduo encarregado de vigiá:"'las" 

(Foucault, 1914:84-85). 

Ao fazer este tipo de análise da arquitetura moderna, diz 

Foucault, Giulius estava pensando no panopticon de Bentham, nas 

2Reportagem publicada no "Diário da Noite" de são Paulo e trans
crita na.~ Revista "Educação Física, RJ, nQ 13, 1943:33. 



93 

-arquiteturas das prisoés e tamb~m nas escolas e hospitais. E, que 

a arquitetura concebida desta forma não seria de espetáculo, mas 

sim de vigilância, onde um único olhar vigiaria um maior número -

de rostos, corpos e atitudes. E, que este tipo de "arquitetura", 

'corresponderia ao aparecimento da Sociedade Estatal, no sentido -

de que a "disposiÇão espacial e social do indivíduo" estaria sob 

o controle de uma única vigilância. Isto, afirma Foucault, não ~ , 

uma diferença de arquitetura, mas uma diferença capital do espíri 

to humano, ou seja o nascimento do panoptismo, ao nível da exis -

t~ncia individual. (Ibid, p. 85-86). 

Entretanto acentua Foucault que: 

"Gostaria simplesmente de apreender este panoptismo, 

esta vigilância de base, no lugar em que aparece 

talvez menos claramente, em que está mais afastado 

do centro da decisão, do poder do Estado; mostrar 

como este panoptismo existe, ao nível mais simples 

e no funcionamento quotidiano de instituições que 

enquadram a vida e os corpos dos indivíduos; o pa -

noptismo, ao nível, portanto, da existência indivi-

dual" (Ibid, p. 86). 

E será ao nível da existência individual que atuará esta 

Educação Física, atravlis de seus micro-espaços panópticos e_sporti 

vos, "afastada" do poder do Estado, do "centro da decisão", pois 

como foi visto anteriormente "seu propósito é não somente benefi-

ciar o indivíd,uo fisicamente, mas influenciar, modificar, . entre -

ter, estimular e instruir o público", através dos educadores físi 
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cos, concebidos como artistas e, concebendo esta "arte" de disci

plinar o "corpo" como "uma oportunidade de exercer controle sobre 

a sociedade". 

Esse controle sobre a sociedade se manifesta ao nivel do 

controle do tempo da exist~ncia dos individuos e de seus corpos,

na medida em que o corpo produzido no final do Seco XVIII e in! -

cio do Seco XIX, não deve ser mais supliciado e castigado mas, 

formado, reformado, corrigido, adquirir aptid;es, receber um cer

to número de qualidades, qualificar-se como corpo capaz de traba

lhar. Nesta perspectiva o tempo deve ser o mais escandido possi

vel; todo o tempo e todo espaço deverá ser controlado. NenhQ~ lu

gar será deixado ao acaso • 

. Daí a justificativa dos espaços que escolhi para análise, 

ou seja, na sua maioria tinham a função de ocupar o "tempo livre", 

o "tempo de ócio", o "tempo de recreação", enfim no termo amplo, 

"de, lazer". 

Portanto, é não deixar realmente nenhum lugar ao acaso. -

Para tanto, escandir o tempo dos indivíduos com a finalidade de 

instruí-lo, educá-lo. Saber utilizar suas "horas de folga" "para 

que não desperdicem suas energias em dancings e cabarets" (como 

foi visto no item 4 do Capo 2 através da função da organização do 

"tempo livre dos operários e seus filhos"). 

Voltarei a estas quest;es quando da análise dos diversos 

espaços que tomei, ou seja, "área livre", parques infantis, pra

ças de esportes, colônias de férias. 
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· 3.2 -:. O "obreiro da eugenia da raça": o tlrofessQr de educaçã.o ff-

ca, 

Antes de trabalhar cada um dos espaços é importante de-

monstrar a função do vigilante do "corpo" - o professor de Educa 

ção Flsica e quais requisitos são (ou foram) necessários .. a sua 

formação, tendo em vista que este será o formador, o reformador, 

o corretor destes "corpos" e "esplritos" no Estado Novo. 

A função deste professor será fundamental, pois se conce-

bermos que o projeto de construção de espaços, como meio de disci 

plinar "corpos" e "espíritos", estabelece descontinuidades,na me-

dida que o controle, por exem plo, de uma praça de esportes,não s~ 

rá feito somente "!1ela munici palidade, pelo Estado, pelo guarda , 

mas também pelos próprios usuários, ou agentes deste processo, sua 

"ação" será legitimada, uma vez que os indivfduos submetidos a es 

tas atividades consideram-na "naturais", "livres" e "saudáveis", 

não se dando conta da função disciplinadora que esta atividade 

produz (no sentido foucaultiano do conceito de disciplina). 

"Atividade" ambfgua como vimos, pois nem é propriamente 

descanso, nem trabalho, será portanto um "locus" de grande eficá-

cia, pois aparentemente seu diálogo é com a natureza e nao com a 

sociedade. 

Assim, as relações sociais ("professor-aluno", por exem-

pIo) que irão definir o funcionamento de uma prática ésportivé'. ou 

de Educação Ffsica deverá ser revestida da maior sutileza, daí 

seus espaços também terem necessidade de parecer "livres", "aber-
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.., 
tos", ao "ar livre", "arborizados" etc., pois tais sao os requisi. 

tos exig'idos de uma "boa prática esportiva" que assim é definida: 

"A boa educação esportiva não se resume apenas na 0E. 

servação forçada das regras do jogo, das convenções 

estabelecidas, das leis comum às competições atléti 

cas; ela vai mais longe exigindo um conjunto de su

periores qualidades morais que não podem ser olvida 
.., 

das; é a consciência da disciplina, a .noçao de jus-

tiça, o senso de responsabilidade'; é o altruismo, a 

fidalguia, a solidariedade; é a renúncia pelo sacri. 

fício, a elevação pelos sentimentos, a nobreza pelo 

caráter; é o cavalheirismo das belas atitudes, dos 

gestos dignificantes tanto 'no valor da vitória como 

nos revezes da derrota; ( ••• ) E no conjunto dessas 

inestimáveis qualidades que repousa toda a grandeza 

moral e toda beleza olímpica de uma educação espor-

tiva perfeita capaz de nobilitar o atleta, pre sti -
.., 

giar a sociedade e elevar a naçao no bom con.ced.to 

dos outros povos" (Loyolla, 194019). 

Para tal "consciência de disciplina" e "senso ' de respons~ 

bilidade" e "qualidades inestimáveis" em que repousa uma "educa -

çio esportiva perfeita"i suficientemente eficiente para ser capaz 
..., 

de nobilitar o atleta, prestigiando a sociedade e "elevar a naçao 

no bom conceito dos outros povos", eis que como deve ser formado 

este vigilante de "corpos" e "espíritos" e quais requisitos sao 

necessários. 

Em um curso de Informações dado pela Divisão de Educação 
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Ffsica do Ministério de Educaçio e Saúde em 1938, foram estabele

cidas as qualidades e obrigaç~es do Professor de Educação F!sica, 

para todo e qualquer espaço esportivo (escolar, extra-escolar ou 

. de lazer), fazendo uma análise inicialmente de como "evoluiu" a 

sua função e, com isto, a própria Educação F!sica: 

"Outrora o professor de Educação Física denominava 

se professor de cultura física. Não havia ainda a 

preocupaç~o de educar fisicamente, mas tão só a de 

cultivar o físico, isto é, desenvolver músculos." 

,,( ••• ) O professor de Educação Física de hoje imp~e-

se pela dose de conhecimentos científicos de que es 
= 

tá dotado. A flua formação não é empfrica, autod_idá 

tica; ciências básicas a alicerçaram; os seus conhe 

cimentos provieram da biologia educacional, da nsi-

cologia educacional, da sociologia educacional" (11..§:. 

rinho, 1941:42). 

Da!, a utilização ne sta pesquisa do instrumental te'órico 

de Foucault para explicitar esta "formação discursiva", (como vi-

mos na construção do "objeto"), que vem significar a produção de 

um saber, que nao significa soma de conhecimentos, pois se assim 

fosse deveria defini-lo como falso ou verdadeiro, contraditório -

ou coerente, mas a descoberta do 

"( ••• )jogo das regras que determinam em uma cultura a apa 

rição e , o desaparecimento dos enunciados, sua perm~ 
. .... 

nência e sua supressão, sua existência paradoxal de 

acontecimentos e coisas" (Cf. Foucault, 1971:25). 



Essa "exist~ncia paradoxal de acontecimentos e coisas" é 

que irá definir estes enunciados sobre a educação do corpo, atra-

vés de um "jogo das regras", de um "sistema de re1aç~es" que pro-

duzirá o que tem sido visto até aqui - o "Homem Brasileiro", pro-

dutivo, disciplinado e homogêneo (no sentido de "padronização da 

raça") • 

Cabe lembrar também, como foi visto no Capo 2, que essas 

"ciências" (a biologia, a psicologia, e a sociologia educacional) 

nasceram com os procedimentos disciplinares, vipdo a constituir 

se em instrumento de saber-poder em instituições como: escolas, 

hospi~ais, fábricas, etc. 

Assim este professor de Educação Flsica dotado de "conhe-

cimentos cientificos bio16Cicos", "psico16gicos" e "socio16gicos" 

deveria apresentar qualidades pessoais tais como: deve ter firme~ 

za de caráter, que o impeça de transigir com seus principioG; vi

talidade, domínio pessoal (seu sistema nervoso não pode sofrer a1 

terações); entusiasmo (não pode ser desanimado, frio, -indolente); 

alegria; disposição mental nara o trabalho (não pode ter preguiça 

mental); tato; boa atitude (em todos os momentos, nao só nas au -

las); boa apresentação (uniforme irrepreenslvel, apresentação sim 

pática); voz acradável (ritmada em sincronizaçao harmônica com os 

movimentos -que executar) (l.~arinho, 1941:44-47). 

Quanto à sua "sociabilidade": 

"Como toda a profissão de iniciativa livre e de fun-

-çoes diretivas, é necessário que a qualidade 'domi-

nante', contrária à de 'submisso', exista em grau e 

levado." 
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"( ••• ) Deve ter grande força sugestiva, como em toda 

a atividade pedag6gica, e de dirigente de massas." 

"( ••• ) E essencialmente uma !Jrofissão organizadora, 

que se manifesta desde as aulas nos ginásios, até a 

escolha de equipes desportivas, trabalhos no campo, 

etc. O indivíduo necessita de ter espírito organi

zador em altp grau" (Nazareth, 1943:86-87). 

Quanto ao preparo técnico, deve possuir anreciável cultu

ra geral, para ministrar, organizar e administrar o desenvolvimen 

to físico, moral e intelectual das crianças e dos jovens; habili

dade pessoal de execução (conhecimento de execução e efeitos dos 

exercícios); prátic~ constante ("a lei do uso de .'fhorndike"); at~ 

alização permanente de conhecimentos ("1er, ler muito, ler tudo" 

- "não pode pararlt
). (Marinho, 1941: 44-47) • 

Quanto ào "obrigações de ordem técnico-profissional" e'~x 

tra-obrigacionais" estão incluídas, entre outras coisas, as orga

nizações dos desfiles, demonstrações coletivas e solenidades cívi 

cas (que foram em grande número neste período).3 (Cf. Marinho, -. 

1941:87). 

Este será o "f.ormador", o "produtor" do "corpo" e da "men 

te" produzido pela Educação Física nos espaços que irei analisar, 

pois 

"coopera no movimento renovador nacional, para o que 

. preçisa de criar entusiasmo, patriotismo, interesse 

3Existindo até o "Dia da Raça". 
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pela ordem e nrogresso social, etc., nas pessoas 

.que educa" (Nazareth, 1943 :79), 

como 

"obreiro da eugenia da raça" (Loyo1Ia, 1942:12), 

e 

"Como um amigo, um camarada, adaptar-se-á ao gru1)o , 

interesoar-se-á pelo desenvolvimento do jogo, ale-

gre, aparentemente despreocupado, mas atento e cons ---
tante em suas obrigações" (dunha, 1942:36). 

Isto vem confirmar as hipóteses traçadas para esta disser 

tação quando disne que a arquitetura desportiva torna-se "necess! 

ria" paríl dar conta de. uma "prática" da "Educação Física" (como -

uma das formas de socialização do corpo), que possui técnicas es 

pecíficas, caracterizadas por sua sutileza e dissimulação, ao va-

lorar locais e relações sociais supostamente qualificadas de "li-

vres" e "naturais" enquanto incorpora os valores maiores da sacie 

dade (no caso a do Estado Novo). 

Essas relações sociais dizem respeito, no caso, às rela -

ções do professor e técnicos de. Educação Física com alunos, operá 

rios ou qualquer outra categoria de pessoas que estejam nesta re-

lação de socialização. Tomando sua atividade como composta de 

práticas, exercícios "naturais", executa sua função "aparentemen-

te despreocupado", disciplinando (portanto, processo cultural, a-

prendido/ensinado) os ,que estão sob sua vigilância. 

Professor ou educador físico terá assim sua preparaçao ne 

cessária, ou seja, seu saber pronto para lutar pela "causa nacio-

BIBLIOTECA 
fUNOAçAO GETULIO VARGAS 
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nal" , como "obreiro da eugenia da raça". 

Concluindo diz João Nazareth: 

. liA observação deste perfil revela-nos logo que as mai. 

ores exigências da profissão recaem sobre as cara c-

terlsticas psicológicas e da personalidade. 

Não quer isto dizer que nos possamos desinteressar 

das características fisiológicas e motoras; apenas 

que a profissão pouco mais exige ~o indivíduo que a 

normalidade nessas características, contentando-se 

quase só em contra-indicar as insuficiências o 

que mesmo assim tem fundamental importância" · (Naza-

reth, 1943:92). 

Voltarei a esta questào no item 3.3.3 - Praças de Espor -

tes e 3.3.4 - Colônia de Férias. 

~ possível perceber principalmente a partir deste último 

discurso citado, a característica deste vigilante de corpos e es-

píritos pois, se num primeiro momento a idéia de um professor de 

Educação Física nos remete a um indivíduo com . características fí-

sicas bem "marcadas", ou seja, forte, atlético etc., 6 próprio 

discurso consciente destes "teóricos" dirige-se a "característi 

cas psicológicas e da personalidade". Privilegiando portanto es-

sas características, infere-se assim a sutileza, possivelmente i~ 

consciente por parte daqueles que a ministram (conforme pude con~ 

tatar através dos professores que entrevistei), da função regula-

dora desta prática, assim como da própria proposta maior, ou sej~ 

a de uma sociedade disciplinar, que estaria utilizando a Educação 
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F1sica como instrumento disciplinador. Em outras palavras, a a

ção de um novo poder: - o BIO-PODER. 

Entretanto, cabe observar novamente, que o poder de sua 

prática torna-se eficaz, na medida que estabelece uma cum p1ici 

dade com relação aos agentes de seu processo, pois aparentemente 

"livres" e "naturais", estes (agentes) não só acreditam neste po

cer da "natureza" como requisitam-na (esportes, ginásticas, des

files, etc ••• ). 
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3.3 - Espaços esnortivos ou espaços discinlinares? 

o espaço, aqui compreendido como toda forma e funçio ar -

qUitetural, também é culturalmente produzido, assim como o corpo. 

Formas e funções que seria adequadas aos hábitos e costumes de 

qualquer sociedade, estes espaços estario carregados de signific~ 

dos relativos e não absolutos como de inicio possa parecer ( como 

foi visto no item 1 deste capitulo). 

Entretanto a ênfase aqui nio será dada -exclusivamente no 

que diz respeito às dimensões oficiais-espaciais e sim às apropri 

ações destes . espaços. Para tanto demonstrarei vários destes espa 

ços, independentemente se a educação "do corpo" ou "do fisico"fei 

ta, foi escolar, extra-escolar e "de recreaçio" ou lide lazer".Dei, 

entretanto, uma relevância especial aos espaços "de recreaçio" ou 

"de laze~' para demonstrar a extensio desta socializaçio não 86 

dentro das horas de aula (alunos) e trabalho (operárias), assim -

como nas horas fora dos horários de aula, como fora das horas de 

trabalho. 

-Dentro da perspectiva te6rica que estou adotando, nao se 

torna relevante a distinçio (assim como a que foi mostrada entre 

Educação Física, Esporte e Ginástica) feita entre o espaço da Edu 

caçio Fisica escolar (que pode ser curricular ou extra-curr.icular), 

da educação extra-escolar, da recreação ou de lazer. Para os in

formantes esta distinção é fundamental, pois a primeira teria um 

aspecto mais formal e mais amplo; a segunda informal, mais rela -

eionada à parte artistica e a terceira que "tem o sentido de ocu-

par as "horas de 6cio, as horas disponíveis", sendo a mais infor-
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mal. 

"Formal lt ou Itinformal lt o que irá interessar aqui sao os 

procedimentos utilizados para produzir o homem regrado, discipli-

nado, exercitado, enfim, docilizado. A distinção foi colocada li 

geiramente apenas para mostrar a abrangência que esta educação 

reivindicava. Nenhum lugar será deixado ao acaso. A Educação Fí

sica (ou do corpo) pretendeu preencher todo o tempo dos indiví 

duas, até mesmo suas hora~ Itlivres lt
, assim como todos os espaços: 

aulas pelo rádio (casa), nas escolas, nos· parques, clubes, nas f! 

bricas e mesmo nas penitenciárias, repartições públicas, dela não 

se subtraindo nem mesmo as populações indlgenas. 4 

- Entretanto, cabe observar que tal especificidade de espa-

ços exi.ste, em relação a um mesmo tipo de espaço, como por exem 

pIo: uma piscina num estabelecimento de ensino não terá a mesma 

função que num "centro recreativo lt ou numa "praça de esportes",c~ 

mo também um parque infantil, concebido pelas determinações dos 

técnicos da Divisão de Educação Física do Ministério da Educação 

e Saúde não terá a mesma função que um construído em condomínio -

residencial. 

Evidentemente, o espaço, a especificidade da arquitetura, 

foi diferente de uma educação física escolar para uma não escola~ 

mas o que houve de comum foram os objetivos visados pela socieda-

de e sua forma de imposição de um saber "biol6gico-social", atra-

vás de uma Itanatomia politicalt
, portanto de uma "mecânica do po-

4Cf • Conclusão Final do I Congresso Panamericano de Educação Fi 
sica, In: Boletim de Educação Física, ' RJ, lflES, Ano 111, n9 7,ago~ 
to de 1943. 
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der" (Cf. Foucaul t, 1977 a) que bu"SCava a "integraçio", a "pa -

dronização" de toda "Raça Brasileira", através de uma disciplina 

que fabricasse corpos produtivos e úteis. Assim o espaço esportl 

vo ou a arquitetura esportiva tornada aqui reunirá estas diferen -

tes ativi~ades através de um postulado ou premissa maior ou pri-

meira, qual seja, a disciplina e controle dos indivíduos, através 

de seus "corpos" e de suas "mentes" (como já foi mostrado na fun-

çio do "Serviço de Recreação Operária" e dos "Clubes de Menores O 

perários" no Capo 2). 

Assim também nio é poss1vel afirmar que há uma adequada -

... 
çao perfeita ,entre as duas ordens simbólicas, que pretendem ser 

congruentes, ou seja, entre o produtor e o usuário dos espaços, -

mesmo porque essas ordens sao diferentes.' Isto significa a posal 

bilidade de maninulaQão do espa.ço, por exemplo: o Campo do Vasco , 

foi ao mesmo tempo - lugar de discursos po11ticos (d.iscurso do a~ 

túlio) , campo de prisões, campo de futebol, lugar de festas) etc ••• 

Assim também numa praça seus usuários sujam-na, quebram-na, fazem 

comícios, etc ••• 

Entretanto, apesar de saber da possibilidade de manipula-

çio que estes espaços considerados de recreação apresentam, o dis 
~ 

curso que 'tomei para análise, ou seja, o da Educação F1sica, 
... 

nao 

está "preocupado" com estes diferentes "usos" de um mesmo espaço. 

Como também, só poderia constatar a eficácia da manipulação des-

tes espaços, caso estivesse fazendo uma análise para o momento a-

tual, uma vez que assim seria possível entrevistar os usuários 

destes espaços e "acoplá-los" com o discurso "oficial". Isto en-

tretanto nao invalida a perspectiva teórica de análise que estou 
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adotando, pois os usuários destes espaços tamb~m policiam-se uns 

aos outros, reforçando assim a disciplina "primeira"_ 

Cabe t~~b~m explicitar aqui (apesar de já ter colocado em 

diferentes momentos desta dissertação) a escolha dos espaços de 

''recreação'' cu "de lazer" (parques infantis, praça de esportes,cE. 

lônias de f~rias) e apenas um ("área livre") considerado escolar. 

Tal decisão deveu-se ao fato de ter percebido que, se de um lado 
' . 

esta Educação era para todos, enquanto projeto, ou mesmo enquanto 

cosmovisão antecipadora de uma sociedade panóptica (no sentido es 

trito de l"oucault), de outro, sua ação, em termos de realizações 

práticas, foi dirigida para a "juventud.e brasileira" (principal -

mente os escolares), "os operários e seus filhos operários" e os 

"menore~ vadios dos morros e favelas". Em outras palavras: _npr~ 

paração cultural das elites e formação eugênica das massas". Daí 

a decisão da escolha destes e~paços, pois trata-se de disciplinar 

a "massa", pois 

tos. 

n( ••• )no panoptismo a vigilância sobre os indivíduos se ~ 

xerce ao nível não do que se faz, mas do que se .e, 

não do que se faz, mas do que se pode fazer" (Fou-

cau1t, 1974:83). 

Nesta perspectiva, passarei aos espaços propriamente di-

3.3.1 - "Area Livre" 

A "Área Livre" foi motivo de conferência, realizada. num 

"Curso de Informações" dado pela Divisão de Educação Física em 

1938, intitulada "Exigências a que devem satisfazer os estabeleci 
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mentos de ensino secundário, quanto à Educação Fisica", onde pre~ 

crevia-se as "delimitações oficiais" deste micro-espaço pan6ptico 

esportivo. 

A tlArea Livre,,5, que deve ser entendida como lugar onde 

se farãoas "ativid.ades físicas" e que não poderá ser confundida -

com ginásio ou com crunpo de futebol, pois cada uma destas áreas 

terá sua.utilidade e norma pr6prias, deverá obedecer às seguintes 

deterininações "técnico-oficiais": 

"A área deve ser livre de qualquer obstáculo e, se 

possivel, revestida de grama e circundada de farta 

arborizaçãoo" 

"( ••• ) Para classificação da área, deve-se procurar 

inscrever nela o melhor retângulo possivel, retâng~ 

lo esse cujas dimensões mínimas são as seguintes: 

para os externatos femininos até 300 alunos: 20 

x 30m; 

para os internatos femininos com qualquer número 

de al~~os e para os externatos femininos com mais 

de 300 alunos: 20 x 4Om; 

- para os externatos masculinos ou mistos até 300 a 

lunos: 20 x 40m; 

- para os internatos masculinos ou mistos com qual-

quer número de alunos e para os externatos masculi-

nos ou mistos com mais de 300 alunos: 25 x 5Om." (:r.1~ 

5"A ausência da área livre prevista é condiç~o eliminat6ria nara 
os estabelecimentos que desejam obter inspeçao prelimin~r" (M~ri
nho, 1941: 64) o 
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rinho, 1941:54-55). 

Pode-se analisar estas medidas tentando buscar que signi-

ficados têm essas especificidades destes espaços, pois, observa -

se de início que as lreas menores dizem respeito sempre aos espa-

ços femininos e esses espaços só aumentam quando o estabelec:imen-

to é misto, ou seja, aumento em função do sexo masculino. Além 

de mostrar uma valorização do espaço masculino, ou seja, o homem 

"precisa" de mais espaço que a mulher, o que se .torna ainda mais 

relevante é o sabe~ que estabelece a quantidade: de esuaço para ca 

da sexo. 

Esse· saber estabelece que o máximo de espaço tanto para 

as mulheres quanto para os homens se dará nos internatos, mas se~ 

pre será menor no s femininos (1250m2- 800m2 - portanto 36% menor 

que o dos hOmen s ); nos externatos, para o mesmo número de alunos; 

o espaço para mulheres é, para "menos de 300" alunos, 40% menor -

(800m2 - 600m2 ) e 36% menor quando para "mais de 300" alunos. Daí 

pode-se supor que: a mulher precisa de menos 36 a 4~~ 'de espaço -

que o homem, em função das "medidas mínimas" estabelecidas, e que 

, (6 2 2 tal espaço é da ordem de 257" a menos OOm: 300 alunos: 2m e 

800m2: 300 alunos: 2,6m2 ) para as mulheres individualmente, que 

para os homens. Pode-se concluir, nlli~a primeira anllise, que tal 

vez a "vigilância" para 'as mulheres é maior em função de um espa-

90 menor e, menor para os homens, pois se é uma "área livre", su-

p~e-se que a limitação do espaço esteja vinculada à socialização 

do corpo feminino, imaginado idealmente como mais contido. 

Pode-se supor também que os "internos", obviamente, preci, 

sem de mais "ár ea livre" que os externos, mas as mulheres menos 
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que os homens. "" Tal "mfnimo" é absurdo porque nao se refere ao nú 

mero total de alQ~as, que pode ser muito maior que o de alunos, -

ser por exemplo uma medida arbitrária baseada na representaç~o de 

MUlher/Homem, a nao ser que haja um limite para a quantidade de a 

-lunos de internatos, o que nao parece plausível, ou pelo menos 

não foi estabelecido por estas normas nem nelas referido. 

Por outro lado, aos externatos com "mais de 300 alunos"as 

"" medidas sao as mesmas, o que parece reforçar a idéia de que isso 

é um mínimo para conviver, mas também permanece o fato de que os 

homens "precisam" de mais espaço que as mulheres, o que é reforç~ 

do porque as medidas para externatos com "menos de 300" alunos 

masculinos e "mais de 300" alunos femininos são iguais! Ou seja, 

o máximo dos espaços para as mulheres é o mínimo dos homens 

(800m2) (!), o que vale de forma geral pois 800m2 é também o míni 

mo para internato feminino. 

Estas deduç~es se confirmam através de outras normas nao 

quantitativas estabelecidas e que vêm reforçar estas análises. 

Por exemplo: 

"Os chuveiros poder~o ser coletivos nos estabeleci -

mentos masculinos, mas 86 individuais nos femininos 

Os estabelecimentos mistos poderão ter chuveiros co , -
letivos, mas terão obrigatoriamente chuveiros indi-

viduaiG para as alunas." (Marinha, 1941: 58). 

:e possível desta maneira constatar não só a produção de 

um corpo masculino diferente de um corpo feminino, com também a 

produção de espaços diferentes, ou seja, chuveircs serão coleti 
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vos para os homens e individuais para as mulheres. Em outras.pa-

lavras a sexualidade feminina deve ficar reclusa mesmo entre mu-

lheres, em oposiç~o à masculina que pode ficar exposta entre pa-

res. 

o' poder da norma constitui-se dessa forma, entre outras -

coisas, na produç~o de um saber sobre a sexualidade. Assim,vimos 

no início deste capítulo, a partir das análises de Foucault, que 

a separação em quartos de pais para filhos significa que o que es 

tá sendo cuidadosamente encerrada é a própria sexualidade. 

Com isto desejo demonstrar o sentido deste espaço esportl 

vo, tendo em' vista que sua especificidade está, no gstadoNovo,r~ 

lacionada à produç~o de um "saber" que irá formar "corpos e cspí-

ritos", a partir de um "discurno anatômico-biológico", com especl 

ficidades para Homens/Mulheres, de acordo com as representações -

que a sociedade deste período faz, em filllção destes padrões de 

comportamento "espacial". A produção desta "verdade" irá invadir 

outros domínios, estereotipando IIcomportamentos adequados" mascu-

-linos e femininos. Como disse no Capo 1, com isso nao estou ne-

gando o lugar de saber e poder da arquitetura como produtora so-

cial de espaços. 

Mais clara ainda fica esta análise quando se observa a de 

terminaç~o da Divisão de Educaç~o Física do MED, ao fixar como fi 

nalidade da "educaç~o física" (ou do "corpo") para os estabeleci-

mentos de ensino secundário "o homem de ação, física e moralmente 

d '" " Ih ,- 1" t d sa ~o e preparar a mu er para sua m~ssao no ar, ornan o 

"cada brasileiro de ambos os sexos, apto a contribu-
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ir eficientemente para a economia e a defesa da na-

ção" (Cf. Marinho, 1944:19). 

Corpo masculino diferente de corpo feminino, portanto es-

paços necessários para sua produção também diferentes. Diferen-

tes nas dimensões, como diferentes nos valores que lhes são atri-

buidos: o homem será de "ação" e a mulher, preparada para sua'tni~ 

-sao no lar". Entretanto ambos necessitam de "corpos" produtivos, 

eficientes, disciplinados, "tanto" para a economia quanto para a 

defesa da nação~" 

3.3.2 - Parques Infantis 

Antes de demonstrar a es pecificidade deste outro ti po de 

"espaço' esportivo", gos taria de lembrar que todos estes e spaços -

foram definidos pela DEF (Divisão de Educação F1sica) do I.tES (rlli-

nistério de Educação e Saúde), como órGão encarregado da orienta-

ção, supervi são e divulgação (atra.vés de cursos, concursos, etc.) 

desta'hrquitetura" e destas "atividades" aí desenvolvidas. E, 

quando não de controle direto, eram em geral os técnicos desta Di 

visão que ficavam responsáveis pela Direção destes empreendiml=.m -

tos (o exemplo dado anteriormente, do Dr. Nilo de Morais, respon-

sável pelas atividades referentes à educação ffsica e desportos , 

junto ao "Serviço de Recreação Operária"). 

De início cabe uma observa ção dada pelos informantes e e~ 

tabelecida pela DEF: - "não confundir" parques infantis com ''p1ay-

-grounds". A distinção assim é explicitada: 

"O' parque infantil tem um sentido mais amplo. Reúne 
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atividade intelectual, atividade artfstica e ativi-

·dade ffsica. Os horários são estabelecidos, progra 

mados, para tais atividades." 

"Nos play-grounds nao há esse tipo de preocupação. 

Não há esses três tipos de atividades, assim como 

-nao há horários programados." (Informante). 

Fica explicito, de início, a função destes parques infan

tis criados ·neste período (1937-45), que foram inúmeros por todo 

o Brasil, especialmente nos estados mais 1mportantes, política e 

economicamente falando, por exemplo em são Paulo: Parque Infantil 

D. Pedro 11, Parque Infantil Ipiranga, Parque Infantil da Lapa, -

Parque Infantil Santo Amaro, Parque Infantil da Barra I"unda, Par-

que Infantil do Caturnbi, Parque Infantil da Vila·-Romana; no Esta-

do do Rio: Parque Infantil General Rondon, três parques infantis 

anexados aos colé~ios Pedro Ernesto, Rio Grande do Sul e Escola -

Rosa da li'onscca (ofertado pelo Bxérci to Nacional a esta escola o 

parque Aline de Brito), etc ••• 

Esses parques infantis a que estou me referindo, dizem 

respeito portanto à atividades programadas, com o temposuficien-

temente escandido. Daí chamá-los de "espaços esportivos", pois 

são diferentes daqueles onde os horários de uma forma -geral nao 

são, apesar de consensuais, escandidos. Por exemplo, num parque 

-que nao tenha atividades programadas, os horários existem:- pela 

manhã e à tarde crianças podem brincar, conversar, etc.Entretant~ 

à noite, seu espa.ço será preenchido de outras "atividades": ~ na-

moros, f"i.1I'to.s, lugar de "vagabundos" dormirem, etc... Estes par-
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ques infantis a que estou me referindo, tinham em vista a produ -

ção de um espaço, com finalidade específica, definida, e não "dei 

xada" à determinação de seus usuários. 

No Estado Novo, as medidas tutelares assistenciais pres -

critas pelo Minist~rio do Trabalho incluia.m os recreios e de s por-

tos. Torna-se, assim, possível compreender a função desta Educa-

ção Física, como até aqui tem sido demonstrada, ou seja, corno prE. · 

dutora de um "tempo útil" como forma de melhor ~tilização do "tem 

po de ócio", do "tempo livre" dos indivíduos. 

o decreto n9 6.316, de 29 de outubro de 1938, cria ofici-

almente os parque s infantis, subordinando- os ao Departamento de E 

ducação da S.G.E.C. (no Distrito Federal). Segundo seu Capítulo 

11, "Dos fins e organização", incumbe ao parque infantil: 

tia) além de atender às crianças das escolas, centra-

lizar as da localidade, em ambiente favorá.vel e 

com eQuipamento adequa do, a fim de dirigi-las e 

orientá-las em seu recreio; 

b) desenvolver hábitos sadios de vida física e re 

creativa nas horas de laze~; 

c) desviar da rua a criança sem amnaro, evitando a 

mendicância e deliqüênc i a infantislt6 (Soares, 

1941:17-18). 

A partir destas determinaç;es, aparece o discurso nas re-

vistas por mim ' selecionadas, sem que evidentemente precise demon~ 

traI' as particülaridades que possam existir em todos os parques -

bEsto trecho faz parte de uma das conferência s do "Curso de Infor 
maç;es" dado pela DEF, já citada anteriormente. 
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infantis construidos nesse periodo. Assim, tomarei como exem plo 

o Parque Infantil Santo Amaro (de são Paulo): 

"0 nosso objetivo é claro: procurar esclarecer-vos -

sobre uma instituição recomendada pelos mais eminen 

tes sociólogos, médicos e educadores contemporâneos 

-e experimentada por alguma.s das naçoes mais civili-

zadas do globo lt
• 

Em seguida, o autor deste texto comenta que, devido ao fa 

to do crescimento das cidades, "pouco espaço foi deixado ~s crian 

çaslt , 

ItE - eis que em dado momento da vida das cid.ad.es os 

urbanistas t~m os olhos voltados para este fato: a s 

crianças, não tendo jardim, quintais, parques onde 

brincar e jogar, vão brincar no único espaço que 

lhes resta - a ruat" 

A partir desta constatação o autor ana lisa cada um dos 3 

aspectos dos lugares onde vivem as criança.s: a casa, a escola e a 

rua. 

itEm casa os pais têm os seus afazeres e nao podem de-

dicar aos filhos o tem-po de que necessitam. Na maio 

ria dos casos os pais trabalham ou saem e os filhos 

ficam privados de receber os cuidados que merecem. 

A conclusão é clara: as crianças ficam virtualmente 

abandonadas ou entregues aos cuidados de pessoas 
.., 

sem pre paraçao suficiente para educá-las. 
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A rua é o meio nocivo por excel~ncia. Ao contato 

de companheiros viciosos, adquirindo maus hábitos 

perturbando vizinho s, intrano.uilizando os adultos, a 

rua é a criadora de tendências antissociais, a gera 

dora de criminal idade infantil. Começando por sur-

rupiar uma fruta, passa o garoto rueiro a furta~ p~ 

ças de automóvel, roupas, objetos de valor e dinhei 

ro.Eis o criminoso infantil, adolescente e adult~ 

Na rua a criança está sujeita a toda a sorte de pe-

rigos flsicos e morais." 

"( ••• ) Temos ainda a escola, comulemento necess~rio 

e indispensável ao lar. Mas a escola, numa civil i -

zação em perpétua mudança como a nossa, tem graves 

e inúmero s defeitos( ••• )" 

liA escola é o luear onde a criança tem que ficar sen -
tada, bem quietinha, quatro horas por dia nove me -

ses por ano, absorvendo abstrações e sem a prática 

da experimentação. Tudo se passa como s e o interes 

se da criança gravitasse em torno de livros, silên-

cio, passividade, maturidade. A escola é ainàa in-

dividualista , na é poca em que vivemos, tia o se ~ro 

pondo a ensinar coo peraçao, iniciativa, auto-dire 

ção ou a arte de fazer a-;rnigos e diri~ os outros." 

(Mirand~, 1939:3-4). 

Depois de enumerar alguns países, como os EUA que contam 

"atualmente'; (naquela é poca) 2.540 parques de jogos, a Alemanha 
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com 236 campos de esporte, define o autor a função dos parq.ues in 

fantis: 

"Os parques infantis sao, em última análise, uma 0-

bra de assistência socia l e de educação popula r.Não 

-é possível, pois, separar a sua missao daquela que 

lhes cabe como elemento formador de um Entado Que -. 

deve ser, pelo nosso julgar, essencialmente democrá 

tico. 

Prover os meios necessários para que os homens da.s 

novas gerações sejam dotados de a ptidões para eycr-

ccr flli~9ões vivas na coletividade; estimular a for-

-maçao de uma c on 8ci8nci<1. naci onal; lutar pela rea 1l 

-zaçao dos ideais de uma verdadeira solidariedade hu 

mana; ter sempre pre s ente ao es pírito a obedi ência, 

-princípios racionávcis de justiça soci a l; esses sao 

os objetivos mediatos de uma educação popula r que 

vise a sU}1remacia da verdade e da liberdade~ 

-Mas sem a pre paraçao da criança tudo será. simples ~ 

topia. Porisso 'acostumemos a criança à lei; à nor 

ma objetiva e social para que ela cumpra vohmtária 

e livremente com nobre e humana disciplina. Não a 

submetamos a arbitrariedades, a ordens absurdas e 

pessoais por bem intencionadas que seja, porque en··· 

tão não lhe deixaremos abertos, senão dois caminhos, 

igualmente penosos e prejudiciais ao seu normal de-

senvolvimen t o ético e s ocial: o da r ebeldia ou da 



117 

obediência cega, inerte no fundo, deprimente e vil' 

(Barnes)" (Miranda, 1939:4-5). 

ItSociedade disci plinar" (com suas devidas ressalvas), é \ 
o que está se postulando, em nome da "liberdade" do "Estado Demo-

crático", em termos da sociedade abrangente, a partir de cada es-

paço ~anóptico esportivo. E, para tal, necessário se torna que a 

... 
prevençao seja feita para controlar o que os indivíduos 

,,( • •• )podem fazer, do que sao capazes de fazer, do que es 

tão sujeitos a fazer e do que estão na iminência de 

fazer" (Cf. Foucault, 1974:61). 

A "peric~losidade" dos indivíduos é o que precisa ser con 

trolada, pois "abandonados" pelas famílias que não têm tempo de 

cuidá·-los, sujeitos portanto à "rua" que se constitui nUl'Il "meio 

nocivo por excelência" e à escola onde "a criança tem que ficar 

quietinh~', "não se propondo a ensinar a cooperação, iniciativa e 

auto-decisão", assim como "não aprende a fazer amigos" e saber'Ui 

ri'gir os outros", tais são os "males" de nossa sociedade. 

Para solucionar estes problemas, uma sociedade com llina ar 

quitetura es portiva capaz de controlar o "tempo de existência"de~ 

sas crianças. Controle não só do tempo, como vimos nos clubes de 

Menores Operá.rios, mas controle dos corpos, de sua utilidade, de 

sua capacidade produtora. E para tal problema a soluça0: os 

parques infantis! "Parques infantis e não play-grounds"! Pois ne 

cessário se faz o controle do temuo das crianças, com atividades 

intelectuais, físicas e artísticas. E necessário escandir este 

tempo e este espaço. 
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"Nações mais adiantadas", já haviam "experimentado" tais 

soluções. "Médicos e educadores" já havia'll produzido o seu saber 

extraído da observação desses próprios indivíduos e com isto um 

saber sobre estes indivíduos. 

Desta forma tornam-se os parques infantis uma "obra de as --
sistência social" e de "educação nopula.r", pois "sua missão" é de 

"elemento formador de um Estado", evidentemente "democrático", p~ 

ra formação de uma "consciência nacional". Mas, esta "educação -

popular" necessita ser regrada e controlada nesses espaços espo!. 

tivos (parques), pois "!)recisamos acostumar as crianças às leis", 

"à norma objetiva e social", para que ela cumpra "voluntária e li 
-= 

vremcnte", e para que seja "dotada de aotidões para exercer fun-
,.. 

çoes vivas na coletividade", "com ncbre e humana disciplinatl
, ter 

sempre presente o "espírito de obedi@ncia". 

"Sociedade disci olinar" esta que necessita prevenir ante s 

que o "mal" seja cometido, produzida através de uma vigil~~cia 

contínua sobre o tempo dos indivíduos (no caso aqui a criança),de 

"poderes laterais", "capilares"- como é no caso presente a insti 

tucionalização da "Educação Física" (ou do "corpo"), através de 

sua arquitetura específica: o espaço esportivo. 

Assim, responde o EEtado Novo: 

"Na Grécia, o atual governo está multiplicando os 

campos esportivos e criando competições, para esti-

mular a mocidade e restituir-lhe o seu antigo es-

plendor. 

Os jornais alemães e italianos trazem dócrnuentos im 
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pressionantes, revelando o treinamento da mocidade, 

fortalecendo o corpo e disciplinando o espírito, 

constituindo as gerações de amanhã um todo homogê 

neo e coeno, sabendo mandar e obedecer, e podendo 

resistir aos embates dos dias incertos, reservados 

no futuro da humanidade". 

n( ... ) No Brasil, todo o treinamento da mocidade 

tem estado a cargo de iniciativas particulares. Re-

gulamentos absurdos e taxas iníquas entravrun-lhp. a 

-expansao. 

Em b oa hora, o Chefe da Nação cogita de enquadrar a 

mocidade brasileira,_ incentivando-lhe o treinamento, 

aproveitando-lhe o entusiasmc( •.. ) n (Rocha, 1938: 12-13). 

Para tanto, a Educação F'f.sica passa a se con ntituir em 

"rem~dio" para a "não homogeneidade" e Ufraqueza" do "tipo bras i-

leiro". Disciplinando-o, treinando-o em esnaços criados para es-

te fim; disciplina esta necessária para formar um homem produtivo 

e dócil, pois neste período (1937-45) este "modelo" é respaldado 

pelo exemplo dos outros países, notadamente os alemães e italia -

nos. Não se pode entretanto tornar exclusivamente estes dois paí-

ses, com regimes autoritários e totalitários "semelhantes", como 

exportadores desta "ideologia" do "cor?o", pois como foi mostrado 

nos Capo 1 e 2, esta "preocupação" já vinha de antes. Por outro 

lado também, não se pode negar que neste período a troca de inte-

resses econômicos, principalmente com a Alemanha, veiculava tam-

bém es~as outras "capilaridades" que o poder ut i li za para aci onar 
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seus interesses. 

o mesmo se dará, como se verá abaixo, com as praças de es 

portes, como controle, em especial sobre os delinqüentes (ou sej~ 

os "menores vadios dos morros e das favelas"). 

Praças de Esportes ou Desoortos 

Não tomarei aqui também a totalidade das praças de espor-

tes construídas, mas sim a sua função controladora e corretora da 

"periculosidade possível" dos indivíduos. 

Para que se tenha uma idéia do que seja uma Praça de Es-

-portes, eis resumidamente sua composiçao: 

"A Praça de Esportes compreende um conjunto consti -

tuído de Ginásio, uma piscina,. luna quadra de cesto-

bol, de voleibol, externa, uma campo de esportes,de 

futebol e um conjunto para educação física com uma 

torre de escalada, dois pórticos, barras duplas e 

traves de equil1brio" (Abbade, 1944: 23) • 

Cabe mostrar agora sua função: 

tio crime pode ser considerado como o resultado de um 

ajustamento social imperfeito. Já se tem dito que 

se as crianças tivessem oportunidade de estar em 

contato íntimo com a natureza e usar as suas ener 

. gias nas praças de esporte e nos parques, ou mesmo 

em outras atividades sociais, não insistiriam em co 

meter atos que põem em perigo os transeuntes." 
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,,( ••• ) A delinqüência juvenil resulta, em grande es-

ca.la, do uso impróprio das horas de lazer." 

Para legitimar este saber assim constituído, continua o 

discurso: 

nA estação transmissora da polícia de Los Angeles a 

nuncia mensalmente de 12.000 a 15.000 casos de de 

linqüência. Destes 2,5% a 5% são de delinqüência 

juvenil. Em geral, esses casos originam-se nas zo-

nas onde nao há praças de esportes, ou se as há,são 

inadequadas. A área Que acusa um maior número de 

casos de delinqüência juvenil, num período de 6 me-

'" ses, nao pODsui nenhuma praça de eS :1ortes. A área 

que ocupa o 2~ lugar, em criminalidade, tem uma pra 

ça num canto da cidade no extremo nordeste. O Dis-

trito está cortado por uma cadeia de montanhas. Hou 

ve poucos casos no lado da montanha, onde a praça 

está localizada. Praticamente, todos os casos se o 

riginaram na área distante da nraça .• " (Monteiro, 

1931:20-21). 

Várias são as observações que aí podem ser feitas. Em pri 

meiro lugar, o crime que é'bonsiderado como o resultado de um a-

justamento social imperfeito", nao é analisado em termos da estru 

tura social em que foi considerado como tal, o que se supoe, nes-

te discurso, que pelo fato de "brincarem nas ruas", utilizando''i~ 

propriamente" suas horas "de lazer", tornam-se a causa destes'tliE., 

túrbios". Em segundo lugar, que a delinqüência juvenil "é maior" 

nos "espaços" onde não há praças de esporte, ou seja, ' se nã() hou-
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ver Um espaço para tal fim, com o controle do tempo e dos corpos, 

"fatalmente" a "deliqUência crescer' cada vez mais". 

Nessas atividades "de laze~' é que a Educaç~o Física tem 

"oportunidade de exercer controle sobre a sociedade". Em ambien-

tes "livres", "abertos", "amplos", em contato com a natureza, o 

poder da norma regulará comportamentos e atravessar' o corpo soei.:.. 

aI inteiro. 

Para tal controle im portante se fazia o estabelecimento 

dos horários, do programa, lleSsas praças de es porte: 

"Das 9 às 10hs - História pura crianças de 7 anos. 

Das 10 às 22hs - Jogos organizados para crianças de 

ambos os sexos, de 7 a 10 anos. 

Das 13 às 14h8 - Trabalhos manuais para crianças de 

runbos os sexos, de 8 a 15 anos. 

Das 14 às 17hs - Jogos coletivos para ambos os se-

xos, de 8 a 16 anos •. 

Das 18 às 21hs - Basebol, croqu! e outros jogos pa-

ra jovens de ambos os sexos, maio-

res de 16 anos" 

(Monteiró, 1937:20-21). 

A distribuiç~o do tempo assim constituído implica no con-

trole das horas extra-escolares para aqueles que estudam e para -

os que não estuda.m (80% segundo nossos informantes) "maiorainda ll 

-deve ser a preocupaçao pois sao as crianças que "escapam a malha 

escolar". Daí a observaç~o de um dos informantes: "Lazer nao é 

atividade". Sim, não é mera atividade, poi s então seriam " plê.y-

I 

I 
I 

! 
{ 
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grounds". 
,.. 

O que está se propondo sao atividades controladas, co~ 

retivas (educação popular) e preventivas, através de um espaço es 

portivo que cria o "controle da existência do individuo" (Cf. Fou 

ca11l t, 1974). 

Quanto à direção de uma praça de Esportes ou Desportos: 

"Uma praça de desportos sem direção tem funcionarnen-

to irregular e espasmódico, não podendo ser conside 

rada como parte integral da educação f1sica. A per 

sonalidade do professor, sua voz 'e modo de ser, ins 

piram o entusiasmo e facilitam a marcha dos jogos.-

A alegria e felicidade são estados mentais que se 

podem refletir sobre os demais; o entusiasmo é con-

tagioso ." 

II ( ••• ) As praças de desportos estão localizadas em 

centros muito populoGos, donde, por conseguinte, a 

concorrência é muito numerosa, pelo que,o êxito da 

praça e a boa execução dos proGramas dependem unic.ê:. 

mente da intelig8ncia e capacidade do professor co-

mo organizador e diretor de atividades. , 

Uma praça de desportos a careo de um m~u professor 

é ' . -" pior do que uma a qual faltasse dlreçao. 

,,( ••• ) O professor deve conhecer os meninos perfeita 

mente, não, teoricamente, através dos ensinamentos 

da pedagogia e psicologia, mas através da sua pró 

pria infância, rejuvenescidas pelo contato direto 
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com a criança. Deve possuir qualidades que o tor -

nem atraente, deve ser discreto, atleta ou ginasta, 

porque nada mais conquista o respeito dos meninos 

que a força muscular e a destreza física. Se não 

for atleta deverá, em compensação, possuir condi 

-20es de chefe e ter grande poder de apreciaçao com 

respeito às necessidades dos meninos, de maneira a 

poder guiá-fos na direção do seu maior interesse. 

o professor da praça de esportes nao é necessaria 

mente um professor: é um Chefe e mesclando-se com 

os meninos nos seus jogos, dirige-os, mais pela su-

gestão que por qualquer outro ensinamento ( ••• )"(Ro -

drigues, 1938:75). 

Como pode-se observar em função do que foi dito no item 2 

d í - , este cap tulo, sobre o professor de educaçao flsica ou, o vigi 

lantc de cor:pos e espíritos, sua atuação é bastante sutil e esta-

belece relaç~es sociais supostamente livres e naturais, na medida 

que este diálogo do professor em relação a seus alunos é aparent~ 

mente com a natureza (para desenvolver suas "qualidades inatas" )e. 

nao com a sociedade. Seu relacionamento, que também se dará ao 

"ar livre", em espaços "amplos" (porém delimitados), "verdes", 

etc ••• , constitui-se em "eficácia" profunda, na medida em que "di 

rige-os, mais pela sugestão do que por qualquer outro ensina!~en -

to." 

Como em geral, segundo o discurso, estão localizadas em 

"centros muito po :pulosos", sou "êxito" dejJcnder5. da i~teligência 
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e capacidade do professor para "programar" as atividades • 

. E interessante observar na produç~o destes espaços de re

creaçao ou de lazer, a programaçao das atividades que, apresentan 

do-se "livres", constituem-se em oportunidade para controle de 

corpos e espfritos, produzindo com isso um tempo e um corpo úteis 

economicamente falando • .. Como explici ta o texto 

"Praça de Esporte da Escola Prática de Agricultura de Pirassunun-

ga": . 

li}!; preciso, como muito bem diz o Sr. Interventor, 

'tornar forte, o homem do campo para que ele se ja 

sadio, inteligente, prático, não se transformando -

em inutilidade na oficina social, no carn no ou em ou 

tras setores da vida, nar a que nao continue a sobre 

carreGar o orçamento, já ne sn.d0..l da caridade ofici

cia!." (Abbade, 1944: 23) • 

Tempo c corpo úteis economicamente falando, como dóceis e 

submissospoliticamente falando. útil " para a economia da na9~0", 

ou seja, corpo capaz de adquirir aptidões, para através de urna 

melhor utilizaçã.o de seu "tempo livre", transformar-se em força 

de trabalho. D6cil e submisso porque pode ser submetido, utiliza 

do, transformado ou aperfeiçoado. 

As Colônias de Férias 

Darei mais este exemplo de espaço onde se dá a prática 

desportiva, para demonstrar o objetivo desta socialização do licor 

po" ou do "físico", como fun.ção desta "sociedade disciplinar" ou 
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"panóptica" do Estad o Novo e possivelmente da nossa sociedade .atE. 

aI. Funç;es s emelhantes ou ativida des semelhantes (com relaçio -

aos outros espaços) sio utilizadas para formaçio do indivíduo, no 

que diz respeito à "necessidade" de "educar o povo" para que nao 

utilizem o seu "tempo" em "divers;es malsis". 

Assim se apresentam os discursos destas Colônias e Cam pos 

de Férias: 

"O objetivo de uma colônia de férias nao con s i st e u

nicamente em tomar as crianças durante um certo tem 

po, pro porcionar-lhes uma viagem mais ou menos lon

ga, fazê-l a s respirar o ar puro dos campos e das 

praias e alimentá-las cuidadosamente. Certamente, 

todas essas condiç;cs sao indispensáveis, sio mesmo 

primordiai s , mas s eri a wn grave erro deter-se aí. 

As crianças, que vao s e refazer em colônia s de fê

rias devem descansar em local a pr a zível, re spira r 

livremente e melhorar as suas qua lidade s de nutri

çao por meio de uma boa alimentação. Entretanto,p~ 

ra que os resultados s ejam os melhores possíveis,n~ 

cessitam de locai s convenientemente escolhidos ond~ 

vive a máxima hig iene e precisam também de um ~ 

grama de ~tividades compreendendo educa ção fí s ica ., 

jog os, traba lhos e e xe rcícios interessantes" (Campo e 

~olônia de férias,l942:33). 

Nio basta portanto "uma viag em", lIuma boa alimentaçio", o 

'~ontato com o ar puro", necessário s e torna que isto seja comple

mentado com um "programa!! de lIeduca ç ão física, jogos, trabalhos e 
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exerclcios interessantes", pois serao justamente nestas "ativida-

des" onde "aprenderão" as normas e regras da "boa convivência". 

Mas, para que isto se dê inúmeros "empecilhos" devem ser evitados, 

tais corno: - a "superpoPulação ll
, pois como já. havia alertado 

"Baden-Po"le 11, o criador d o e scot i smo , que eram um 

grande pedagogo e um grande treinador, (dizia que), 

quando estava com mais de 16 crianças se achava in-

capaz de as guiar e fazer jogar de um modo produti-

vo ... e nem todos são Baden-Po .. !ell" (Ibid, p. 33). 

Para solucionar este "problema" nas colônias e campos de 

férias "geralmente, são escolhidos colaboradores bem intenciona-

dos", "bons T)ais" ou "excelentes mães de famflias". 

"Devem ser escolhidos entre os educadores sa.."rlitário~ 

o pessoal de ensino, esnecialmente os professores -

de educação física, e, enfim, entre os chefes esco-

teiros ou t guias de lobinhos t" ( ••• ) "porque o mét~ 

do escoteiro estabelece contatos muito estreitos en 

tre o chefe e o menino." (Ibid, p. 34). 

Quanto à organizaçao: 

"Para simplificar o trabalho da manutençao da ordem 

nessa coorte7 simpática de crianças é necessário es 
~~~--~--~.~~~. -

tabelecer divis~es. Pequenos grupos de 8 a 10 cri-

anças, tendo corno chefe a menina ou menino mais com 

portado". (Ibid, p. 34). 

7Este termo (coorte) é muito "adequao_o" para mostrar os intuitos 
disciplinadores dessas atividades. 
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Antes de uma explicitação maior, cabe aqui uma observaçã~ 

Apesar de serem grupadas (8 alO) a vigilância será individual 

pois 

n( ... )é preciso que cada criança tenha um esnaço para 

mover-se, dormir e comer." (Ibid. p. 33). 

Em outras palavras o controle a ser feito será individua-

lizante, da! o grupo não dever possuir mais de lõ crianças (legi-

timação através de Baden-Po\-Iell), para a organizaçao da multi nl i-

cidade de diferentes crianças, de diferentes locais, de diferen -

tes famflias. 

Cabe lembrar aqui, que as discinlinas ao ordenarem as mui 

tiplicidades humanas, tamblim se''preocupam'' em fazer crescer a uti 

lidade de cada elemento do sistema. Para tal, como vimos no Capo 

2, define redes hierárquicas precisas, extrai dos corpos o máximo 

de tempo e de forças, utilizando-se dos horários, exercícios,trel 

namentos coletivos, etc. 

:. 

r~as, continuando: 

,,( ••• ) fazer executar todas as manhãs urna boa 
... 

sessao 

de ginástica através dos campos ou sobre um terreno· 

pre parado ( ••• ) " 

: 

"Durante o dia é igualmente necessário prever jogos 

· .. 
de equipes, capazes de lhes dar o es pírito de disci 

plina e solidariedade." 

Enfim, diz o artigo: 

"( •• • )é preciso que os or Ganizadcres. de colônias e de 

. 
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campos de férias preparem cuidadosamente o seu tra

balho, é preciso que saibam que teêm o dever de re~ 

tituir aos pais, crianças não somente em melhores -

condições flsicas, mas igualmente, em condições mo-

rais". (ibid, p. 34). 

Neste clima de suposta liberdade, onde as relações soci~ 

serao as mais "naturais", assim como "o ar puro", criando inclusi 

ve algo que os brasileiros "pouco têm", "esplrito de solidarieda-

de" e "esplrito de associação", o controle e a vigilância devem 

ser feitos não só pelos instrutores, em especial os Drofessores 

de Educação Flsica, que possuem a "técnic~1 necessiria para me-

lhor se relacionarem com as crianças, mas também pelos "chefes de 

10binho~l, pelos "bons pais" e "excelentes mães de família" e pe-

los "meninos e meninas mais comportados", para que possam "propa-

gar esteo hábitos adquiridos, para toda a comunidade onde perten-

cem" • 

Forma-se, assim, com o auxilio e a "legitimação" das pes-

soas da própria sociedade (pais, mães, meninos e meninas mais com 

portados) o "espírito de disciplina" ca!)az de produzir e'!r-efazer" 

n( ••• )as energias perdidas para, em melhores condi 

ções, enfrentar novo perlodo de trabalho." (00-

lônia de . féria~, 1938:36). 

Frise-se que esta campanha "em prol" das colônias e cam-

pos de férias foi lançada pelo exército, não somente para crian -

ças como para pais e maes 

n( ••• )em busca dos exerclcios flsicos e das priticas 
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higiênicas da vida ao ar livre, para si e sua pro 

le." (Ibid, p.36). 

"( ••• )prova inconteste de que uma mentalidade nova se 

firmou no cérebro da nossa gente" (Ibid, p. 36). 

Assim se legitima a função desta utilização deste espaço 

esportivo. Espaço este dividido, tendo em vista a vigilância de 

cada indivíduo (do ponto de vista do próprio es'paço físico), como 

também estabelecido em horários que devem ser cumpridos rigidarnen 

te, tendo em'vista a prevenção de ocasionais acontecimentos que 

poderiam alterar a "restituição", por exemplo, das crianças em 

"melhores condições físicas" e "morais". Nenhum lugar portanto -

será deixado ao acaso. Todo o tempo será pois utilizado, dentro 

deste espaço, "ao ar livre", enquanto incutirá as representações 

da sociedade deste período, pois 

,,( •• • )'somos, no mundo, o povo mais necessitado de cultura 

física". (C~rmon, 1938:'s/p.). 

Tomarei mais um exemplo, a "Colônia de Férias , João Pesso~ 

da Paraíba, em 1944. O discurso utilizado será o do Relatório a

presentadoao Diretor do De partamento de Educação da Paraíba,pelo 

Dr. Ariosvaldo Esplnola, Diretor da Colônia, onde farei referência. 

ao que diz com respeitoao pessoal encarregado, à Educação Física 

e à organização dos "horários" das crianças. 

Quanto aos funcionários, do Departamento de Educação, res 

ponsáveis pela prestação de serviços à colônia fazem parte: 4 pr~ 
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fessoras de trabalhos manuais, 5 monitoras de Educação Física, 2 

professoras de música e canto, 5 inspetoras de alunos e 6 serven

tes. Além destes, compunham: I tisiologista, I pediatra e I ocu

lista, do Departamento de Saúde. Contratados para outros servi -

ços: 2 cozinheiros, 4 ajudantes de cozinha, 1 copeira-arrumadeira 

e 2 banhistas. 

"Por gentileza do Sr. Delegado de Trânsito e Vigilân 

cia,2 guardas que se revezam no serviço de vigilân 

cia das imediações. Ao Corpo de Bombeiros e à Divi 

sao de Viação e Obras Públicas deve-se, em grande 

parte, o abastecimento d'água para o prédio da Colô 

nia". (Espínola, 1945:2). 

Gostaria de destacar num primeiro momento de observação a 

composição de outras instituições, de outros sub-poderes que con

vergem "para tornar possível" a realização de uma Colônia de Fé

rias. Esses outros setores ou sub-poderes tais como: professoras 

de trabalhos manuais, monitoras de Educação Física, professoras -

decanto e música, inspetoras e serventes, fazem parte de uma mes 

ma instituição, a educacional. Entretanto outras são "recrutada~ 

tais como: - os responsáveis pela arrumação e cozinha. Mas, esse 

"aparato" não está completo. Falta a esfera da "vigilância tradi 

cional" - os guardas. A ordem deve ser assegurada sob todos os 

controles possíveis. Nada deve ficar ao acaso. Assim tamõém o 

Corpo de Bombeiros e a Diretoria de Viação e Obras Públicas tam 

bém são convocados. O aparelhamento é "perfeito". O Departamen

to de Saúde compõe o quadro com tisiologista, pediatra e oculista 

inspecionando as crianças ali presentes. Para que sejam controla 
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das através deste saber-poder médico, continua o Relatório: 

"Todas as crianças internadas foram submetidas a ins 

-pega0 médica. Foi feito o exame completo pelos es-

pecialistas já mencionados. Cumpre salientar que -

todas as crianças foram competentemente fichadas ( ••• )" 

(Espinola, 1945:2). 

o sentido é de internação. Instituição de Sequestro, di-

ria Michel Foucault, pois todo o tempo (em termos de "qualidade -

do tempo", "tempo integralmente útil"), todo o 'corpo e todo o es-

-paço estao previstos pelos "especialistas" encarregados de sua org~ 

nização, pois na "repartição disciplinar" é necessário "tratar a 

multi plicidade por si mesma, distribuI-la e dela tirar o maior nú 

mero possIvel de efeitos", pois a "tática disciplinar" "permite 

ao mesmo tempo a caracterização do indivIduo como indivIduo, e a 

colocação em ordem de uma multiplicidade dada" (Foucault, 1977a: 

136) • 

Esta "tática disciplinar" assim funciona: 

"As atividades infantis 'ficaram distribuIdas em cada 

dia, da seguinte maneira: às 4,45 horas - desperta~ 

após o que praticavam as crianças o asseio matutinq 

com vestuário apropriado separavam-se, em turmas 

previamente selecionadas em grupos homogêneos, e se 

guiam para o camno, para a prática dos exercícios -

físicos. Conforme indicação médica banhavam-se ou 

nao ao mar. Após pequeno descanso lhes era servid~ 

às 6 horas, a primeira refeição. Depois, alinhavam = 
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-se para receber as aulas de canto e em seguida go-

zavam o primeiro recreio. As 9 horas faziam um li-

geira merenda. Depois de conveniente intervalo,de-

mandavam a praia para os banhos de sol e de mar. De 

volta dali, recomposta a 'toillete', almoçavam .. as 

12 horas. Era-lhes então, imposto um repouso nos -

alpendres ou à sombra das árvores. As 13,30 horas 

tinham inicio as aulas de trabalhos manuais para o 

que, separadas em grupos de vinte, se revezavam, e 

os que se encontravam de folp,a, a urovcitavam o tem-

~ para a leitura de livros da biblioteca infantil 

ou, ainda, para prática de pequenos jogos de salão, 

"" brinquedos e divertimentos que nao exigissem maio 

res esforços fisicos. Merenda às 15 horas, seguida 

de novo recreio. Cerca de 16,30 horas as crianças 

atiravam-se às águas do ~, trocado o vestuário, ~ 

guardavam o jantar que era servido às 18 horas. De-

pois dessa refeição folgavam em seu último recreio, 

no qual se entregavam à danca, à declamação, ao can 

to, ao 'desafio' e à narrativa de historietas. Co-o 

mumente, a animação nessa hora des pertava a atenção 

das familias veranistas que se acercavam dos jar 

dins da Colônia, a fim de presenciarem os diverti 

mentos da criançada. Das 19 às 20 horas recolhiam-

se todas ao leito sendo que, as menores, pouco tem-

po após o jantar. 

A vigilância permanente, diurna e noturna, dos in 
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ternados, ficou a cargo das 5 inspetoras de alunos. 

,Estas exerciam suas funções, tendo sob sua responsa 

bilidade as cinco turmas em que foram grupadas as 

crianças. 

Dentro da máxima liberdade que a finalidade da Colô 

nia lhes poderia permitir, eram elas submetidas a 

um regime disciplinar baseado na obediência consci

ente e em que as penalidades impostas às infrações 

acaso cometidas, sempre foram destitufdas de cará -

ter punitivo e aplicadas no sentido de readaptação 

educacional. Os frutos dessa orientação não se fa

ziam esperar; rápidas transformações na con'duta de 

muitas crianças se verificaram em poucos dias. 

Não chegou a ser registrado um só caso grave de má 

conduta, de insubordinação ou de desvios de ordem -

moral." (Espínola, 1945:4). 

Tentarei esmiuçar a riqueza de material que este Relatá 

rio apresenta. Em primeiro lugar destacarei os espaços produzi 

dos por esta Colônia de Fõrias: 

- o camno que deverá ser utilizado para os exercícios fí

sicos, depois do despertar - às 4,45 horas - e antes da primeira 

refeição às 6 horas, produzirá um "corpo" apto para o início da 

"jornada". Estes exercícios não devem ser confundidos com o ba

nhar-se ao mar, com os exercícios que as crianças irão executar -

nos seus tempos de "pequeno descanso", de "recreio" e de "folga" 

e nem com os jogos de salão, através de brinquedos e divertimen 
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tos que "n~o exigissem maiores esforços físicos". Estes exercí -

cios t~m um fim específico realizado neste es paço (campo) e -nao 

em outro. Este espaço deve ficar "livre" de quaisquer outros es-

"tímulos que porventura possam distrair as crianças. 

Para que tais exercícios produzissem uma maior rentabili-

dade do corpo, necessário se fazia também reuni-las homogeneamen-

te. Isto significa grupá-las segundo sua' altura, seu peso e sua 

idade. Em outras palavras grupá-las segundo uma forma de saber -

intitulado biotipologia. Organizar a multiplicidade de crianças 

a partir da singularidade de cada uma (altura, peso e idade). Sob 

um olhar vigilante, as "monitoras de Educaç~o Física" poderiam fa 

zer crescer o rendimento do próprio conjunto, "sem que uns preju-

dicassem os outros". 

Acresce tamb~m a importância do "vestuário apropriado". 

Estes exercícios (dest~ Educaç~o Física), só poderiam ser cumpri-

dos com determinada vestimenta. "Qualquer roupa" tiraria o cará-

ter de "igualdade" que deve predominar nesta Educaç~o Física. As-

sim também as "monitoras" devem possuir e utilizar seu "vestuário 

apropriado". Estas relações sociais monitora-crianças devem ser 

as mais "naturais" e "livres" possíveis. 

- o mar - este só seria utilizado pela primeira ~ez "con-

forme indicaç~o médica" de banharem-se ou n~o. O saber~poder mé-

dico determinaria quem e quando poderia banhar-se. Observe-se 

que os exercfcios executados pelas crianças neste espaço (mar) 

nao eram considerados educaç~o física. Sua utilização primeira 

era após os exercícios ffsicos dados pelas monitoras de Educaç~o 

Física e antes da primeira refeição às 6 horas. 
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Este primeiro uso deste espaço (mar) não se confunde tam

bém com os banhos de sol e de mar na praia depois das 9,00 horas 

(note-se que até a categoria muda, de mar para praia). Posso su

por que o primeiro banho, dependendo da indicação médica, tinha 

uma função higiênica, pois eram logo ao despertar, depois da Edu

cação Fisica. Já a segunda utilização do mar inclui a praia (i~ 

to é, a areia) para banhos de sol e mar. 

os alpendres e a sombra das árvores - :um outro espaço u 

tilizado, num hor~rio especifico, após o almoço '~ às 12,00 horas , 

para o repouso das crianças. Em nenhum momento mais se toca na u 

tilização deste espaço. E torna-se fácil entender. "Nos alpen 

drcs" e "à sombra das árvores" significa "não atividade", e que 

em nenhum momento é o objetivo da Colônia, pois todo o tempo e t~ 

do o espaço devEm ser utilizaàoa visando fins especificos. E preci 

60 "capitalizar o tempo" destas crianças escandindo-o, pois será 

reinvestido, na perspectiva mais ampla da Colônia, qual seja: 

"( .. J Convém por em evidência a indiscutivel influên

cia dos ensinamentos pr'áticos de principios elemen

tares de higiene que possivelmente se sedimentaram 

por hábito no subconsciente das crianças, que os 

preservarão por muito tempo, senão por toda a vida 

e cuja repetição cotidiana por automatismo, servirá 

de exemplo salutar entre os membros da comunhão do

méstica e escolar para a qual retornarem." (Espíno

la, 1945:4). 

Assim o tem po de "repouso" ou de "pequeno descanso" nao 
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deve ser deixado ao acaso. Há tempo para tudo. Um tempo que "e_ 

volui", pois esta produção de indivídu.os precisa ser reinvestida 

. na comunidade a que pertencem. Assim como se viu o "tempo de foI 

ga" (que falaremos adiante) após às 18,00 horas, não podia ser'Va 

zio" de atividades quaisquer. 

a Biblioteca - E interessante observar quando e~ es 

te espaço era utilizado. Após às 13,30 horas realizavam-se as 

"aulàs de trabalhos manuais" (estas, muito valoradas nas reformas 

de ensino no Estado Novo) separadas em grupos de vinte, que se re 

vezavam. Enquanto um grupo estava tendo aula, os demais "que se 

encontravam de folga", "aproveitavad' o temT>o lendC'l .livros da bi -

blioteca, escrevendo (correspondência) e praticando peq,uenos jo

gos de salão, brinquedos e divertimentos que nao exigÜ;scm maio -

res esforços", pois nao se tratava de Educação F1sica, que como 

vimos realizava-se em outro horário, num outro es paço, com vestuá 

rio apropriado e com outro tipo de r~lações nrofessor-aluno. 

Os jogos de salão também tinhrun, a partir das aulas de 

trabalhos manuais, o seu horário específico, ou seja, durante a 

"hora de folga" após às 13,30 horas. 

- os jardins -Estes serviam de demonstrações públicas p~ 

ra as "famHias de veranistas". Como o objetivo da Co18nia era o· -

de "readaptação educacional", este corpo e ~ste esp~ri to criados 

nestes espaÇos (jardins) deveriam ficar à vista das ·demais pes

soas "de fora" para que seus resultados pudessem ser melhor reco

nhecidos. 

Eram utilizados após o jantar às 18 horas, no "temno de 
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folga" do último recreio, e deveria ser preenchido por dança, de-

clamação, canto, "desafio" e narrativas de historietas. 

Que folea e que recreio!!! 

- leito - Se bem observado, só deveria ser utilizado .. a 

noite, onde, segundo o relatório, deveria ser separado para meni-

nas e meninos. Era a única hora onde existia a separação explíci 

ta de sexos embora implicitamente a interdição da sexualidade deves 

se ocorrer também no decorrer das atividades diurnas. 

Quanto .. 
as atividades pode-se observar várias especificida 

des: 

Os exercícios físicos que se davam, após o asseio matuti-

no, em grupos homogêneos, nao devem ser confundidos com as ativi-

dades que as crianças irão desenvolver por todo o dia. A Educa -

ção Física matutina tem sua função específica. 

Banhar-se ou não ao mar, na primeira utilização deste es-

paço, exigia consentimento dos médicos. 

Após a primeira refeição às 6 hora::: "alinhavam-se" para 

as aulas de canto. Este alinhamento, 

,,( ••• ) determinando lugares individuais, tornou possível o 

controle de cada um e o trabalho simultâneo de to~ 

dos" (Foucault, 1977:134). 

Estabelece-se assim uma hierarquia através de uma distribuição es 

pacial por meio das aulas de canto (muito valorizadas também nas 

reformas de ensino do Estado Novo - participação, solidariedade e 
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cooperação). 

Havia entretanto um "pequeno descanso" antes das 6 horas 

e um "recreio" após estas aulas. Categorias diferentes que carr~ 

gam significados também diferentes. Descansar não é a mesma coi

sa que recrear. Ambos entretanto tam seu "tempo exato" para ser 

utilizado. Não é a qualquer tempo e a qualquer hora. Assim tam

bém após a "ligeira merenda" das 9 horas, um "intervalo convenien 

te". Este também não é igual ao "pequeno descanso" de pois dos e

xercícios físicos, nem ao recreio após as aulas de cantQ, este é 

um "intervalo necessário". 

o "re pous~' por sua vez após o almoço das 12,00 horas ti

nha também sua função e seu tempo. Diferente dos demais na sua 

função, como diferente no local de realização 

à sombra das árvores. 

nos alpendre s ou 

A folGa outra categoria deveria ser "aproveitada" com ati 

vidades aparentemente diversas, porém definidas - ler na bibliote 

ca, escrever correspondência, prática de pequenos jogos de Ealão, 

"sem maiores esforços fí s icos" - enquanto aguardavam o grupo que 

tinha aulas de trabalhos m~~uais. 

Novamente o recrei o aparece após a merenda das 15 horas. 

O Relatório não descreve, com excessão da "folga" às 13,30 horas, 

o que faziam estas crianças e onde. Entretanto se não descreve é 

porque não deviam ser consideradas relevantes, pois o discurso mê 

dico, considerado "óbvio", seria de uma melhor digestão, possive,! 

mente. Não estarei aqui interessada na valoração - certo ou erra 

do - destas coisas, mas sim na forma de saber-poder que re parte 
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disciplinarmente estes espaços, prescrevendo atividades ~rograma-

das para ocupar todo o tempo de existência das crianças na Colô -

nia, como se ~iu na justificativa dos 4 ~ltimos par5grafos deste 

trecho do Relatório transcrito, que tratarei adiante. 

Esta categoria recreio aparece também após o jantar das 

18,00 horas, entretanto este é preenchido com dança, declamação , 

canto, "desafio" e narrativas de historietas. Poderia aqui arri..2, 

car uma especulação: antes de dormirem torna-se relevante "povoaI" 

o sono das crianças com atividades prescritas e não deix5-las ao 

"acaso" de seus pensamentos. ° sono deve assim refletir os ú1ti-

-mos acontecimentos do dia, inclusive através da aprovaçao e j~bi-

10 das "famílias veranistas". Esta é uma interpretação especula-

tiva que me permito fazer. 

Desta forma, apenas o recreio após a primeira refeição 

das 6 horas, o repouso após o almoço das 12,00 horas e o recreio 

após a merenda das 15,00 horas, n~o era preenchido de atividades 

programadas. Mas pode-se garantir que a vigilância "diurna e no-

turna" das inspetoras garantiam o "bom uso" de "nã.o atividades 

destes tempos. 

o trecho final, após a discriminação do tempo e de seus 

"usos", garante a perspectiva de análise que estou tomando duran-

te toda a pesquisa pois, "dentro da máxima liberdade (!!!) que a 

finalidade da Colônia lhes poderia nermitir", o "regime discipli-

nar" se fazia. O que ela (a Colônia) podia permitir era, em ou 

tras palavras, os dois tipos de recreio prestados há pouco e o 

repouso após o almoço das 12,00 horas pois, o mais fazia parte da 

"readaptação educacional", que não podia ser deixada ao acaso. Ne 
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.cessitava-se programá-la nos seus mínimos detalhes. O "corpo" as 

sim produzido .garantia, como já observei, a capitalização destes 

efeitos para a própria comunidade para onde voltariam. 

Da mesma ma..YJ.eira, a "obediência consciente", às nenalida-

des impostas às infraç;es "acaso cometidas", "sem pre foram desti-

tuídas de "caráter nunitivo" (?) e sim de "readantação educélcio -

nal". Fácil de entender pois como o aparato disciplinar construi 

do continha-se, controlava-se, prevenia-se, antes da criança com~ 

ter qualquer "infração". E se acaso cometida, "ránidas transfor-

maç;es eram verificadas em pouco tempo", pois seu "subconsciente" 

já havia recebido estes "hábitos". Da! orgulhar-se o Diretor ao 

dizer que "não chegou·a ser registrado um só caso grave de má con 

duta, de. insubordinação ou de desvios de ordem moral". O "Jrogranél 

e o controle dos corpos, atrav6s do controle do tempo, "assegura-

vam" "pleno ~xito". 

Assinale ai os 3 ti pos ele infrações cons ideradas "dig-

nas" de puniçao , "apesar de serem de st i t urdas" de tal "caráter" -
(1): .. conduta, in subordinação desvios de ordem noral. Contra ma e 

lava-se assim, através de um conjunto de instituiç;es, destes sub 

-poderes, a orde]E. e a "periculosidade" das crianças. 
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CONCLUSÃO 

Esta nao é uma tarefa fácil. Concluir pode significar,num 

primeiro momento, ter chegado ao "fim" de determinado assunto es

tudado e nao apreBentar mais dúvidas sobre tal temática. Entre

tanto, penso exatamente o contrário. O "fim" de uma dissertação

é o reconhecimento de uma série de perspectivas a serem estudadas · 

futuramente dentro do objeto ou referencial por . mim trabalhado,c~ 

mo para outros que se interessarem pelo tema, concordando ou pri!!. 

cipalmente discord~ndo das minhas interpretações, 

Portanto, cabe aqui demonstrar, mais uma vez, além do que 

já foi exposto no Capítulo 1, o que foi pos~ível fazer. 

Ao perceber que o objeto por mim construído, ou seja, a 

disciplina de "corpos" e "espfritos", em espaços específicos, num 

tempo determinado - 1937/1945, era um referencial riquísoimo de 

representações para análise da sociedade brasileira, duas reações: 

pânico, diante dos vários referentes a que tal temática me re por

tava e um certo desafio por pretender lidar com perspectivas de a 

nálise consideradas de "somenoo" importância. 

Diante destas duas reações, como combiná-las numa forma e 

ficiente, quer dizer, torná-las úteis para minha dissertação? Não 

. foi fácil. Muitas escolhas tiveram de ser feitas, como mostrei .

no Capítulo 1, o que si~lifica dizer também, que afastei determi

nadas abordagens para ~~a próxima etapa de estudo, visto nao po -

der "dar c~mta" delas nessa pesquisa. 

Mas, fal arei do que foi possível de svendar, em outras pa-
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lavras, como estruturei todos esses dados. 

Se, no primeiro capítulo, quis demonstrar estas dificulda 

des (e não cabe aQu.i repetí-Ias), já no segundo e terceiro preci-

sei estruturar os tantos desafios descobertos. Uma coisa "facili 

tou" tal estruturação, a leitura da obra de Michel Foucault e, 

mais exatamente, as obras aqui referidas. Pude, desta forma,con.§. 

tatar que precioso auxílio tinha em maos. 

Produzir "corpos" e "espíritos" sempre foi objeto de soei 

alização de Qualquer cultura de Qualquer sociedade. Entretanto 

tal constatação não foi dado suficiente para interpretar minhas 

dúvidac. Por que a ênfase nesta forma de produção corporal - a E 

ducação Física? O que ela veiculava? Como alcançava seus objeti 

vos? E maia, teria sido ou tido sempre o mesmo modelo desejado 

ou teria variado no tempo? Que difícil proposta havia me feito, 

sem saber in:icin.lmente, a quantas outras interroeaç;es isto me re 

meteria. r.ras, desafiei-me. Tais indn.gaç~es foram inicialmente -

satisfeitas quando iniciei entrevistas com aqueles que haviam si-

do professores, promotores e "teóricos" da Educação Física. 

A seguir, através de pesquisa em biblioteca, "informn.da"": 

por esses ide6logos, selecionei três periódicos: Revista de Educa 

ção Física, Educação Física e Boletim de Eduoação Física. Além 

destes, orientei-me também pela Revista Brasileira de Educação Fi" 

sica que, segundo os informantes, "foi a partir de 1945, ou seja, 

do fim do Estado Novo, o lugar onde pudemos continuar a falar,uma 

vez que a tribQ~a que possuíamos - a Divisão de Educação Física 

do Ministério de Educação e Saúde - foi esvaziada e fomos cass a 

, , 

\ ' 

J 



144 

dos da palavra" (informante). gsta Revista e a Escola Nacional -

de Educaç~o Fisica e Desportos da Universidade do Brasil passar~~ 

a ser a .nova "tribu"-la" da Educação F1sica. 

Este fato torna-se relevante, uma vez que enfatizei duran 

. te toda esta dissertação a nao especificidade de um "corpo" e c.. e 

um "espaço" !!.C? Estado Novo, ou seja, apesar de identificar urna i-

deol?gia da Unidade lfacional, observei que os estereótipos utili

zados não se reduziam totalmente às décadas de 30 e 40 do nosso 

século. Foi preciso ir mais longe (ou mais atris) para entenc..er-

a permanência que uma ideologia (no . caso, a do "corpo", na socie-

dade brasileira) tem no tempo e no espaço. 

Acredito, porque assim o fiz, não ter explicitado todas 

as questões levantéldas nesta dissertação, mas pude traçar comi 

nhos interessantes e fecundos para trabalhos futuros. 

Entretanto, "alewna:3" coisas puderam ser demonstrad.ê,s ne~ 

ta dissertação. Em primeiro lugar, o fato de poder analisar a so 

~iedade brasileira a partir de referenciais "menores" ou "mais ca 

pilares". Este, de fato, o maior "ganho" desta di~sertação. 

Ao perceber a relativa .permanência desta ideologia do 

"corpo" em torno da temitica da "padronização", do "a-perfeiçoame!!. 

to" da "raça brasileira", para formação do modelo desejado de "H~ 

mem Brasileiro", outros dom1nios apareciam: o po11tico, o econô~l 

\ 
\ 

I 
I 
I 
{ 

co, o educacional, etc. E, foi poss1vel, a partir da1 ver a :t'lro- '. f 

dução de um sabe~ e de um node~ sobre a vida. Produzindo "corpo~' 

úteis e dóceis, através dessas ideologias corporais, produzia-se-

também uma r 'egulaçiio sobre a " população", uma "ordem" na socieda-



de, ou uma sociedade disci plinar. Se nao ,uma sociedade estrita -

mente disciplinar (no sentido Foucaultiano do conceito), uma soei 

edade que projetou muito bem seu pano ptismo social neste período-

de 1937-1945. 

Através desse racismo, o que se produz é uma "nova" ordem 

social. No discurso da Educação Física, assim como no do Es tado-

novo, a "problemática obrigatória" era a mesma: a produção de uma 

identidade nacion.al. Pa.ra tanto, um "locus" ba stante eficaz, por 

que bastante ambíguo: - a Educação Física. "Atividade" de "lazet; 

de "descanso"? Pela própria ambigüidade, a discussao se si tua na 

"velha" e "atual" problemática da natureza x cultura. 

Percebida mais como "atividade natural", ou seja, através 

de exercícios "livres", em espaços "amplos", "abertos", ao " ar li 

vre", seu diálogo parece estar mais ligado ~ natureza do que a 
( 

processos culturais dentro de uma dada sociedade. Bntretanto,foi 

posGível demonctrar que de "natural" nada existe, pois até a mu 

dança eUGênica da popUlação é objetivada pelos "educadores físi 

cos". Quanto poder nesta "sábia política biológica"! De fato, 

U!ll "novo" tipo de saber-poder: um bio-))oder. 

E, foi a partir do conhecimento deste bio-poder que pude 

compreender melhor o objeto de pesquisa por mim construído. E , 

nestas formas de poder mais capilares, esclarecer um pouco maio 

as "formas terminais" ("a soberania do Bstado, a forma da lei ou 

a unidade global de uma dominação" - Cf. Foucault, 1977b) da soei 

edade brasileira de 1937-1945 e de outros períodos de nossa Histõ 

ria. 
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ABS'I'RACT 

In every society the human bocy is the object of training 

and socialization, following the representations of each culture. 

In Brazil, in addition to the informal processes of so-
, 

cialization, a special agency was created during the Estado devo 

(1937-1945) with the purpose of formally performing this task. 

Duririg this time a decree was passed that made obligatory the 

teaching of"Physical Education in alI schools. The new program, 

at the same time that it was intenced to ilhape "bodies", VIas also 

aimed at impressing in the "minds" of the peonle the "official" -

represcntations of thp Brazilinn society, namely, the improvement 

of the race, nationaliztic feelings, nat ional uni ty, and the nc\. 

social order. 

Physical Education follown techniques vlhich are characte!. 

íied "by sobtlety and dissimulation, and explicitly value places 

and social relations \'rhich aro supposedly qualified as "natural tl
, 

"free", and "ample". They are, ho\orever, contextualized in a rig-

id disciplinary framOl-lOrk. 

---
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