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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo central examinar os espaços do corpo 

feminino na Educação Física, na sua modalidade escolar e sua dimensão erótica, à 

medida que este tema esclarece a prática docente na Educação Física. Com essa 

abordagem foi possível perceber com maior clareza a relação feminino-masculino no 

âmbito da prática e da formação docente. A partir do papel que o erotismo possui na 

relação homem-mulher, levantamos a seguinte hipótese: o componente “erótico” 

ressalta a contextualização masculinizada e masculinizadora da área da Educação 

Física. De natureza bibliográfica, a pesquisa retoma o momento de cientifização da 

Educação Física e passa pela institucionalização escolar em busca da 

caracterização de suas práticas escolares. Todo esse percurso visa mostrar a 

concepção e estruturação masculinizada da Educação Física e mostrar a inclusão 

da mulher num universo já definido previamente. O tema do erotismo mostra sua 

importância em nossa análise, pois permite perceber o quanto a mulher docente 

cede a essa masculinização massiva. Não somente assimila, mas a transmite por 

meio de sua prática escolar. O trabalho é composto de três capítulos: o primeiro 

trata da cientificidade da Educação Física, o segundo da sua institucionalização e o 

terceiro capítulo, mais teórico, analisa os dois momentos desta área. 

 

 

Palavras-Chave: Educação Física, Corpo, Feminino, Mulher, Erotismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



SUMMARY 

 

 

 

 

This study aims to examine the central place of the female body in physical 

education in their school type, yet we know the importance and size of teaching and 

human performance and leisure, will be the erotic dimension that will compose the 

work. This analysis arises from the practice of Physical Education in mannish whose 

training is based predominantly mannish to the current days of physical practice, both 

for performance and for training. Found in literary works of Carmen Lúcia Soares 

reasons and motivations to meet other material on the female body in physical 

education, so our search was based on literature search where the cuttings in 

Fitness and body-female guided the research and documentary analysis of decrees 

and laws. This instrument has created a work with three chapters that present 

structure. The research has noted that physical education is male-oriented, the same 

women's gymnastics is prepared from the male mold, or first "invented it" a 

movement gímnico male and then adapts to women. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Neste trabalho de mestrado examinamos a Educação Física na tentativa de 

descobrir nela uma práxis masculinizada, já que esta surgiu para o desenvolvimento 

do corpo do homem enquanto soldado e, só, posteriormente, a partir dessa 

premissa, um questionamento se apresenta: adaptando-se ao corpo da mulher. Será 

que foi a mulher que precisou adaptar-se à ginástica? Estudos foram realizados 

quando da época da sistematização de Educação Física, mostrando que a ginástica 

era praticada em favorecimento do corpo-homem do mesmo modo que a ciência e 

experimentos de época aconteciam em nome do corpo-homem.  

 

 
 Desde o surgimento da ginástica o corpo-mulher foi permitido a praticá-la por 

questões necessárias ao próprio progresso familiar, tendo como suporte uma ciência 

médica que acreditava na hegemonia do ser humano, na saúde como não doença 

física e mental, no fortalecimento do corpo, no aumento e controle da prole. 

 

 
Com o nascimento da Educação Física enquanto ginástica no século XIX em 

um momento de extrema valorização do corpo belo, forte e moralmente edificado, a 

ginástica chega para fortalecer os soldados e os corpos-homens para o trabalho, já 

as atividades destinadas ao corpo-mulher em atividades de manutenção da 

graciosidade. 

 

 
Nessa dissertação trataremos do corpo de mulher “fabricada” pela sociedade, 

aquele corpo símbolo de desejos e de obediência. Quando falamos em corpo-

feminino, estaremos tentando focar o corpo sedutor, um corpo erótico desejado. 

 

  
Na tentativa de responder a essas inquietações desenvolvemos um trabalho 

baseado em uma análise reflexiva bibliográfica e para isso dividimos este trabalho 

em três capítulos que expomos a seguir. 
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No primeiro capítulo: “Vamos brincar de esconde-esconde? Está com os 

meninos! Contemplaremos três autores que nos forneceram informações básicas e 

iniciais para esta reflexão, mas que também aceitou a discussão e contribuição de 

outros autores e textos como veremos no decorrer da leitura do capítulo. 

  
 

Assim iniciamos o primeiro capítulo pesquisando o surgimento da Educação 

Física Não pretendemos criar uma reflexão sobre o seu objeto de estudo, mas trazer 

para discussão em como o corpo-mulher comportou-se perante uma atividade 

relativamente nova na sociedade. Nova, desejada, autorizada e indicada para 

fortalecimento dos corpos.  

 

 
A ginástica passa a ser reconhecida como uma atividade física necessária à 

boa saúde da mulher e vigor física do homem. O soldado e a futura mãe precisam 

de exercícios para proteger a Nação e dar continuidade à espécie com bons frutos. 

 

 
A partir do segundo momento deste capítulo damos uma atenção especial 

para Amoros1, que entrando na brincadeira nega o riso em favor da obediência e 

adestramento corporal, sobretudo do corpo-mulher. Ao desenvolvermos o texto 

referente ao item 1.2 deste capítulo, “Meninos eu tenho a força! Impacto da ginástica 

no Brasil” reconhecemos e demonstramos a importância da ginástica dada ao corpo-

homem. Neste momento no Brasil, a ginástica chega sob forte influência Européia, 

mas que no Brasil está se iniciando agora, a prática de ginástica por mulheres. 

 

 
A autora e professora de Educação Física Carmen Lúcia Soares, nos ajuda a 

refletir a condição da Ginástica no século XIX com significantes textos e informações 

que contribuem para a uma reflexão do corpo-mulher na qual necessitamos. É por 

intermédio desta autora que encontramos Amoros, um pesquisador que com 

estudos inéditos em sua época de vida, audácia e dedicação cria uma seriedade 

sisuda para a prática física onde o riso e as liberdades de movimentos são proibidas, 

criando espaço para uma ginástica moldada e fadada ao comando de um e 

                                                 
1
 Amoros será apresentado no capítulo 1 
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obediência de muitos. 

  

 
De acordo com estes autores, os estudos que envolveram a ginástica 

contribuiu para uma formação cidadã completa e complexa em um momento em que 

o homem, enquanto cidadão descobre que possui um corpo que se movimenta, e 

através deste próprio corpo em movimento que a nova constituição de cidade se 

apóia com a domesticação e adestramento corporal, visando então novos interesses 

que vão surgindo com a chegada de grandes revoluções compreendidas neste 

período histórico. 

 
 

 Muitos estudos que contemplam tais reflexões apontam para esta idéia de 

adestramento corporal, onde os corpos-homens devem defender sua pátria a todo e 

qualquer custo, precisando para isso de trabalhos de força e disciplina e às 

mulheres na condição de corpos-mães de soldados e de outras futuras mães irão 

domesticar seus corpos. Para isso pesquisadores apostam no trabalho moral e 

higiênico conseguido por meio da ginástica. 

 

 
Não bastando à diferenciação entre homens e mulheres no exercício do 

ensinar à ginástica, criam-se outros mecanismos onde a medição de força passa a 

apontar diferenças físicas entre estes gêneros. No âmbito médico, cria-se a 

ortopedia, ramo da medicina que irá cuidar especificamente da má formação dos 

pés, algo que impediria dos homens e mulheres praticarem a ginástica e 

conseqüentemente impossibilitando o trabalho de fortalecimento dos corpos-

homens. 

 

 
Começamos a discussão do segundo capítulo refletindo sobre os encontros e 

desencontros da Educação Física no âmbito escolar. O corpo-mulher que até então 

não possui a permissão para exercitar-se, começa a prática física em nome da 

salvação da espécie e com a idéia do cuidar “direito” dos seus filhos além de possuir 

futuras boas gestações. 

 

 
Com base em decretos e leis encontramos vestígios de uma Educação Física 
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praticada sob pressão por aqueles que não se simpatizam com a prática, mas que 

acabam seduzidos pelo sistema que chega a aceitar a mulher como praticante de 

ginástica e posteriormente como docente. 

 

 
A prática física entre as mulheres que agora é liberada em tom de liberdade 

na verdade possui objetivos bastante opressores, a mulher continua sendo a “dona” 

do lar e dos filhos, e a ginástica a ela permite a manutenção da sua obrigação, e o 

que poderia ser enfim praticado com liberdade, passa a ser uma atividade quase 

que obrigatória mas com severos limites práticos. 

 

 
E por falar em limites práticos, temos no terceiro capítulo a reflexão do corpo-

feminino velado em nome do corpo-mulher, seus desejos, prazeres e sensualidade, 

ao mesmo tempo em que são evocados pela prática de ginástica são encobertos e 

amaldiçoados pela moral. Temos a sensação de que o corpo-feminino foi seduzido 

para não seduzir. 

 
 

É o corpo-feminino que em nome da moral, da boa conduta e da obediência 

esteve escondido no corpo-mulher durante todo o século XIX chegando ao século 

XX de forma tímida, amedrontada e insegura. A questão do belo passou a ter novas 

características e novos desejos. O que antes não era enxergado, o corpo, agora era 

motivo de assuntos, matérias, aulas e olhares que buscam alento em músculos a 

mostra dos corpos-meninos e o belo nos corpos-meninas. 

 

 
Justamente por isso fomos buscar respostas do que é um corpo erótico e 

fazendo um contraponto com a sensualidade vamos intensificando nossos estudos e 

pesquisas sobre o corpo-feminino-docente. Indubitavelmente percebemos um corpo-

mulher sedento de desejos que afloram sua sensualidade e sua sexualidade.  

 

 
Traremos discussões de textos de vários autores e especificamente Lúcia 

Castello Branco (1984) nos orienta sobre os assuntos interligados ao erotismo, a 

sensualidade, enquanto que Jane Soares de Almeida (2007) nos proporciona 

momentos de análise sobre a mulher docente, cujo destino de se dedicar ao lar e 
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aos filhos foi traçado em meios a grandes transformações advindos das revoluções 

também o foi de real transformação cujas necessidades capitalistas que levaram as 

mulheres para trabalhos domésticos fora de casa assim como iniciar o trabalho 

como docente, inclusive de corpos-meninos e corpos-meninas. 

  
 

Jocimar Daólio (1995,1997) dará o tom que precisamos sobre a cultura 

corporal feminina e Silvana Vilodre Goellner (1992,2000,2001,2005) nos fornece 

elementos próprios da masculinização da ginástica. 

 

 
Assim terminamos o nosso trabalho com nossas considerações finais onde 

refletimos sobre o trabalho aqui apresentado, nossas conclusões sobre o objetivo 

apresentado e a intenção de continuar trabalhando. 
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CAPÍTULO 1 
  
 

1 Vamos brincar de esconde-esconde? Está com os meninos!  

 

 

 As brincadeiras de rua e de roda, atualmente tão desejadas por crianças, 

mães e pais saudosos já foram motivos de muitas angústias e brigas no século XIX 

quando meninos e meninas descobrem que seus corpos se movimentam e podem 

brincar. Isto posto um questionamento se apresenta: um corpo em movimento, ou 

um corpo que se movimenta?  

 

 
Para Cagical (1974), a ginástica chega com o objetivo de utilizar o próprio 

homem como instrumento de trabalho, sendo que “A ciência da Educação Física 

pode quase coincidir com a ciência do homem em movimento” (p.73) 

 

 
 Apesar de este pensamento ter sido desenvolvido nas décadas de 1970 e 

1980, conseguimos verificar que no século XIX as conquistas das lutas e 

movimentos corpóreos são bem representadas na obra de Cagical (1974), que 

acredita na fusão do homem que se movimenta com o próprio homem. O que 

contrapõe Freire (1989), quando cita acreditar que o corpo e a mente integram um 

único organismo e que o corpo educa-se para além da educação do movimento, 

“Educação Física não é apenas educação do/ou pelo movimento: é a educação do 

corpo inteiro” (p.84) 

 

 
 Pensando no nosso objeto de estudo ao examinar o lugar do corpo feminino 

na Educação Física, em especial entre os séculos XIX e XX, percebemos a prática 

de uma ginástica dominadora que vem justamente reprimir os movimentos dos 

corpos, onde homens ou mulheres possuem seus movimentos limitados e ou 

treinados pela ginástica. 

 

 
 Pensando nas necessidades da Educação Física, propomos estudar, neste 

capítulo, a ginástica descoberta no século XIX cuja prática fará parte da vida diária 
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de homens e mulheres. 

 
 

 E com a cientificidade da ginástica, o riso e as brincadeiras deixam de ser 

importantes e passam a figurar como uma atividade não bem vinda, algo 

inadequado e imoral, assim, praticar ginástica é coisa séria, tanto para homens 

quanto para mulheres não podendo esta ser realizada em qualquer lugar como 

destacavam estudiosos do século XIX. Soares (2002) 

 

 

1.1 Definindo as brincadeiras e as regras do jogo. 

 

Onde existe jogo e brincadeira existe regra, e aqui não seria diferente, a partir 

deste trabalho científico desejamos esclarecer alguns conceitos. 

 

 
Vamos ressaltar tais explicitações falando de jogos e brincadeiras, que mesmo 

não sendo o objeto de nossa pesquisa são constantemente utilizadas e para que 

não haja dúvidas vamos dizer estas regras. 

 
 

Jogos, de acordo com Cavallari e Zacharias (1994), que possuem regras fixas 

pré determinadas, possuindo um fim, seja por meio do tempo cronológico ou por 

pontos, sempre haverá um vencedor e um perdedor, ou um empate. 

 

 
Ainda estes mesmos autores sinalizam que as brincadeiras possuem regras 

mais simples, sem fim pré determinado, e não existem vencedores, perdedores ou 

empate. As brincadeiras devem acabar quando terminar o prazer pela sua prática, 

pelo tempo climático ou por intervenção de outra pessoa que não esteja brincando. 

 

 
Moreira (1995), nos faz lembrar que somos um corpo e por isso nos apresenta 

um percurso gerativo de sentido das diversas metáforas de corpo: corpos dóceis; 

corpo jardim fechado; corpo ajustável ao que se precisa; corpo-asceta-indiferente; 

corpos indiferentes e corpo presente-pressente. O objetivodele é fazer lembrar que 
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serão elucidadas a seguir. 

 

 
 A primeira metáfora diz respeito aos corpos dóceis descrito por Foucault no 

século XVII quanto á obediência dos corpos pelo poder onde era manipulado, 

modelado e treinado de acordo com o método cartesiano. 

 

 
A segunda metáfora “corpo jardim fechado (Moreira, 1995:22), quanto à 

obediência Assmann (1993), acredita em um corpo que existe de forma separada da 

essência, ou seja, um corpo sagrado, sem desejos na esperança de que haja no 

futuro um paraíso. 

 
 

Ainda de acordo com Assmann (1993) apud Moreira (1995), existe uma terceira 

metáfora chama de “corpo ajustável ao que se precisa” (p.23). um corpo disposto a 

ser moldado de acordo com os seus interesses. 

 

 
A quarta metáfora usada por Moreira (1995:24), provoca sensações de angústia 

e medo, chamada de “corpo asceta-indiferente” promove sensações de um corpo 

sem significado, ou como o próprio autor chama um corpo que perde a sua 

significância. 

 

 
Uma quinta metáfora utilizada trata-se dos “corpos indiferentes” Moreira 

(1995:25), comenta das indiferenças as quais olhamos para os corpos que um dia 

fizeram parte da glória, por exemplo, na área esportiva, e após sair da vista das 

pessoas passa a ser apenas mais um corpo na multidão. 

 

 
E enfim, a metáfora mais desejada, a metáfora do “corpo presente-pressente”. 

Cuja terminologia aponta para a questão de trabalhar o desejo de que o corpo na 

escola seja respeitado de tal maneira a ser lembrado do todo, ou seja, o corpo não é 

meramente um objeto ou um amontoado de carnes, ossos e vísceras, o corpo 

humano é composto por desejos, sensações, lembranças e percepções Moreira 

(1995). 
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Pensando nesta última metáfora e desejo de corpo o qual Moreira (1995), 

menciona é que trataremos este texto, na perspectiva de um corpo reconhecido 

integralmente, ou seja, composto do físico, do cognitivo e psicológico como aponta 

Fonseca (2008), levando-nos à reflexão de como este corpo foi tratado no tempo 

aqui estudado, século XIX, mas com o entendimento do que temos hoje no século 

XXI. 

 

 

1.2 Amoros e a ginástica: cadê a menina que escondeu-se enquanto o 

menino foi bater cara? Uma reflexão da ginástica no século XIX. 

 

No Brasil as idéias não são diferentes do resto do mundo onde foi-se buscar nos 

Europeus os caminhos mágicos que pudessem dar conta do desenvolvimento da 

força, a disciplina e a moral que são as principais fontes de inspiração para um 

Brasil melhor. Tanto homens quanto mulheres precisavam ter tais características, 

porém a relação com a mulher torna-se mais sensível devido a sua condição 

particular de mãe. 

 
 

 Analisando as ginásticas desenvolvidas nos países Europeus a que mais 

tempo resistiu foi a ginástica francesa. Destaca-se para este movimento os 

conhecimentos científicos e militares que desenvolveu o estudioso Amoros2 cujas 

técnicas foram estudadas para conhecer e aperfeiçoar a ginástica que buscou 

amparo das categorias médicas cuja validação abrilhantou ainda mais sua pesquisa, 

(Soares, 2002) por sua vez buscava embasamento em estudos de observação da 

práxis dos movimentos corpóreos nos homens que motivados pela medicina 

compunham um elemento de cientificidade, ou seja, a ginástica ganha poder na 

sociedade e na política quando passa a ser baseada e reconhecida cientificamente. 

 

 
 Com a prática da observação e respostas positivas de seus experimentos, 

Amoros passa a criar novas formas de movimentos e equipamentos. De acordo com 

                                                 
2
  Francisco Amoros Y Odeano, espanhol, também conhecido como Marques de Sotelo, cuja deportação 

para França ocorreu em 1814 quando intensificou suas pesquisas acerca do movimento humano. 
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alguns estudiosos contemporâneos, este pesquisador provoca a iniciativa da prática 

da ginástica em todo o território francês e com a sua conquista sendo espalhada por 

todo o país, a ginástica começa a ganhar força e adeptos. 

 

 
 Pensando neste interesse em ginástica temos Soares (2002) que nos mostra 

que o maior preocupado e adepto do sistema de ginástica como prática de 

fortalecimento muscular dos meninos e adestramento moral nas meninas foi esmo 

encontrado Amoros. 

 

 
 Amoros apud Soares (2002) apaixonado e adepto da ginástica, inicia seus 

estudos em Madrid e logo após chegar à França conquista a confiança do governo 

Francês que passa para ele o comando do regimento de educação, fazendo com 

que Amoros recrute seus próprios alunos para investir tudo aquilo que já aprendera 

cientificamente, inclusive aquilo aprendido antes de sua deportação. 

 

 
 Amoros passa a ter um desafio, trabalhar também com o corpo da mulher, já 

que até então seus estudos e experimentos haviam sido voltados para o corpo do 

homem, para o desenvolvimento de sua força, sua virilidade e destreza. Desta 

forma, este pesquisador precisa encontrar outras maneiras de continuar seu trabalho 

e uma das maneiras encontradas foi compor seus estudos de ginástica com base no 

pedagogo Pestalozzi que acreditava na necessidade da prática física em crianças 

em geral para que seus corpos fossem fortificados com saúde, beleza e de forma 

sensorial.3 

 

 

A ginástica pensada por Amoros insere-se no conjunto das normas de 
conduta moral e de pedagogias que se elaboram para formar ou 
reformar o corpo, regulando corretamente suas manifestações e 
educando a vontade. É o corpo que objetiva a ação educativa e moral 
por excelência... os gestos são signos e podem organizar-se em uma 

                                                 
3
  O desenvolvimento é orgânico, sendo que a criança se desenvolve por leis definidas; a gradação deve 

ser respeitada; o método deve seguir a natureza; a impressão sensorial é fundamental e os sentidos devem 

estar em contato direto com os objetos; a mente é ativa; o professor é comparado ao jardineiro que 

providencia as condições propícias para o crescimento das plantas. (Zacharias, s/d.) 
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linguagem; expõem a interpretação e permitem um reconhecimento 
moral, psicológico e social da pessoa (SOARES, 2002:37). 
 
 

A ginástica aqui praticada requer uma série de comandos sisudos onde o riso 

pode colocar todo um trabalho sério a se perder, por isso as traquinagens realizadas 

nas ruas não possuem valores sociais e muito menos educativos. Assim os 

molambos ou os malabaristas, como eram conhecidos na cidade, não passam de 

pessoas desafortunadas e marginalizadas por outras que julgam a moral como um 

ao de civilização e necessária para a sociedade, além do que a prática física 

realizada por mulheres precisavam de justificativas e autorizações para serem 

praticadas além de monitoradas. 

 

A obra de Amoros traz consigo imagens, heranças de outros tempos. 
Nos interditos de seu texto, em frases e palavras por vezes 
aparentemente desconectadas, é tecida uma retórica da negação do 
circo, dos artistas, das representações de rua, do corpo como 
espetáculo. (SORAES, 1997:05) 
 
 

 Ainda de acordo com Soares (2002), Amoros acreditando e investindo em 

suas pesquisas, pensa que a educação precisa da ginástica, assim como a ginástica 

precisa ser praticada nas escolas de modo que seus ensinamentos não fiquem 

isolados e nem mesmo esquecidos, desta forma, para que haja uma perpetuação 

dos seus estudos se faz necessária uma dedicação escolar, surgindo também a 

esperança de que o corpo da mulher pudesse participar ao mesmo tempo com os 

corpos dos homens das práticas físicas já descobertas cientificamente. 

 

 
Conforma relata Soares 2002:38, Amoros acredita em uma educação integral e 

ideal para uma pessoa, homem ou melhor, deveria ter em seu currículo a ginástica, 

pois somente por meio da ginástica o corpo estaria pronto para viver em sociedade, 

preparando-a para o trabalho e a maternidade. 

 
 

Um dos motivos de triunfo para Amoros foi que, além de estudar e registrar 

cientificamente suas lições, ele também fez um vasto estudo sobre o corpo 

biológico-fisiológico humano, inclusive do sistema esquelético, muscular e de 

locomoção do indivíduo o que o autorizou a falar da cientificidade da ginástica 
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feminina. Com tais estudos, Amoros consegue consagrar-se na área da prática de 

exercícios físicos, trazendo informações pautadas na ciência e que pudesse 

engrandecer o trabalho de ginástica corporal utilizado pelos profissionais da época 

que não possuíam nenhuma qualificação para este tipo de trabalho. 

 

 
Por meio dos estudos estabelecidos por este pesquisador, Soares (2002) 

acredita na possibilidade de Amoros ser um percussor dos estudos da mecânica do 

movimento corporal humano, citado aqui como exemplo, a relação de estudos sobre 

o equilíbrio estático e dinâmico do corpo humano. além destes outros estudos, 

Amoros tenta explicar a relação existente entre a mecânica e o corpo justificando 

primeiramente que o centro de gravidade é a relação básica da mecânica4, com um 

ponto situado dentro do corpo humano promovendo equilíbrio com demais pontos do 

corpo. (Amoros apud Soares, 2002:173). 

 

 
Para a execução de toda essa prática, os corpos ficariam expostos aos olhos de 

outros corpos e estes precisariam de privacidade, sua ginástica, uma atividade 

extremamente séria e sisuda não poderia, em momento algum ser confundido com 

os corpos dos malabaristas que “infestavam” as ruas e praças da cidade. Precisando 

ter cuidados sobre estes assuntos e com os seus estudos, Amoros entendeu que o 

corpo humano precisaria praticar as atividades físicas em lugares apropriados o que 

o levou a investir na construção de vários ginásios de ginástica. 

 

 
Essas construções começaram ainda em territórios madrilenos onde receberam 

sequências de ginásticas e jogos que utilizavam a música como instrumento de 

aprendizado. 

 
 

Com toda essa “proteção” aos corpos, sobretudo aos corpos das mulheres, a 

ginástica científica, como ficou conhecida, trouxe o riso como um inimigo a ser 

banida da cidade, a ginástica baseada em estudos, pesquisas e provas não 

                                                 
4
  Não é pretendido aqui estudar a mecânica do corpo humano e sim apontar para elementos que 

possam nos orientar em como foram realizadas as descobertas da ginástica científica, quando e porque a 

mulher passa a ser recebida como aluna e posteriormente como docente de Educação Física. 
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poderiam ser menos importante que as acrobacias utilizadas pelos acrobatas em 

áreas livres, por isso com a construção destes ginásios, a „ginástica séria‟ estaria 

protegida da „ginástica do riso‟. 

 

 
Com a determinação de Amoros em divulgar a ginástica e com o apoio das 

autoridades, em pouco tempo, muitos ginásios foram construídos e neles praticavam 

ginásticas e comemorações. Acreditava-se que deles, homens e mulheres sairiam 

fortes, bonitos e comportados. Talvez exatamente aquilo que Foucault chama de 

“corpos dóceis”5. Com tal dedicação as autoridades parisienses foram conquistadas 

e passaram a acreditar na possibilidade desta ginástica ser praticada entre os 

militares e definitivamente também nas escolas, sendo entre militares apenas para 

homens e nas escolas para homens, mulheres e crianças. 

 

 
Mas então qual a idéia de ginástica para Amoros? Por que praticar ginástica? O 

que diferencia a ginástica de Amoros com a ginástica dos acrobatas de rua? Como 

estudar a prática da ginástica entre meninas e mulheres? 

 

 
Com a descoberta do corpo que se movimenta, um novo problema acabava de 

nascer, o corpo que se movimenta vai a qualquer lugar e assim seria preciso 

estabelecer ordens, e a ginástica científica chega, neste momento, para adestrar 

homens e mulheres, cada qual no seu lugar e com seus deveres pré estabelecidos 

como o homem em proteger sua família, a Nação e o trabalho e a mulher cuidar da 

família e da casa. 

 

 
Apesar da ginástica estabelecer critérios para uma conduta moral de acordo 

com as exigências da sociedade capitalista, ela não vai distinguir homens e 

                                                 
5
  A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as 

forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 

obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma 

“capacidade” que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar 

disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a força e o produto do 

trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada 

e uma dominação acentuada.” 2008 
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mulheres nas suas tarefas e execuções, ou seja, a ginástica deve ser praticada por 

qualquer pessoa sem distinção de sexo, mas, neste momento encontramos, na 

literatura, algumas das atividades físicas que seriam pertinentes as mulheres e quais 

caberiam apenas aos homens, o que encontramos em maior destaque são informes 

de que os homens precisam praticar ginástica para se tornarem fortes, disciplinados, 

já as mulheres seu fortalecimento deva ser desenvolvido na região abdominal para 

que seu feto seja gerado com saúde e sem limitações físicas ou mentais, assim 

quando crescerem serão bons e fortes soldados, ou boas e fortes mães. 

 

 
“A ginástica pensada por Amoros insere-se no conjunto das normas de conduta 

moral e de pedagogia que se elaboram para forma ou reformar o corpo, regulando 

corretamente suas manifestações e educando a vontade.” (SOARES, 2002:37). 

Desta forma, pode-se dizer que a ginástica amorosiana acontece para dizer as 

moças como elas deveriam comportar-se corporalmente associando o adestramento 

do corpo a obediência da moral. 

 

 
Devemos dizer que Amoros em suas pesquisas desenvolveu orientações de 

como a mulher e como o homem deveriam comportar-se em sociedades e para isso 

estabeleceu critérios de execução de atividades físicas bem como o direcionamento 

de como poderiam ser executadas pelo corpo-mulher e pelo corpo-homem.  

 

 
Dentre as atividades físicas descobertas e destacadas por este pesquisador foi à 

marcha e corridas onde ambas poderiam ser um grande aliado no tratamento a 

educação moral dos alunos e das alunas. 

 
 

Primeiramente a marcha e a corrida, uma atividade física, cada qual com sua 

particularidade6, constituindo um caráter benéfico à saúde e a precisão, 

encarregando-se de moldar um corpo considerado belo, tanto para o homem quanto 

para a mulher. Em segundo lugar, a própria técnica empregada à corrida e à marcha 

já seria suficiente para uma educação moldada nas questões morais, pois são as 

                                                 
6
  Não é pretendido aqui discutir as particularidades das atividades físicas salvo quando necessárias para 

explicitar e ou estabelecer elos com o objetivo deste trabalho. 



28 

regras que precisam de respeito e ordem, para que assim possam ser praticadas. 

 

 
Desta forma, as atividades físicas direcionadas para os grupos de homens e 

mulheres eram carregadas de represálias que eram vistos como algo natural e 

necessária para que cada corpo soubesse exatamente qual o seu lugar, além de 

que o forte vence o fraco, e para isso a prática da atividade física se fazia necessária 

para a sabedoria, o fortalecimento e o reconhecimento do homem, 

consequentemente também da mulher. 

 

 
Todos os estudos apontados até este momento são direcionados aos corpos 

dos homens, e os corpos das mulheres acabam sendo agraciados com estes 

estudos e por conseqüência recebem a permissão da sua atuação na ginástica 

desde que recomendada cientificamente, seja por médicos ou nas escolas. 

 

 
Pensando na contemporaneidade é possível nos assustarmos quando tomamos 

conhecimento que para atingir o objetivo central da ginásticas, a humilhação 

chegava a ser praticada com veemência pelos seus mestres, castigos era impostos 

a quem não atingisse o objetivo proposto nas atividades que geralmente eram 

competitivas, como descreve Soares (2002) a seguir: 

 

 

“Eu faço aplaudir os vencedores de cada pelotão pelos vencidos que 
tenham disputado a vitória, para habituá-los a ser justos, a louvar o 
mérito que seus rivais podem ter e evitar o baixo e funesto 
sentimento da inveja. (AMOROS apud SOARES, 2002:45). 
 
 

Outro apontamento que nos faz acreditar nessa idéia de educação moral 

exercida por meio de atividades físicas, como corrida e marcha é encontrada na 

seguinte fala: 

 

 
“Às vezes a corrida é um recurso para nos libertarmos de idéias que 
nos atormentam e assim também é benéfica para a saúde da alma 
tanto quanto a do corpo.” (AMOROS apud SOARES, 2002:45) 
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A prática da ginástica, da marcha e da corrida já estavam estabelecidas e aceita 

pela sociedade européia, contudo um novo problema surgiu: quem vai ministrar as 

aulas das atividades físicas? 

 

 
Enquanto as corridas e as marchas podiam ser praticadas por homens e 

mulheres, também ensinadas por quaisquer pessoas, os saltos, considerados mais 

complexos, pois para isso era necessário que os praticantes possuíssem uma 

educação intelectual mais avançada. Só assim a arte de ensinar saltar seria 

possível, este é um motivo para excluir a mulher da docência deste movimento. 

 
 

De acordo com Soares (2002), o ato de ensinar e praticar o salto era visto 

moralmente assim como a corrida e a marcha, contudo pode-se dizer que até em 

maior comprometimento, visto que o salto era considerado uma atividade física 

complexa, difícil e por isso não poderia ser ensinada por mulheres, pois tratava-se 

de uma atividade que se tira os pés do chão, trabalhando contra a gravidade e essa 

atividade em mãos de leigos ou de mulheres poderia desencadear graves acidentes 

para quem pratica e para quem ensina. 

 

 

“Saltos, corridas e marchas eram, portando, poderosos instrumentos 
de educação física e moral. Afirmar, progressivamente, estas ações 
corporais como meios de educação moral dos indivíduos era um 
desejo de Amoros.” (SOARES, 2002:46). 
 

 

Muito mais do que um simples instrumento de educação física e moral, a marcha, 

a corrida e o salto são instrumentos de repressão velada do corpo humano, que ora 

sublimada nas atividades, ora explicitada como afirma Amoros a seguir: 

 

 
... a observação feita acerca da necessidade de circunspecção e 
método para a arte de saltar. A ação audaciosa possuía prescrições 
precisas. O perigo era medido, previsto; à distância e a altura, 
milimetricamente calculadas. O treino objetivava a diminuição do 
risco pela ampliação da capacidade de raciocinar, de usar razão em 
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situações-limites e, ainda, de elevar a moral, manter a calma e 
realizar a ação na qual “saltar” era fator determinante. (SOARES, 
2002:46) 
 
 

De acordo com a fala acima, a mulher não podia ensinar o salto já que esta se 

tratava de uma atividade complexa. Entendemos que embora a preocupação maior 

fosse com o treinamento de força, da moral, da higiene e da pureza da raça, 

também existiu a preocupação com a preservação da saúde dentro dos limites 

pertinentes a sua época, século XIX. 

 

 
Outro fator curioso e que nos chamou a atenção se deve ao fator música na 

atividade física, se observarmos hoje em dia, a ginástica em academia é praticada 

ao som de altas músicas e esse aspecto também era aplicado no século XIX onde a 

música foi bastante defendida por Amoros. 

 

 
De acordo com Soares (2002), o uso da música durante os exercícios de 

ginástica, contribuía para a formação do corpo humano o mais ideal possível, assim 

criou-se um conjunto de exercícios sem materiais e de fácil execução, podendo 

esses exercícios ser praticados por quaisquer pessoas que assim quisessem e de 

diferentes grupos sociais e instituições. 

 

 
Porém percebemos que a ginástica proposta às mulheres, mesmo com auxílio da 

música é a mesma praticada pelos homens, pelas crianças e pelos mais velhos. O 

que diferencia sua prática entre cada ser é o objetivo para cada uma dessas 

pessoas. 

 

 
Acreditando em uma ginástica científica, Amoros e demais adeptos possuem 

certeza que a ginástica de rua só sirva para expor o corpo ao ridículo. Houve uma 

negação do espetáculo artístico corporal de rua e de circo para transformar estes 

movimentos em atividades físicas atléticas com fundamentos científicos. Assim, com 

o avanço das pesquisas científicas. 

 

 
Amoros se une a outros pesquisadores que também acreditam em uma ginástica 
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própria para a melhoria do corpo humano, entre eles encontramos o sueco P.H.Ling 

e o alemão A. Spiess que se juntaram com os fisiologistas G. Demeny, E. Marey e 

os médicos P. Tissié e o professor de música J. Dalcroze. (PIMENTEL; LIBÂNEO, 

1992). 

 

 
De acordo com Nóbrega (2005:60) 

 
A ginástica científica como um novo código de civilidade, no século 
XIX, uma pedagogia do gesto e da vontade, fundada numa 
higienização dos movimentos da cultura da rua. O corpo reto e o 
porte rígido como modelos para a sociedade burguesa. A ginástica 
precisou da racionalidade científica para legitimar-se socialmente. 
 
 

Com a popularidade da ginástica, a cultura do esbelto, da beleza física e da força 

física passa a ser imposta pela sociedade e adeptos da atividade física. Amoros não 

consegue ver outra possibilidade de objetivos da ginástica, do contrário esta 

começaria a ser utilizada por acrobatas, circences e atletas de rua. Amoros havia 

conquistado seu governo e grande parte da sociedade, não poderia agora deixar ser 

vencido por uma parte da sociedade que não se importava em expor seu corpo aos 

olhos nus de quem quisesse ver seus movimentos livres e sorridentes. 

 

 
Sua ginástica respondia aquilo que todo governo desejaria para a sua sociedade, 

uma cidade repleta de ordem e disciplina, uma disciplina utilitária. E dentre deste 

contexto Amoros, de acordo com Soares (2002) concede exercícios físicos 

específicos às mulheres, pois acreditava que as educando e, portanto, disciplinando-

as, estaria educando também seus filhos que nasceriam e cresceriam rodeados da 

arte de exercitar-se fisicamente e já chegariam à sociedade educada moralmente. 

 

 
Contudo, a ginástica amorosiana estava prestes a passar por momentos 

conturbados e constantemente confundidos com a ginástica de circo já que esta 

também movimentava os corpos realizando uma ginástica diferente e em locais 

abertos sem nenhuma restrição. 

 

 
Para Amoros a ginástica de circo é menos importante que a sua, pois no circo a 



32 

ginástica é marcada pelo descompromisso com a rigidez e consequentemente com 

a moral, justificava-se essa atitude pela ginástica amorosiana estar pautada em 

pesquisas e as do circo não. 

 

 
Confirmando esta idéia de Amoros, encontramos em Crespo (1990:273) uma 

ginástica dita como ideal sendo aquela que seria realizada com a seriedade 

científica já consagrada e em lugares restritos com técnicas e fundamentos éticos. 

 
Através de um conjunto de técnicas do corpo organizado com 

bases científicas e apoiado em fundamentos éticos indiscutíveis o 
indivíduo assumia-se como o responsável pela sua própria 
contenção. Ordenando as suas relações com o mundo rejeitando o 
espontâneo e afirmando a sua vontade. (CRESPO 1990: 273) 

 
 

Tanto Crespo quanto Amoros repugnavam as ginásticas de circo, pois além de 

considerá-las ineficientes ao conceito de ensino científico e moral, também viam o 

corpo exposto ao público como um corpo espetáculo7. 

 

 
Outros fatores sobre as atividades físicas começam a aparecer, primeiramente a 

ginástica como exercício para a moral, depois a aplicabilidade desta ginástica em 

mulheres e agora os jogos. 

 

 
Para Amoros, os jogos são momentos únicos e importantes para um bom 

adestramento da moral do indivíduo, é no jogo que ele se encontra livre das amarras 

da vida, e desarmado do ódio, da ira, da paixão, ee vira alvo fácil de controle, e para 

desenvolver este trabalho basta que o professor saiba conduzir a atividade, interferir 

quando for oportuno, passando a ter total controle da situação e não mais o aluno. 

 

 
Desta forma, os jogos poderiam ser utilizados tanto para as aulas de ginástica 

de civis quanto para os militares, e como sempre, os jogos não poderiam ser 

                                                 
7
  O artista de circo nascia e crescia meio no meio de movimentos corporais livres de imposições 

científicas mas carregada de trabalho, inclusive coletivo, com rigor, disciplina e treinos, mas livre da educação 

formal que exigia um aprendizado pautado em livros, a educação do indivíduo de circo sugeria ao mundo uma 

forma de viver e de aprender longe da sociedade “científica”. 
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confundidos com festas populares, uma vez que suas atividades eram sempre 

científicas, de forma que uma fosse oposta a outra, além disso só praticavam jogos 

os homens. 

 

 
Amoros, de certo modo, desejou redesenhar os jogos, apartando-os de um 

universo de festa e de imagens utópicas como explicitado abaixo. 

 

 
Mesmo porque, esta festa popular da Praça Pública também 

devia ser objeto de controle. Nela havia um gasto desmedido de 
energias. O controle exercido sobre a festa, contudo, não devia aboli-
la, mas sim, desnaturalizá-la, desnutri-la, restingi-la. (SOARES, 
2002:70). 

 
 

De acordo com Soares (2002), a festa deveria ser enquadrada como um gasto 

desnecessário de energia, uma necessidade biológica sem utilidade utilitária, 

apenas uma recuperação do trabalho para o próprio trabalho. 

 

 

1.3 A força está com os meninos. O impacto da ginástica do século XIX no 

Brasil.  

 

A ginástica tornou-se item básico e necessário ao corpo e a saúde e ao 

comportamento do ser humano, item esse considerado necessário para que a 

burguesia continuasse distante do restante da população, esta de baixa renda. 

 

 
A justificativa para cuidar da saúde e do comportamento se fez necessário para 

que os controles dos movimentos corporais continuassem no comando da classe 

alta, assim fez-se acreditar que para haver crescimento e fortalecimento seriam 

necessários estudos e pesquisas baseadas na ciência e essa concepção de homem 

fortificou-se com rapidez devido à crença que existia na área médica de que a saúde 

da família estava nas mãos das mulheres e a nação nas mãos dos homens, o que 

começou a dar indícios de que a ginástica tinha tudo a ver com a saúde ou 

qualidade de vida, termo este utilizado somente no século XX. 
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Com a invenção da ginástica científica, outras invenções foram aparecendo com 

o intuito de melhorar as condições de prática dos corpos, assim além dos ginásios e 

da introdução das músicas nas sequências de ginástica, houve também a 

descoberta do dinamômetro8. 

 
 
Serão efetuados 200 passos ou movimentos por minuto para 

chegar a executar 4000 passos em vinte minutos; isto produzirá, 
num cômputo de três pés por passo, quando aplicado no campo, 
uma légua de 1200 pés em vinte minutos que levará a executar três 
léguas por hora. (AMOROS, 1834:144 apud VIGARELLO, 1979:13). 

 
 

Os corpos passam a ser mensurados, a ginástica além da música e de local 

próprio a ser praticado, mais uma herança da ginástica européia, também passa a 

ser baseada em números, e acredita-se que essa ginástica precisa ser segmentada, 

ou seja, exercitar uma parte do corpo de cada vez: braços, pernas, cabeça, tronco. 

 
 

De acordo com Simon (1827:219) apud VIGARELLO (1979), deveria existir um 

dinamômetro em todos os internatos, assim os alunos poderiam exercitar a força dos 

diferentes músculos sem comprometer outras partes do corpo. E o corpo da mulher 

mais uma vez recebe do corpo do homem as instruções básicas e baseadas no 

treinamento do corpo para o homem. 

 

 
A mulher precisa adaptar-se para encaixar-se nos moldes estabelecidos de 

ginástica. É como se o corpo da mulher se escondesse atrás do corpo do homem, 

parte das justificativas para uma adaptação é a necessidade do corpo da mulher 

futuramente poder abrigar soldados e futuras mães em seus ventres. 

 

 
Com o aumento de atividades exercidas pelo homem, seu corpo começa a ficar 

enfraquecido e acidentes começam a acontecer, por isso instrumentos de apoio ao 

trabalho foram lançados e de acordo com Vigarello (1979) houve também a 

                                                 
8
  Apenas o dinamômetro, inventado por Régnier, no fim do século XVIII, permitia a avaliação, em 

quilogramas, das forças exercidas sobre esse instrumento: sua mola, inalterável e graduada, transpõe em 

números a potência dos músculos. (VIDARELLO, 1979:11) 



35 

invenção de um balanço ortopédico que deveria fazer força contrária no caso de 

uma má formação dos pés, dessa forma seria possível uma correção da curvatura 

do pé caso fosse necessário. 

 
 

Este aparelho passou a fazer parte dos equipamentos escolares, que junto com 

os movimentos isolados das partes do corpo promovia uma melhora significativa na 

força muscular dos alunos e aos poucos a prática foi se difundindo entre os corpos 

dos meninos e posteriormente nos corpos das meninas, tal instrumento não seria 

necessário já que a força exercida nos seus movimentos de ginástica não poderia 

comprometer nenhum de seus segmentos. 

 

 
No Brasil, um dos primeiros colégios a importar à ginástica foi o Colégio Pedro 

Segundo, onde o reitor e médico Joaquim Caetano da Silva decidiu contratar 

Guilherme de Taube que apresentou documentos comprovando uma vasta 

experiência em exército imperial. 

 

 
Os ginásios ainda não existiam no Brasil, por isso a ordem era praticar a 

ginástica no pátio do Colégio, todos os dias, de segunda a sábado, com duração de 

1 hora diária e 2 horas às quintas-feiras. De acordo com os médicos da época, a 

ginástica diária era benéfica aos corpos. 

 

 
Cunha Junior (2003) nos revela em seu texto que esse mestre vindo da Europa 

para lecionar ginástica em terras de Vera Cruz (Brasil) se fez necessárias já que no 

Brasil não existiam pessoas capacitadas a ministrá-las, porém seu salário seria bem 

inferior aos demais colegas e a explicação para isso foi o fato da ginástica ser 

prática e inferior às cadeiras ditas teóricas, outro fatos é o não reconhecimento como 

professor, mas sim como mestre. 

 

 
Devido a tais problemas relacionados com salário e prestígio, Guilherme de 

Taube deixa o colégio e como o reitor não encontra ninguém que pudesse substituí-

lo, os alunos ficam sem aulas de ginástica até aparecer Frederico Hoppe, um ex-

militar do exército espanhol que ofereceu ao reitor seus serviços para ministrar aulas 
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de ginástica, contudo, esgrima, segundo Frederico Hoppe era muito superior e 

vantajoso que as aulas de ginástica. 

 

 
Ainda nas reflexões de Cunha Junior (2003), Frederico Hoppe assume seu cargo 

de mestre de ginástica sem se contentar com seu salário, Hoppe desejava bem mais 

do que estava sendo oferecido pelo reitor, e como não estavam conseguindo um 

acordo D. Pedro II precisou intervir na discussão e estabelecer um salário fixo para 

os mestres de ginástica, tal qual o mestre de música e desenho. 

 

 
Com a desavença entre o mestre de ginástica Frederico Hoppe e o reitor 

Joaquim Silva devido aos salários oferecidos, Hoppe acaba deixando o Colégio e 

por não existir outro mestre capacitado em ginástica o reitor prefere ficar sem 

ninguém ministrando essas aulas. 

 

 
O cargo na docência da ginástica ficou vago após a saída de Hoppe, contudo 

nos três meses seguintes os meninos não tiveram aulas, uma vez que ninguém 

habilitado havia aparecido neste momento no exercício desta docência e as mulher 

não poderiam ocupar este cargo. 

 
 

Hoppe volta a lecionar no colégio e para compensar o financeiro combina com o 

reitor a sua permanência em apenas 3 dias na semana, o que foi aceito, contudo as 

aulas de esgrima na escolas particulares rendia melhores salários ao mestre o que 

acabou levando-o a abandonar as aulas do colégio novamente. 

 

 
Em 1885 criou-se um decreto que estabelecia a freqüência diária da ginástica, 

porém ela estava focada entre as cadeiras teóricas e com o intuito de amenizar a 

ociosidade presente nesse momento, o que poderia ser motivo de atitudes imorais e 

inadequadas. Muitos foram os mestres que passaram pelo Colégio, todavia Pedro 

Guilherme Meyer, alferes do exército brasileiro assumiu as lições, bem como o 

comando do término da construção do primeiro ginásio de ginástica construído no 
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Brasil9, direcionando a ginástica para uma prática com caráter militar. 

 

 
De acordo com Soares apud Cunha Junior (2003), Pedro Meyer aplicava no 

colégio as mesmas atividades desenvolvidas por Amoros, ou seja, exercícios de 

marcha, as corridas, os saltos, os flexionamentos de braços e pernas, os exercícios 

de equilíbrio, de força e de destreza, além da natação, a equitação, a esgrima, as 

lutas, os jogos e os exercícios em aparelhos, tais como as barras fixas e móveis, as 

cordas, os espaldares, o cavalo e o trapézio. 

 

 
Todas as atividades, voltadas prioritariamente aos meninos, trazia um forte 

objetivo, a saúde, a higiene, o controle da moral, militarização e a força muscular. 

 

 
“[...] a Hygiene é o suco doce de todos os fructos colhidos pelos cultivadores dos 

diversos e numerosos ramos das grandes árvores das ciências médica” (Armonde, 

1874:IV apud Silva, 2004:103). Ainda Silva (2204), Armonde acredita que os 

médicos eram as únicas pessoas capacitadas a desenvolver trabalhos relacionados 

à saúde física e a moral e por isso que a Educação Física não ficou fora das 

mudanças desde século XIX. Investir na Educação Física era como autorizar que a 

medicina entrasse em área escolar justificando inclusive suas novas regras, já que 

elas não combinavam com as regras religiosas impostas nas escolas. A partir desse 

momento não é mais um problema de religião e sim de saúde. 

 
 

Podemos observar que falamos de ginástica para meninos e às meninas era 

permitido apenas aprender as do lar, e isso se deve ao fato de acreditarem que as 

meninas eram mais frágeis que os meninos. 

 

 

Nota-se que da realização dos exercícios ginásticos as meninas 
ficaram de fora. No caso desta diferença de educação entre os 
sexos, realmente não eram todas as práticas que serviam para a 

                                                 
9
  Vimos no texto anterior que Amoros foi o responsável pela criação oficial e científica da ginástica na 

França, no Brasil quem fez a criação foi Pedro Meyer, inspirando-se no discípulo de Amoros, o francês 

Napoleon Laisné, aplicava a ginástica aos meninos brasileiros. 
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formação tanto dos meninos como das meninas. Do mesmo modo 
que a inserção da gymnastica restringiu-se apenas aos alunos do 
sexo masculino, algumas disciplinas, como prendas domésticas, 
eram destinadas exclusivamente ao sexo feminino. (Puchta, 
2007:17-18) 
 
 

O que é possível notarmos neste primeiro momento de pesquisa é que a 

ginástica tem sido forte aliado à burguesia, em que a justificativa de tal atividade se 

faz por conta de um fortalecimento muscular, assim os corpos dos homens seriam 

mais fortes, robustos, sadios e ficariam longe da tentação. Contudo o corpo da 

mulher que na Europa já era alvo de mestres para que seus corpos sejam 

adestrados moralmente, o que não acontecia no Brasil. 

 
 

 No capítulo seguinte falaremos da ginástica no âmbito escolar dando uma maior 

ênfase na questão corpo da mulher, seus desejos e possibilidades, ou como dito no 

próprio capítulo, os encontros e desencontros do corpo da mulher na ginástica 

escolar. 
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2 CORPO-MULHER NO ESPAÇO CORPO-MASCULINO 

 

 

“...Não pretendemos formar acrobatas nem Hércules, mas desenvolver na criança o quantum de vigor físico 
essencial ao equilíbrio da vida humana, à felicidade da alma, à preservação da Pátria e à dignidade da 
espécie...” Rui Barbosa 
 
 
 
 

2.1 A GINÁSTICA E A ESCOLA: POSSIBILIDADES DE ENCANTOS E 

DESENCANTOS. 

 

 

A introdução da ginástica nas escolas no Brasil se deu por conta dos trabalhos 

realizados por Rui Barbosa, um político idealista, que acredita na prática da ginástica 

no âmbito escolar, como um elemento educativo e disciplinador, não só no âmbito 

da saúde, por meio da higiene, quanto pela moral surgiu então à necessidade de se 

estabelecer decretos que obrigam as escolas manter mestres de ginásticas entre 

suas aulas teóricas. 

 

 
Vale ressaltar que o movimentar dos corpos não era bem visto, já que a escola 

era de cunho intelectual e fazer ginástica transpirava, desalinhava os alunos além de 

cansá-los. Causá-los eram motivos que fez com que muitas famílias brigassem para 

a não realização dessa tarefa, na verdade queriam proteger seus filhos da 

conseqüência da ginástica. (COSTA, 1988). 

 

 
Em um dos decretos de Rui Barbosa sobre a utilização da ginástica na escola, 

utiliza-se do exemplo de Adolph Spiess (1810 – 1858) que influenciado por 

Pestalozzi foi conhecer a ginástica de Guths Muths, adepto a essa idéia vai para a 

Suíça onde consegue organizar um sistema de ginástica escola, conseguiu também 

levar este feitio para a Alemanha, contudo suas idéias foram rejeitadas. 

 

 
De acordo com Marinho (1975), Rui Barbosa teve uma grande influência no Brasil 

que preocupado com a nação brasileira passa a estudar e pesquisar assuntos 

diversos inclusive a ginástica no mundo o que fez com que tais anotações, algumas 
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citadas neste texto, fizessem a diferença na prática escolar e virassem decretos no 

país, entre eles a prática da ginástica por mulheres, até então não aceito no Brasil, 

mas já praticado na Europa. 

 

 
Para Rui Barbosa os manuais publicados na Prússia nos anos de 1862, 1868 e 

1895 são fundamentais para montar os pareceres brasileiros. Com isso a Educação 

Física, ou como era conhecida, a ginástica no Brasil passa a ser moldada e 

transformada em decretos de acordo com os modelos desenvolvidos também na 

Alemanha. 

 
 

Em 1825 na Áustria e Tchecoslováquia, foi publicado um tratado de ginástica, que 

de acordo com Marinho (1975) foi plágio de Guths Muts cuja cópia da publicação 

tinha a intenção de adequar a ginástica à realidade local. Após o ano de 1848 surge 

a “Associação Acadêmica de Ginástica” e com ela vários adeptos da ginástica como 

médicos que as transformaram em programas de “ginástica ortopédica”, ou seja, 

uma adequação já existente em tratamentos e correções ortopédicas. 

 
 

A obrigatoriedade da ginástica aconteceu em 1869 e em 1870 apareceu à 

primeira Universidade em Viena com um curso de formação dos alunos de ginástica. 

Contudo, a influência pangermanista ajudou Praga a obter sua primeira associação 

de ginástica sob influência de Darwin, o então presidente da associação. 

 

 
A idéia da prática da ginástica como um elemento que criasse força, pureza e 

limpeza foi se alastrando pela Europa e por conseqüência futura também no Brasil. 

Assim, surge um discurso oriundo do pensamento médico higienista cuja raiz vem 

do positivismo e chega à escola em nome da saúde. (GOELLNER, 1992:9). 

 

 
O pesquisador Henri Fuergmer passou a acreditar em Miroslay Trys que dizia que 

só existiriam povos fortes se vencessem as lutas pela vida e para isso seus corpos 

precisariam de estímulos, o que encontrado na ginástica cuja população tcheca irá 

encontrar a estrutura mínima e necessária para ser um indivíduo considerado heróis. 

Assim, ao acreditar nesta hipótese, Trys juntou-se com o médico Dr. Musil e criaram 
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em 1863 a Associação de Ginástica para meninos e somente mais tarde em 1869 

criam-se a Associação de Ginástica para as mulheres. 

 
 

Estamos entendendo que o movimento para uma prática de ginástica, esteja 

ocorrendo em nome de uma melhor condição física, aumento de força para os 

corpos dos meninos e “manutenção” da graciosidade para os corpos das meninas, 

corpos que utilizam a ginástica como ferramenta para alcançar o objetivo da força, 

da higiene e da moral deixando que as necessidades intelectuais sejam atribuídas 

as modalidades ditas teóricas, a escola continua sendo um lugar da prática do 

intelecto e o físico apenas a oportunidades de aproveitar o tempo. 

 

 
De acordo com Marinho (1975:47), “A ginástica abrange a prática de todos os 

exercícios que tomam o homem mais corajoso, mais intrépido, mais inteligente, mais 

sensível, mais forte, mais habilidoso, mais adestrado”. No mesmo modo Goellner 

(1992:31) em seus estudos também chegou à mesma teoria cuja ginástica está a 

serviço do homem em sua totalidade, onde a tríade saúde, força e moral serão 

trabalhados por meio da ginástica. 

 

 
Na reforma brasileira de Leôncio de Carvalho sob o título “Reforma do Ensino 

Primário e várias Instituições Complementares da Instrução Pública”, na qual foi 

apresentado à Câmera dos Deputados em 12 de setembro de 1882 do Parecer 

no224 foi escrito que a ginástica , com movimentos harmoniosos deveria fazer parte 

do currículo escolar, contudo deveria ser ministrada de forma recreativa. Rui 

Barbosa encontrou muitos obstáculos para a prática dessa reforma. Diretores e 

autoridades não aceitavam tais ordens e o Parecer ultrapassou os limites da Corte 

indo repercutir em território amazônico onde se iniciou um trabalho voltado para a 

prática da ginástica nas escolas de ensino primário e secundário. 

 

 
Em certo momento, quando se sonhava com uma justificativa mais clara para as 

ações realizadas na corte, à Assembléia Legislativa, em 1 de junho de 1883 

convocou seus congressistas com a presença também de Antonio Estevam da 

Costa e Cunha que acreditando em Rui Barbosa teceu o seguinte parecer: 
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A Educação Física, como se tem visto, é um elemento tão salutar 
à vida dos povos, contribui tanto para o vigor individual do cidadão e 
para o valor e força da nação, tem tanta influência na parte psíquica 
de nossa natureza que nós brasileiros, governo, povo e mestres, 
todos convictos e animados de um bem entendido patriotismo, 
devíamos por nosso maior empenho em torná-la quanto antes uma 
verdade em todos os estabelecimentos de ensino. (Marinho, 
1975:139). 

 
 

Embora houvesse pessoas a favor da prática da Educação Física desde os 

primeiros momentos da criança na escola, muitos ainda continuavam contra essa 

idéia, e alguns governos chegaram a publicar pareceres que dessem conta de 

“proteger” as pessoas, sobretudo as mulheres que não quisessem ou não pudessem 

executá-las. 

 

 
Na província de São Paulo, o então presidente João Alfredo defendia uma prática 

da ginástica nas escolas para que a cultura geral fosse fortificada e para essa 

formação do caráter e desenvolvimento do físico fosse respeitado, João Alfredo 

então cria em uma escola padrão dois momentos de prática, uma classe com alunos 

de 9 a 11 anos e outra com alunos de 12 e 13 anos de idade. 

 

 
Cada classe deveria executar exercícios de canto, ginástica, exercícios militares, 

trabalhos manuais para que a cultura do gosto fosse praticada, assim como o hábito 

a disciplina entre outras instruções. Marinho, ainda referindo-se a Rui Barbosa nos 

trás uma observação já sabida, mas ainda não identificada na ginástica brasileira. 

No ano de 1887 o Rio de Janeiro foi atacado por uma grande mortalidade infantil o 

que fez a sociedade em geral, médicos e famílias inteiras a repensar a prática da 

ginástica por parte das mulheres e mães. 

 

 
Até este momento, a ginástica era promovida para o corpo dos homens e das 

mulheres, contudo eram os homens os maiores alvos dessa prática para que fossem 

fortificados e preparados para defender sua nação. Após este inesperado fato da 

perda das crianças, médicos e autoridades começam a repensar a prática da 

ginástica aplicada as mulheres, o que a partir de agora começa a ser mais cobrada 

na sociedade. 
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Qual seja, em vista disso, começam a aparecer afirmações de que as 

mortalidades teriam sido evitadas se as mães, mulheres pequenas e frágeis, 

tivessem uma Educação Física que a preparasse para uma gestação saudável e 

segura, desta forma seriam passadas a essas mulheres informes sobre higiene 

geral, inclusive a higiene sexual. Assim, grupos de mulheres passam a ter aulas e 

dicas de como cuidar de seus filhos, reuniões presididas por médicos dão as 

orientações de higiene, de moral e indicam a ginástica como uma das práticas de 

limpeza corporal, tendo assim um aumento simpático da sua prática pelos corpos 

das mulheres. 

 

 
Daólio (1999) compartilha desse mesmo pensamento com o qual o corpo da 

mulher precisa ser fortificado para que ele possa gerar bons frutos, ou seja, que sua 

gestação traga a sociedade corpos mais fortes e sadios, para que se for menino que 

seja um bom soldado e uma menina, uma boa parideira, este autor, que trabalha 

com questões culturais nos apresenta com este pensamento uma herança biológica 

e científica na qual vimos no primeiro capítulo. 

 
 

Com a república proclamada, novas ordens aparecem e a ginástica manteve-se 

firme nas escolas. Novos manuais sugeriam que os meninos deveriam realizar 

trabalhos manuais como carpintaria enquanto que as meninas trabalhassem com as 

agulhas, e cada escola primária deveria ter um ginásio ter um ginásio próprio para a 

prática da ginástica e um pátio para os jogos, já no ensino ginasial além ginástica os 

alunos deveriam tem também esgrima e evoluções militares. (Marinho, 1975:131-

134). 

 

 
Neste início de século as aulas eram ministradas aos meninos e meninas 

separadamente, e de acordo com o Decreto no 27 as escolas deveriam também 

ministrar aulas de ginástica e exercícios militares, isso porque enquanto sua 

utilização no Brasil ainda se baseava em movimentos recreativos, na Europa a 

ginástica já tomava rumos diferentes, para a burguesia européia o homem precisava 

continuar sob seu domínio e para isso cria-se um corpo ideal para toda mudança 

econômica que estava ocorrendo com as Revoluções, principalmente na Inglaterra e 

na França. (CASTELLANI FILHO, 1994). 
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Com a nova reforma, o homem passa a ser visto como um ser biológico, e será 

nesse formato anatômico-fisiológico que o burguês irá formar o cidadão e desta 

forma teria o homem forte e apto para produzir e gerar o capital, já a mulher, 

também reconhecida biologicamente, precisa ter seus movimentos adestrados para 

que suas características femininas sejam trabalhadas e vigiadas, já que a 

manutenção da sua manifestação pública. 

 

 
A partir do momento em que o homem burguês descobre o homem que deseja 

para a sociedade, começa-se a inserir a Educação Física para o ensino do 

proletariado, divulgando que para ser um homem trabalhador precisaria ter um bom 

vigor físico. Desta forma a Educação Física torna-se a escolarização base para 

utilização do exercício físico no conteúdo escolar, e são os médicos higienistas que 

dirão como trabalhar com a ginástica, assim a educação higienista entra no âmbito 

escolar acreditando que os corpos só continuarão sendo educados se a educação 

ultrapassar os limites do ambiente familiar. 

 
 

Os higienistas encontraram dificuldades para iniciar seus trabalhos na esfera 

escolar, de acordo com Mafra (apud Costa, 1988) existiam publicações públicas 

onde relatava a angústia dos pais em deixar seus filhos praticarem a ginástica, para 

eles a prática trazia suor e cansaço, conseqüência do correr, dos passeios longos e 

das ginásticas ao sol, e para evitar o sofrimento os pais queriam poupar seus filhos e 

filhas de momentos considerados desagradáveis. 

 

 
Com a insistência por parte dos médicos em colocar a ginástica nos colégios, os 

pais acabaram cedendo seus filhos, homens precisariam mesmo de uma orientação 

médica e familiar, contudo a ginástica para as mulheres continuava não sendo aceita 

e nem justificada pela categoria médica, pelo contrário, existia a “teoria da 

incapacidade menstrual” (KNIJNIK, 2003:26), apesar disso, Soares (1995) nos 

mostra uma mulher sendo orientada a prática da ginástica em nome da puericultura, 

o que nos faz acreditar que a tal teoria da incapacidade menstrual está diretamente 

relacionada à prática de competições e treinamentos de força como ministrado aos 

homens. 
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De acordo com Castellani Filho (2003), Rui Barbosa não deixou de lado a idéia de 

uma ginástica em busca do homem forte e saudável, no seu parecer no224 de 1882, 

Rui Barbosa faz a seguinte declaração: 

 
 
[...] Com a medida proposta, não pretendemos formar nem 

acrobatas nem Hércules, mas desenvolver na criança o quantum de 
vigor físico essencial ao equilíbrio da vida humana, à felicidade da 
alam, à preservação da Pátria e à dignidade da espécie [...] 
(Castellani Filho, 2003:53) 

 
 

Ainda acreditando em uma Educação Física de cunho fundamental no processo 

de fortalecimento do físico, o povo deveria ter uma boa política educacional e, 

sobretudo sanitária. Para tanto, a prática esportiva também deveria ser praticada por 

mulheres, e se o corpo da mulher estiver forte e saudável seus filhos seriam gerados 

com saúde e quando gerados meninos estes poderiam vir a ser úteis e 

possivelmente defender a construção da Pátria. Já as meninas, estas se tornariam 

mães robustas. 

 
 

Castellani Filho (2003:56) faz uma curiosa observação quanto a uma 

particularidade da eugenização ao citar que o autor Fernando de Azevedo apóia-se 

na ciência da melhora das qualidades raciais [...] que tem por objeto, melhorar física 

e mentalmente as qualidades raciais [...] (Castellani Filho, 2003:56). 

 

 
Refletindo sobre esse objetivo, estes autores acreditam em uma regeneração da 

mulher fraca, pois esta engravidando sua gestação certamente seria um desastre 

para seu filho, podendo até mesmo ocorrer sérios acidentes com o feto. 

 

 
Isto indica que a Educação Física para as mulheres deveria apenas prepará-la 

para a futura maternidade, a dúvida se o corpo da mulher estaria preparado ou não 

de fato para a prática da ginástica surgiu nas palavras de Fernando de Azevedo 

quando em suas publicações datadas em torno de 1920 com o apontamento de que 

ambos os sexos, homens e mulheres, deveriam praticar a ginástica. 
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Vejamos a opinião de Rui Barbosa expressado por Fernando de Azevedo e 

posteriormente por Castellani Filho: “[...] atividades ginásticas que atinassem para a 

harmonia de suas formas femininas e às exigências da maternidade futura.” 

Castellani Filho (2003:58). 

 

Outro comentário que encontramos em Castellani Filho diz respeito à opinião da 

psicóloga Daisy Wainberg: 

 

 

“a mulher é seu corpo, é a sua especificidade de menstruar, 
engravidar, parir, amamentar. Assim, cria-se um espelho onde todas 
se devem mirar. Se a mulher está definitivamente ancorada a um 
corpo natural, nada mais normal que ela seja passiva, doce, 
maternal, bela, sedutora, burra talvez, tudo por natureza...” (Daisy 
Wainberg10 in Castellani Filho 2003:59). 

 

Observemos em tal citação, que a mulher sequer inteligente possa ser para que 

seu corpo não seja tratado como um corpo qualquer, afinal de contas é a mulher que 

“pari” o filho homem que deverá crescer com um corpo forte e saudável para 

possíveis e futuras batalhas e opondo-se a essa leitura que repudia a grande 

maioria das mulheres (Castellani Filho, 2003:59-60). 

 

Em outros textos de Castellani Filho (1982), encontramos uma referência das 

atividades físicas às mulheres pela própria legislação da educação física, no artigo 

54 do decreto lei de número 3199 de 14 de abril de 1941. 

“As mulheres não se permitirá a prática de desportos 
incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este 
efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias 
instruções à entidades desportivas do país”. (Castellani Filho, 
1982:61). 

                                                 
10

  Daisy Wainberg. A longa jornada até o manicômio, Folha de São Paulo, folhetim In Lino Castellani 

Filho. História da educação física. A história que não se conta. 
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Mediante tal decreto nacional, várias deliberações foram aparecendo e ditando as 

regras de como deveria ser a prática de exercícios pelas mulheres11. Enquanto os 

decretos em nota estão falando da mulher no esporte, a educação física escolar não 

poderia tomar outros rumos a não ser também de desmerecer o corpo da mulher na 

prática física. 

 

Este contexto é facilmente verificado quando observamos a Lei 6503 de 

13/12/1977 quando diz em seu artigo primeiro que todos os alunos e alunas são 

obrigados/as a realizar a prática da educação física com algumas exceções, entre 

elas a aluna que tenha filhos. 

 

Examinamos as palavras de Castellani Filho: 

 

... por força do Decreto-Lei no705/69, deixa transparecer 
opensamento de que a educação da prole é de responsabilidade 
única e exclusiva das mães. Caso o entendimento fosse outro, 
“homem com prole” também deveria merecer o mesmo tratamento 
oferecido À mulher (Castellani Filho, 2003:66). 

 

 

Fazendo a diferenciação entre homens e mulheres observamos a ordem dos 

fatos, enquanto o homem, mesmo com filhos, pode e deve exercitar-se, a mulher 

com filhos está totalmente dispensada da prática na escola pois a educação de seu 

filho depende exclusivamente dos seus ensinamentos. 

 

                                                 
11

  Deliberação – CND – n
o
7/65 

 N
o
1: às mulheres se permitirá a prática de desportos na forma, modalidade e condições estabelecidas 

pelas entidades internacionais dirigentes de cada desporto, inclusive em competições, observando o disposto 

na presente deliberação. 

 N
o
2: Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de 

praia, p´polo aquático, pólo, rugby, halterofilismo e baseball. 



48 

2.2 ENCONTROS E DESENCONTROS NA EDUCAÇÃO FÍSICA: CORPO-

MULHER-DOCENTE 

 

Com a necessidade da mulher se iniciar nas letras, a educação física escolar 

precisou adequar-se para as instruções de meninos e meninas. Desta forma foi 

eleito o método Francês como método obrigatório a ser ministrado e seguido nas 

escolas brasileiras no nível primário e secundário. 

 

Corria década de 1930 quando o Brasil passou por fortes e importantes 

mudanças na economia e na ordem social, o que passou a desenrolar-se mais 

facilmente já na década de 1950 e a educação e a educação física tentou 

acompanhar essa mudança. Na educação física a questão da moral e civismo 

passou a ter um caráter prioritário além da higienização que passa por três 

patamares: 

 

... o da moralização do corpo pelo exercício físico, o do 
aprimoramento eugênico incorporado à raça e a ação do Estado 
sobre o preparo físico e suas repercussões no mundo do trabalho 
(LENHARO, 1986: 77-78) 

 

Castellani (2003) observa que essa moralização do corpo e aprimoramento da 

raça, desde o século XIX até início do século XX só trouxe para a Educação Física 

certa violência para o tratamento dos corpos. para termos uma idéia, ele nos chama 

a atenção para o decreto no 21.24112 que tratava da proibição da matrícula dos 

alunos no ensino secundário que não fossem aptos a participar das aulas de 

Educação Física. 

 

Para Melo (1999) a cultura de Educação Física brasileira é carregada de traços 

de uma fase militar onde a prática irá “esculpir” o corpo. Assim como para Daólio 

                                                 
12

  Decreto n
o
21.241 (artigo 27, letra b) e no item 10 da Portaria n

o
13 e 16 de fevereiro de 1938. 
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(1997) a Educação Física é uma questão cultural, cheias de signos que foram 

carregadas na história e pela história desde sua descoberta enquanto ginástica 

Soares (2000:5) também compartilha desse mesmo pensamento e acrescenta a ele 

a importância do que possa ser Educação Física. 

 

A educação física será a própria expressão física da sociedade do 
capital. Ela encarna e expressa os gestos automatizados, e se faz 
protagonista de um corpo, “saudável”, torna-se receita e remédio 
para curar os homens de sua letargia, indolência, preguiça, 
imoralidade, e, desse modo, passa a integrar o discurso médico, 
pedagógico ... familiar. (Soares, 2005:06). 

 

 

Segundo a autora podemos dizer que é por meio de um adestramento do corpo 

que a burguesia tentará impor os valores e limites para um novo mundo, um mundo 

capitalista que com a Revolução Francesa toma grandes proporções e podemos 

dizer que o homem e a mulher possuem novas obrigações e novas conquistas, um 

novo ser é moldado de acordo com as necessidades pós Revolução. 

 

A Educação Física integra, portanto, de modo orgânico, o 
nascimento e a construção da nova sociedade, na qual os privilégios 
conquistados e a ordem estabelecida com a Revolução Burguesa 
não deveriam mais ser questionados. (Soares, 2005:06). 

 

Neste ensino só o homem que é o centro da sociedade não mais de forma 

antropológica, mas sim definida por limites biológicos. Não é mais o mundo que gira 

em torno de uma sociedade e sim um mundo que circula em torno da saúde e de 

questões biológicas, as mulheres que agora podem exercitar-se nas aulas de 

ginástica ainda não estão livres, necessitam adequar-se nos exercícios para 

continuarem dóceis e meigas e que agora com atenções são voltadas para a 

maternidade. 
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As justificações divinas deixam de existir, a burguesia sabe que ela é “dona” do 

seu próprio destino, as explicações sobre a ginástica passam a ser de necessidade 

científica como foi explicado no primeiro capítulo. A sociedade passa as ser vista e 

entendida como uma sociedade que possui corpos (feminino, masculino, criança); 

(corpos-sadios e corpos-doentes), diversos níveis de evolução e que ela está 

definida em uma escala indutiva que vai do inferior ao superior cujas orientações de 

mudança encontramos em várias literaturas, mas sem a especificidade e 

aprofundamento que o assunto merece. 

 

Em posse do seu próprio corpo, a classe operária descobriu um mundo de 

competições, onde cada corpo deveria ser ou estar no mais alto grau da desejada 

escala de valores sendo assim como um ser superior. Diante de tal liberdade, 

aglomerados começaram a existir, cortiços foram formados e a classe operária 

passou a viver cada vez mais próximos uns dos outros, às vezes dividiam as 

mesmas casas. 

 

Esse desenfreado crescimento populacional mais a falta de higiene e cuidados 

médicos que existiam por falta de orientação, contribuiu para uma proliferação de 

pestes e epidemias que após contaminar grande parte da população proletária 

ultrapassou os limites geográficos atingindo também a burguesia. 

 

No decorrer da mudança advinda da Revolução Francesa e Industrial, a mulher 

passa a ter/ser um corpo social e este começa a ser ostentado como “objetos 

mensuráveis”, como descrito acima, capazes de estar em uma escala de valores 

estipulados pelo capitalismo. Desta maneira, o corpo masculino começa a sofrer 

sobrecargas devido à necessidade que o indivíduo sente de “vencer” dentro de um 

sistema chamado capitalista onde apenas os melhores serão felizes, úteis e 

reconhecidos na sociedade, sobretudo com os patrões. 

 

A partir desse momento começamos a conhecer outro lado desta Revolução, 

tanto o homem quanto a mulher quando descobriu que tinha um corpo e que poderia 

competir com ele no mercado de trabalho, descobriu também um corpo que poderia 
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estar saudável e ou doente, para Luz (apud Soares, 2005:22) “...o corpo doente 

como o corpo individual, objeto de intervenção médica, ajuda a constituir o indivíduo 

moderno, este átomo de um corpo mais amplo que a razão social ordena.” 

 

O corpo saudável é um corpo desejável para a mão de obra e para o capitalismo 

já o corpo doente transforma-se em um corpo negado e indesejado pela sociedade, 

a discriminação transforma-se em questão de sobrevivência dos corpos sadios. 

 

O discurso higienista na Europa do século XIX veiculava a idéia 
de que as classes populares vivam mal por possuírem um espírito 
vicioso, uma vida imoral, liberada de regras e que, portanto, era 
premente a necessidade de garantir-lhes não somente a saúde, mas 
fundamentalmente a educação higiênica e os bons hábitos morais. 
(Soares, 2005:25). 

 

 

Talvez seja possível imaginar que a educação médica higienista seja fator 

relevante no processo corpo doente. Foucault (2008) nos mostra que essa educação 

foi necessária para que o Estado pudesse moralizar e domesticar os trabalhadores. 

Diante disto, a educação médica higiênica lida também com as questões da saúde 

da família, e será a mulher a pessoa mais indicada para conhecer e ensinar as 

lições médicas que em busca de um equilíbrio social, passa a escola a trabalhar 

para uma sociedade em mudança, para a construção de um novo homem e uma 

nova mulher. 

 

No âmbito da saúde, a Puericultura13 terá nos médicos alguém que trata da 

saúde, higiene e educação diretamente com as mães, preparando-a para a 

educação dos seus filhos cuja ginástica escolar passa a ter fundamental importância 

para a educação higiênica da família que passa a ser responsabilidade da mãe. 

                                                 
13

  Puericultura “surge em  fins do século XIX, na França, e propõe-se a normatizar todos os aspectos que 

dizem respeito à melhor forma de se cuidar das crianças”. Novaes apud Soares 2005:11 
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O objetivo da educação nacional será fortificar o corpo e 
desenvolvê-lo por meio de exercícios de ginástica; acostumar às 
crianças ao trabalho das mãos; endurecê-las contra toda espécie de 
cansaço, dobrá-las ao jugo de uma disciplina salutar, formar-lhes o 
coração e o espírito por meio de instruções úteis; e dar 
conhecimentos necessários a todo cidadão. Seja qual for sua 
profissão...(SOARES, 2004:42) 

 

 

Este seria o “plano para uma educação perfeita” da sociedade em geral, homens, 

mulheres e principalmente as crianças que ao crescer seriam homens e mulheres 

sadios e educados moralmente. 

 

“A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, 
corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 
econômicos de utilidade) e diminui as forças do corpo (em termos 
políticos de obediência).” (FOUCAULT, 2008:119) 

 

Atualmente pensar que no século XIX esta era a situação da mulher chega a ser 

angustiante. O pensamento positivista que existia reforçava ainda mais esta questão 

como dizia Augusto Comte 

 

... a mulher deveria ser sustentada pelo homem, pois somente 
assim ela seria capaz de preencher convenientemente seu „santo 
destino social‟, uma vez que, para o culto positivo, a mulher, como 
„sexo afetivo‟, é considerada como a providência moral da espécie. É 
ela que preserva a família, compreendida como „base moral da 
sociedade‟. É necessário, portanto, fazer prevalecer em um ser 
supremo. (Comte apud Soares, 2004:131). 

 

O homem acreditando que a mulher precisa ficar em casa cuidando dos filhos e 

da casa deveria ser sustentada por ele, contudo com as mudanças sociais e 

econômicas da época, a mulher começa a sair de casa e trabalhar em outros locais 

deixando seus filhos a mercê na rua, sem cuidados, às vezes até sem alimentação 
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já que o homem recusava-se a fazer os serviços de uma mulher. Talvez o que 

tenhamos aqui já seja exatamente a manifestação de uma sociedade masculina, e 

que vem ecoando nos textos e discursos que nos são apresentados. 

 

... essa exploração irrefletida do trabalho das mulheres ameaça a 
longo prazo as forças produtivas da nação. Ela se faz cúmplice de 
uma destruição da família através de um odioso abuso do poder 
patriarcal. (Donzelot, 2002:39). 

 

A relação mulher-trabalho parece estar com os dias contados, tarefas domiciliares 

e familiares aparecem estrategicamente no intuito de tirar a mulher do trabalho, das 

ruas, e voltar para o lar/família, as aulas de ginástica nas escolas contribuem para a 

conscientização da mulher para os cuidados especiais e específicos dos filhos. 

 

Goeller (2005) ao fazer uma análise das revistas de Educação Física que 

circularam no início do século XX demonstra o esforço dos autores em criticar a 

mulher que fica trancada dentro de casa, que usa muitas roupas e as preguiçosas 

ao mesmo tempo em que, em um discurso velado, diz que a mulher precisa se 

libertar dessas amarras sem se esquecer dos seus deveres, ou seja, sem se 

esquecer de cuidar dos filhos, do marido e das obrigações domésticas. 

 

Isto não ocorre de forma como a sociedade patriarcal gostaria que acontecesse, 

contudo a mulher retoma suas tarefas familiares e agora além da competição 

acirrada mantida com os homens na busca e manutenção do emprego, a mulher 

passa a ter também que educar seus filhos, manter a ordem familiar, interiorizar e 

ensinar os valores morais e as práticas higiênicas. 

 

De acordo com SOARES (2005:39) a Educação Física surge no espaço da 

educação como uma disciplina moralizadora que herda do liberalismo e do 

positivismo a disciplina, as regras e a hierarquia. Assim qual seja a educação física 

nasce e cresce vinculada à saúde e desta forma a sociedade passa a acreditar em 
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um corpo biológico que deixa de fazer parte de uma sociedade para ser uma 

“referencia” no seu desenvolvimento passando a ditar novas regras aos corpos dos 

homens e aos corpos das mulheres, além dos corpos das crianças. 

 

Goller (2000) fazendo uma análise das publicações na Revista Educação Physica 

entre os anos de 1920 e 1930 compactua dessa idéia com Soares (2005) 

produzindo ainda uma idéia em seu texto de encontros e desencontros das 

necessidades e realidades d corpo-mulher na sociedade e na escola. 

 

Há, nas suas páginas, tanto o incentivo como a repressão à 
mulher no que diz respeito a sua vida individual e social. Mesclam-se 
diferentes conselhos, prescrições e recomendações ora 
impulsionando-a a transgredir determinados códigos sociais e 
sexuais tomados como naturais, ora cerceando possíveis ousadias. 
(GOELLNER, 2000:131). 

 

Entre a cruz e a espada, as mulheres misturam-se entre seus desejos de cuidar 

da família, seus filhos, marido e a falsa liberdade anunciada pelo novo mundo, pela 

nova sociedade, cuidados higiênicos, de saúde e limpeza da espécie. 

 

Diferentes aspectos da beleza feminina são expressos em artigos 
de cunho científico, conselhos médicos, dicas e truques para melhor 
cuidar do corpo, propagandas de produtos que buscam melhorar a 
aparência física e notas sobre a moda esportiva, afirmando que as 
práticas corporais embelezam as mulheres, ao mesmo tempo em 
que colaboram com a aquisição e manutenção de um bom estado de 
saúde. (GOELLNER, 2005:89). 

 

Podemos dizer que possivelmente a mulher entra em conflito no final do século 

XIX com início do século XX< o século da força, das principais revoluções que tira a 

mulher de dentro de casa, onde o corpo-mulher passa a ser público, ou seja, é um 

corpo que sai de dentro de casa e passa a ser seduzido pelos comércios, pelas 

escolas e pelas indústrias. 
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De acordo com Goellner (2000), essa questão no Brasil, surge a partir dos anos 

de 1930 quando o Estado admite o empenho em dar valor às ginásticas e ao 

esporte, identificando assim a ginástica como Educação Física e o Esporte como 

espaços de influência na educação do cidadão, com isso promovendo uma 

valoração do corpo bonito, esbelto e sadio onde as mulheres e os homens serão 

capazes de enfrentar os desafios da modernidade. 

 

Como deixa transparecer Alviano Jr. (2003) em sua dissertação de mestrado, a 

Educação Física chega ao Brasil com características masculinas e assim continua 

por várias fases: pedagogicista, a desenvolvimentista, a competitivista, esta oriunda 

de uma Educação Física militarizada, completamente voltada para o treinamento 

dos corpos-soldados-homens, uma Educação Física carregada de uma herança 

biológica como já visto anteriormente neste trabalho e como visto a seguir nas 

palavras de Ramuno (2003) que enquanto analisa a Educação Física Escolar traz 

para sua dissertação a necessidade de uma superação dos reducionismos e 

“biologicismos” presentes nas fases iniciais e descritas na história do surgimento da 

Educação Física. 

 

De acordo com Grunenvaldt (2001), a escola normalista de Sergipe teve a sua 

primeira professora de Educação Física em 1919 em atendimento a uma solicitação 

básica para a implantação das aulas regulares. 

 

O acesso à escolarização da mulher pode ser considerado um 
grande marco que caracterizou o final do século XX no Brasil. Era 
uma época onde as mulheres lutavam no sentido de refutar/superar 
a ideologia da inferioridade feminina ainda em vigor, que fora 
desenvolvida principalmente pelos fisiologistas do século XIX. A 
educação física na escola feminina, segue as normativas e preceitos 
de prescrição das atividades físicas, que deveria respeitar as 
condições particulares da mulher. Neste padrão a educação física 
ministrada deveria ter um caráter utilitário e estético. A educação da 
mulher nesta direção coaduna com o espaço que esta tende a 
ocupar na sociedade moderna. (GRUNENNVALDT,2001). 

 

Apesar da mulher ter sido autorizada a trabalhar como docente de outras 
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mulheres, tanto a prática da Educação Física quanto a docência da mesma deve 

seguir o mesmo padrão determinado no século XIX autorizados ao público feminino, 

uma Educação Física adaptada do masculino, e assim as mulheres também 

realizam a prática tendo como objetivo o fortalecimento do abdômen e a beleza. 

 

A Educação Física feminina também irá trabalhar nas alunas questões 

disciplinares como a pontualidade, a regularidade, a ordem, a ética além da estética, 

ou seja, uma Educação Física para mulheres, mas com uma sombra da Educação 

Física dos homens que com exceção da estética, acrescida da força também irá 

trabalhar todos demais aspectos. 

 

De acordo com Grunennvaldt (2001), a Educação Física continha conteúdos 

como a ginástica, o voleibol, o handebol, a natação, o atletismo e a recreação. A 

ginástica tida como exercício racionalmente dirigido e cientificamente dosado traz à 

mulher saúde. Os esportes são recomendados desde que sua prática fosse feita 

com modéstia e vigilância, já que tais valores poderiam infringir aspectos da 

natureza e formação da mulher. Já a recreação é apresentada como recurso 

didático a ser utilizado pela futura professora. 

 

No estado de Minas Gerais, existe o registro histórico que a ginástica foi 

introduzida no ensino normal a partir de 1883, sendo aos poucos introduzidos e 

aceita nas escolas normalistas e em 1890 a ginástica já era componente curricular 

dessas escolas quando enfim se estruturaram entre os anos de 1926 e 1918. (Vago, 

1999:51) que nos relata que na cidade de Minas Gerais, o Decreto no 6.831, de 20 

de março de 1925 fez aparecer, pela primeira vez a palavra „Educação Física‟ como 

uma cadeira de ensino propriamente dita, pois até então conhecia-se como atividade 

que envolvia toda a escola. 

 

A mudança de nomes trouxe a mudança de atitudes e de posturas. Apesar do 

novo Decreto, a Educação Física ainda era tratada como Ginástica e Exercícios 

Físicos, aos poucos a mudança foi sendo consolidada. 
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Até meados do século XX a prática física utilizada pelos alunos e alunas nas 

escolas era chamada de ginástica, com a evolução social, cultural e educacional e 

influenciada pelo militarismo, a atividade física aplicada na escola torna-se 

Educação Física já que trata-se de uma educação do corpo, do físico. 

 

Além da mudança de nomenclatura e exercícios, houve alterações também na 

docência, a Escola de Normalista já possuía mulheres inscritas com o desejo de 

lecionar, assim o Decreto acima mencionado exige que a Educação Física seja 

ministrada nas escolas primárias apenas por mulheres. Para os homens a instrução 

em Educação Física deveria ficar a critério de um instrutor militar. (Vago, 1999:55-

57). 

 

Já em Sergipe, como conta Grunennvaldt (1999), a primeira Escola de 

Normalistas surge em 1871 destinado apenas aos alunos „meninos‟, contudo, as 

meninas vieram a ter sua vez em 1877 e na primeira década do século XX a mulher 

que só estudava até o ensino primário, passa também a dar continuidades aos seus 

estudos, sendo formada, logo em seguida, também mulher para o ensino. Os 

cuidados com o corpo, advindo de uma tradição médico-higienista faz com que 

essas professoras organizem suas aulas de forma a contemplar a recreação e os 

cuidados com o corpo. 

 

Devemos perceber que a Educação Física na escola feminina deveria promover 

uma proposta de trabalho que desse conta da tradição de que as mulheres precisam 

cuidar do seu corpo para a maternidade, assim como respeitar as regras e educação 

estabelecidas pelas famílias em seus lares, ou seja, a educação feminina deveria 

ser totalmente voltada para a educação de uma mulher com informações úteis para 

a sua condição e estética. 

 

De acordo com Louro (apud Grunennvaldt, 1999), a aluna na aula de Educação 

Física deveria ser instruída a obediência, pontualidade, assiduidade, regularidade e 

a ordem, e isso deveria ser uma instrução estética e de ética no ensino normal. A 

trajetória de formação de professoras de Educação Física conquista um espaço 
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geográfico mais amplo, assim como outras instituições surgem para dar conta da 

formação de docentes masculinos como a criação da Escola de Educação Física do 

Exército fortalecendo a necessidade do corpo-homem estar preparado para a luta. 

 

No terceiro capítulo estaremos olhando mais para o corpo da mulher, tentando 

localizar o feminino que escondido precisa aparecer, sua gentileza, sua doçura e sua 

meiguice em nome de uma sedução, em nome do erótico que por tanto tempo foi 

reprimido pela sociedade e também negado pelas mulheres. 
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3 A MULHER E SEU CORPO 

 

3.1 A mulher e seu corpo: movimentos e seduções 

 

Ao refletirmos sobre os textos nos capítulos anteriores percebemos um corpo-

mulher carregado de responsabilidades voltadas para os cuidados com o lar e com a 

família, cuidar do seu próprio corpo significa cuidar-se em nome de filhos saudáveis, 

mas cuidar do seu próprio corpo é limitar-se aos cuidados de outros? Cadê seus 

desejos e anseios? Cadê a sedução, o erotismo?  

 
 

De acordo com Ornellas (2005) o corpo torna-se um tabu por conta do dualismo 

cultural que tomou conta da história do corpo: corpo/alma; corpo/mente ou 

corpo/cérebro. 

 
 

Ainda de acordo com este autor, este dualismo projetou o corpo a assumir uma 

posição inferior na sociedade com relação à inteligência, aos pensamentos, 

considerando o corpo um lugar baixo, sujo e profano. Já no lugar considerado 

superior ao corpo podemos encontrar: cérebro, a mente, o espírito. 

 

 
Não podemos falar do corpo sem abordarmos a questão erótica, palavra essa que 

surgiu apenas no século XIX, derivado de Deus Eros, e que apesar de o erotismo 

ser algo bem antigo encontramos escritos sobre o assunto em textos de Platão 

como o banquete entre outros. (Farias, 2008). 

 

 
Para Farias (2008) o erotismo possui conotação sexual, contudo algo tranqüilo, 

delicado, sensual, diferente do pornográfico que apresenta algo sexual mais carnal e 

explícito. 

 

 
Já para Branco (1984), o erotismo possui diversos significados, que podem ser 

sexuais ou não, para este autor, o erotismo está relacionado com o desejo, com o 

prazer. 
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O prazer diante de uma obra de arte não é, em primeira instância, 
intelecto, racional, embora a razão possa interferir através de 
julgamentos de valor, apreciações críticas que todo leitor / 
espectador termina por fazer. O primeiro contato entre o espectador 
e o objeto artístico é sempre sensual: aquela obra nos agrada ou 
nos desagrada, nos “toca” e nos “conecta”, ou nos é indiferente. 
(Branco, 1984:68). 

 

 

Pensando desta forma, a arte, aqui figurada como exemplo, é sustentada pelo 

prazer, ou seja, prazer pelo prazer, ou como diz o próprio autor, um gozo erótico, e 

assim vamos olhando o corpo da mulher e descobrindo, por detrás de grossas 

roupas e educações moralistas, um corpo sensual, cheio de graça, leveza e prazer, 

que em nosso estudo vai despontando para um corpo-feminino-docente. 

 
 

Para Brunelli (2007:15) a sociedade confere ao corpo-feminino um 

comportamento pré determinado que aja de acordo com suas características sexuais 

como brincar de bonecas desde cedo. 

 

 
Nossa cultura nos faz acreditar que as meninas precisam brincar de bonecas 

desde cedo para aprenderem a cuidar dos seus filhos na vida adulta, ou então, que 

a menina tenha miniaturas de móveis e louças, porque é assim que a menina 

aprende, brincando onde é o seu lugar na casa. Diferentemente do homem que 

culturalmente está previsto a colocar alimento e dinheiro dentro de casa. 

 
 

Os atributos de delicadeza, fragilidade e docilidade aplicados às meninas são 

iniciados na infância, carregados pela adolescência e chegando a fase adulta 

carregada de símbolos cujas características se diferenciam entre meninas e 

meninos. 

 
 

Com este terceiro capítulo pretendemos falar do erotismo da mulher deixando de 

lado termos usados no pornográfico, mas utilizando o erotismo enfocando o sensual, 

o sexo sutil como apresentam os autores acima, em especial Farias. 
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Assim como as necessidades da mulher, os seus desejos também estiveram 

adormecidos, o ser gentil servia para cuidar com carinho dos filhos, ser dócil, uma 

característica natural da mulher que atrai homens e outras mulheres, mas que 

jamais poderia ser insinuada, nem mesmo para seus maridos. 

 
 

Com a prática da ginástica, a mulher passa a ter no corpo a possibilidade de ser, 

de ter liberdade de movimentos, uma nova expressão, uma nova conquista estaria 

por vir com essa prática, mesmo para os cientistas que dominaram o início da 

Educação Física, essa sensualidade marcada nos corpos das mulheres sempre 

existiu, tanto que um dos principais objetivos da prática da ginástica no século XIX e 

início do século XX eram justamente disciplinarem os movimentos corporais das 

mulheres, como se quisessem camuflar, esconderem os desejos e sensações 

sexuais que pudessem aflorar nestes corpos. 

 

 
Os textos aqui abordados inicialmente nos indicaram que os corpos, homens e 

mulheres, do século XIX e início do século XX passaram por grandes mudanças 

assim como a aceitação da ginástica como uma ação disciplinadora moral e sexual 

além de higiênica algo dito necessário e imprescindível para a boa saúde sua e de 

todos os corpos de sua própria família. 

 

 
Questões morais foram uma das características corporais bastante marcantes no 

século XIX, de acordo com SOARES (2001) a educação feminina deve ocorrer 

dentro dos parâmetros estabelecidos e autorizados pela burguesia, desde que a 

questão moral fosse amplamente trabalhada de modo que o corpo da mulher 

pudesse desenvolver-se timidamente na sociedade. 

 

 
Após conhecer um pouco da realidade vivida por mulheres no período que 

corresponde a nossa pesquisa, pudemos observar o quão reprimido foram seus 

desejos, suas vontades, suas realizações. Observamos o corpo da mulher em um 

momento onde a descoberta de si e de seus movimentos trouxeram a tona anseios 

antes não desejados ou simplesmente não tão explicitados. 
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Isso se deve ao fato da dedicação ao lar ser algo obrigatório, característica 

própria da mulher, assim sua liberdade sempre esteve presa aos limites de suas 

obrigações. 

 

 
No nosso primeiro capítulo pudemos refletir sobre a necessidade de a mulher 

praticar a ginástica para que seus movimentos fossem adestrados e assim houvesse 

uma educação moral. Por outro lado, a mulher foi autorizada a praticar a ginástica 

desde que sua prática não a masculinizasse, como explicado por Goeller (2004) e 

por nós no segundo capítulo desta dissertação. 

 

 
Da mesma maneira Abramowicz (1997) aponta em sua tese de doutorado quando 

diz que a mulher foi criada e destinada a possuir seu lugar em casa quando 

inventaram o amor materno e o amor romântico no século XIX, ficando o corpo da 

mulher destinado aos fazeres domésticos e o cuidar dos filhos, assim, por 

conseqüência, estabelecendo que, na obrigatoriedade da mulher sair de casa para 

trabalhar, seu destino seria com os cuidados da casa de outra família, pois somente 

isso seria feito com perfeição. 

 
 

Sucedeu que com as grandes revoluções ocorridas neste século, as famílias em 

geral tiveram que se reformular e a forma de trabalho familiar precisou ser 

remodelado e a mulher também precisou sair de casa para trabalhar e ajudar 

financeiramente a família. 

 

 
Pelo que descreve Almeida (2007), a mulher toma seu espaço nos afazeres 

domésticos de famílias burguesas e também no campo do magistério, sobretudo 

quando se trata da educação de meninas e moças, lhes ensinando, acima de 

qualquer coisa, as prendas domésticas e como se comportar em sociedade, 

posteriormente ensinando também as letras. 

 

 
Ritzkat (2003) diz que o corpo da mulher necessitando de cuidados especiais 

deveria procurar outras mulheres para saná-los, para se cuidar já que estes não 

poderiam ser vistos nem mesmo por seus maridos, deste modo apenas outras 



63 

mulheres poderiam tratar de assuntos ligados ao corpo da mulher e isto se deve a 

cultura plantada por higienistas e positivistas que antecedem a ida das mulheres 

para o campo profissional. 

 

 
Acreditar que a mulher era passível de uma educação disciplinadora moral se faz 

acreditar, algumas partes, pelos escritos deixados por este autor, Ritzkat (2003:271) 

que ao definir e descrever a situação de uma preceptora traz ricos detalhes de 

cuidados que essa professora/governanta deveria ter na casa de meninas e demais 

crianças. 

 
 
A preceptora é, por definição, uma mulher que ensina em 

domicilio ou uma mulher que habita com uma família para fazer 
companhia e dar aula às crianças. Na memória de seus alunos 
apresentam-se as mais diversas facetas da educadora: amiga, 
sensível, [...] na literatura sua presença é igualmente marcada por 
imagens arrogantes, rígidas [...] são também vistas com a „pobre 
coitada‟, como aquele desamparado ser feminino em um mundo sem 
compaixão, [...] são ainda o perigo erótico que arrebata paixões, 
destruindo lares, ameaçando a harmonia da família. (RITZKAT, 
2003:271). 

 
 

Os pais já tinham interesse em contratar mulheres com habilidades pedagógicas, 

assim suas filhas sairiam de casa para o casamento sem precisar passar pelos 

atributos próprios de uma escola, como a sua exposição. 

 

 
Uma rígida moral pairava sobre as preceptoras, procurando restringir seus 

contatos com os homens da casa onde trabalhava. De acordo com relatos delas 

mesmas, o bom homem brasileiro é aquele que não dá atenção a essas moças. 

(RITZKAT, 2003:277). 

 

 
Pelo que percebemos, as próprias mestras anulavam-se em razão de sua 

existência, a sensualidade esconde-se em grossas roupas e posturas corporais de 

acanhamento, ou seja, cabeça baixa, ombros arqueados para frente e olhar para 

baixo faz parte das características femininas. 
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Azevedo (1960) apud Castellani (1994:56-57) nos mostra que o corpo da mulher 

que existiu no início do século XX possui atributos maternos, ou seja, a menina 

moça de hoje é a mãe de amanhã, devendo sua formação física ser preparada para 

a reformulação das futuras gerações. 

 
 

Em posse destas transformações e embora o corpo feminino seja negado em 

favor do corpo da mulher que será mãe, levamos em conta a explanação de Branco 

(1984) que acredita mesmo na sociedade e não querendo e não educando as 

mulheres para serem femininas, belas, sedutoras. 

 

 
Houve uma educação velada do erotismo já que a mulher precisa aprender a ser 

esposa e mãe, ela também precisa seduzir e excitar seu homem para que haja 

procriação, além disso, o próprio sistema diz que a Educação Física da mulher 

precisa levar em conta sua feminilidade, ou seja, aspectos próprios e culturais da 

mulher, sua docilidade, leveza e sensualidade. 

 

 
Outros autores, como Castellani Filho (1994) fazem os mesmo aportes nos 

apontando uma relação do corpo da mulher interligado com a relação corpo da mãe 

e quebrar este paradigma se torna algo insustentável já que é a própria da mulher a 

menstruação, a gravidez e a amamentação, o corpo da mulher precisa ser protegido 

para a criação, os desejos devem ser esquecidos e toda sua docilidade deva ser 

naturalmente maternal. 

 

 
Tentando entender a diferenciação cultural que se faz entre homens e mulheres 

com apologias na biologia, temos a dizer que Rui Barbosa apud Castellani Filho 

(1994) defendia que a ginástica deveria ser praticada por homens e mulheres 

independentemente de sua condição de gênero, que a diferenciação estabelecida 

acontece devido a fatores e práticas pequenas entre os adultos como distinção entre 

brinquedos e enxovais para as crianças. 

 

 
Ora, em o corpo da mulher necessitando de uma atenção maternal freqüente e 

intensa, como temos visto, o corpo feminino, aquele cheio de graça anula-se em 
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nome de um corpo que precisa procriar, assim como todas as suas caracterizações 

de um corpo sensível, um corpo frágil, corpo-mãe, corpo-menstruação. Como pode o 

corpo da mulher praticar a mesma ginástica atribuída aos corpos masculinos cujos 

desejos são fortalecimentos musculares no sentido de desenvolvimento da força, da 

resistência e da masculinidade e a mulher a manutenção da sua graça? 

 
 

Podemos entender isso como Knijnik (2003:26) a mulher não poderia participar 

das atividades de ginástica e esportes por conta de suas características 

peculineares entre elas a menstruação, onde teorias médicas apontam essa 

característica como à teoria da incapacidade menstrual. 

 

 
Observando essa questão, falar de corpos de homens e mulheres possui opiniões 

diversas, ora acredita-se na ginástica como a salvação moral, disciplinadora sexual 

e promoção da saúde, ora acredita-se que apenas o corpo masculino pode praticá-

la, neste caso a mulher que desejar seus corpo inserido na prática esportiva deva 

praticar a mesma atividade masculina sem esquecer-se de suas características bio-

psico-sociais. 

 
 

Assim os corpos foram construindo suas culturas como diz Daólio (1997), o corpo 

é um corpo construído culturalmente, o espaço que o corpo ocupa na sociedade 

sempre foi cultural, por isso encontramos diversas declarações entre corpos-homens 

e corpos-mulheres, [...] nesse sentido que se pode afirmar que há uma construção 

cultural do corpo feminino diferente da construção do corpo masculino (DAÓLIO, 

1997:81) 

 

 

3.2 Até quando o corpo-feminino irá suportar uma Educação Física 

masculinizada? 

 

 

De acordo com estudos realizados por Souza Neto (2004) et al, a formação do 

profissional de Educação Física, em território brasileiro, começou com a 

aglomeração e necessidade de pessoas interessadas em atividades físicas, 
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desportivas e recreativas na bisca de formação corporal ou de disciplina entre os 

colonos, imigrantes e militares. 

 

 
Foram formados grupos com pessoas que atendessem minimamente as 

necessidades básicas exigidas pela sociedade da época, assim o grupo foi 

representado por médicos, militares, esportistas e intelectuais e ao que tudo indica, 

os médicos e militares se sobressaíram no grupo dando maior ênfase de trabalhos 

com caráter utilitário. 

 
 

Desta forma podemos acreditar que a Educação Física surgiu basicamente de 

uma necessidade social, militar e médica onde estabeleceu-se ordens de formação 

de docentes caracterizando-os e identificando-os com as regras e necessidades 

estipuladas e vividas no fim do século XIX e início do século XX, uma herança até 

hoje parcialmente vivdas. 

 
 

De acordo com que Souza Neto at ali (2004) e Azevedo e Malina (2004) apontam 

inicialmente o método utilizado na construção da formação docente e prática 

esportiva, o método alemão que substituído pelo método francês em 1921 devido a 

um decreto instituído de número 14.784 e em 1933 cria-se a primeira Escola de 

Educação Física do Exército no Rio de Janeiro que aceitou como alunos também 

civis que vinham a desenvolver trabalhos como monitores. 

 
 

Mais uma vez a Educação Física é dirigida para os corpos masculinos já que o 

exército não aceitava mulheres em sua corporação o que nos leva a acreditar, cada 

vez mais, que o corpo da mulher ao iniciar suas atividades físicas foi dirigido por 

corpos masculinos que, tentando diferenciar o trabalho entre homens e mulheres, 

passou a adaptar os movimentos em nome do corpo frágil. 

 

 
Isso se deve ao fato do homem ser o centro biológico dos estudos, como foi visto 

no primeiro capítulo, assim busca-se uma superação do corpo masculino e não do 

corpo feminino que „pega carona‟ na ciência desenvolvida para ensinar, treinar e 

medir a força masculina, pois quando falamos de ciência a serviço da mulher temos 
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como resposta uma „ciência doméstica‟. 

 
 

De acordo com este pensamento vemos em Soares (2001) a observação de que 

a mulher passa a ser preparada para a vida familiar e para o casamento, e as 

carreiras profissionais que a ela se abrem nada mais são do que um prolongamento 

de suas atividades domésticas. 

 

 
Com a inicialização do processo do ensinar corpos para tornarem-se mestres de 

ginástica e posteriormente de Educação Física, surge novas discussões que 

acercam a construção do novo currículo e deste o corpo da mulher destinado ao 

trabalho doméstico. 

 
 

Em termos de Brasil, a organização de projetos de Educação Física iniciou-se 

basicamente quando foram formando grupos de pessoas que estavam afim de 

desenvolver e praticar atividade física, não necessariamente a ginástica, pois entre 

as atividades já era possível encontrarmos jogos, atividades recreativas e atividades 

que visam à competição, o que para Souza Neto (2004) foi motivo para que vários 

outros países também utilizassem na Educação Física elementos emprestados 

como a utilidade social e a eugenia. 

 

 
De acordo com o autor acima citado, a primeira tentativa de formação 

sistematizada data a época do fim do século XIX, contudo foi apenas no início do 

século XX que a Educação Física estabeleceu-se como curso, inclusive destinado a 

civis, ainda assim contemplando a área médica e militar. 

 

 
Nesse momento os estudos eram divididos com a vida humana biológica e 

anatômica, exercícios físicos da infância a idade madura, exercícios motores, 

estudos pedagógicos e de desenvolvimento do aluno, exercícios físicos, assim 

formava-se um instrutor de ginástica, um professor de Educação Física. 

 
 

Núcleos de trabalho considerados gerais, onde deveriam ser aplicados os 

meninos e às meninas, mas as atividades descritas no parágrafo anterior eram 
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mesmo ministradas por corpos masculinos. 

 

 
E assim a Educação Física traz como herança da ginástica a prática do corpo 

masculino para seu fortalecimento e a prática do corpo feminino para a manutenção 

da sua beleza, como se o menino nascesse fraco porque a mulher-mãe foi fraca. 

 

 
Confirmando os estudos apontados por Souza Neto (2004), em 1939 criou-se um 

decreto lei de número 1.212 onde se cria a Universidade do Brasil e a Escola 

Nacional de Educação Física e Desportos que além dos profissionais apontados no 

parágrafo anterior também formava profissionais como: médico especialista em 

Educação Física e Instrutores de Ginástica para professoras primárias. Essa 

formação será base para a formação de outros decretos que vão se adequando 

conforme as necessidades sociais e políticas da Nação. 

 

 
Como podemos observar, a formação do profissional em Educação Física não 

possui elementos que possam nos apontar quão masculina são as atividades físicas, 

contudo nos mostra que desde sua implantação como formação docente apresenta 

características voltadas aos elementos que vimos no decorrer deste trabalho onde a 

atividade física deva ser trabalhada em nome do fortalecimento do homem 

precisando a mulher se adequar as suas atribuições, aos seus exercícios. 

 
 

Machado apud Silva (2004) apresenta uma inquietação datada ainda no século 

XIX cuja relação ao trabalho físico apresentado a meninos e meninas se faz 

necessária uma diferenciação, contudo promove a prática diferenciada apenas entre 

os meninos e meninas livres, o que já não vale mais para o século XX quando todos 

os meninos e meninas são livres.  

 

 
Esta fala do Machado nos fez acreditar que a discussão entre o feminino e o 

masculino, na Educação Física já afligia pensadores desde o século XIX, e podemos 

afirmar que atualmente a discussão continua. 

 
 

De acordo com Goellener (2005) se o corpo feminino necessita de orientações 
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físicas, que estas sejam pautadas na ginástica pedagógica orientada pelos 

princípios da fisiologia e da biologia, além de precisar haver uma supervisão e 

controle disciplinador, assim a Educação Física Escolar se encarregará de 

diferenciar os corpos masculinos dos corpos femininos. 

 
 

Assim, 

 
O protagonismo masculino é evidenciado em afirmações como 

essas, afinal, o corpo do homem é aquele a partir do qual o da 
mulher é comparado e considerado não apenas como diferente mas 
sobretudo como desviante. Aos meninos e jovens seria importante 
edificar as noções de vigor e virilidade de forma que suas anatomias 
pudessem exibir uma verdadeira atlética, ou seja, o resultado de 
ações que atuavam na formação de tipos perfeitos, expressões do 
equilíbrio plático-morfológico, congregando uma composição 
corporal equilibrada – nem tão grotesco, nem tão frágil. 
(GOLLERNER, 2005:333) 

 
 

Continuando esse pensamento, acredita-se que a mulher será forte se seguir os 

mesmos passos do homem, só com mulheres fortes é que fortificariam a raça 

humana, porém a situação da mulher não deve ser esquecida, a sua graciosidade 

na medida certa é o erotismo pela sociedade em nome de uma futura gestação. E 

mais uma vez estamos discutindo uma prática para fortalecimento da mulher 

enquanto mãe e não enquanto mulher, já que estas características continuam 

veladas. 

 
 

Trabalhar o fortalecimento da mulher tendo como limites a sua condição de mãe. 

O feminino enquanto ser dócil é uma forma de assegurar que a mulher continue 

sendo a mulher para que não haja possibilidades de haver uma masculinização de 

suas atividades e muito menos corporais. 

 
 

Seria uma forma de sobrevivência feminina o campo profissional masculino? Por 

qual motivo o corpo feminino não se liberta dessa amarra que a segura junto à 

formação docente masculinizada? 

 

 
Knijnik (2003) vai além com as indagações, “Pode um corpo existir dessa forma? 
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É possível pensar esse corpo como algo além de suas disposoções funcionais 

estabelecidas aprisioristicamente?” 

 

 
Seja quantas perguntas consigamos fazer, o fato é que o corpo feminino vive em 

uma cultura estabelecida há séculos e como tatuagens não saem com facilidade, 

alguns corpos conseguiram eliminar desses traços culturais, ranços de uma época 

não distante e que ainda assombra nossos corpos, porém, mesmo esses corpos não 

são capazes de se manterem diferentes por longos tempos e nem mesmo em todos 

os espaços, pois por mais que haja qualquer tipo de mudança corporal 

individualmente ou em pequenos grupos, a grande maioria continuará com suas 

tatuagens e seus ranços. 
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Considerações Finais 

 

Este trabalho pretendeu refletir sobre a condição do corpo da mulher na prática da 

Educação Física desde seu surgimento esteve voltada para o fortalecimento do 

corpo masculino. Experiências e trabalhos são desenvolvidos em nome do 

progresso deste corpo que no desenrolar da história se vê necessitado do 

fortalecimento do corpo feminino para o seu próprio bem. 

 

A partir desse percurso gerativo de sentido, a ginástica que descoberta no século 

XIX como forte instrumento de adestramento corporal e moral passa a ser praticada 

por homens e mulheres sem restrição de sexo ou idade, contudo percebemos uma 

ginástica fortemente direcionada para a prática do fortalecimento corporal masculino 

em manutenção da docilidade da mulher. 

 

Praticar a chamada ginástica amorosiana era uma forma do homem se tornar um 

soldado da pátria, alguém com quem a sociedade poderia confiar e por isso seu 

corpo não poderia ficar exposto em ruas e lugares abertos praticando algo parecido 

com a ginástica. 

 

Com argumentos de que o corpo masculino e o corpo feminino possuem 

diferenças a prática da ginástica fica claro que o corpo do homem é mais forte 

fisiologicamente e o corpo da mulher mais frágil, assim a sociedade passa a ter um 

idealizador da ginástica e médicos que irão dar todo o suporte necessário para a sua 

concretização. 

 

Grandes batalhas foram travadas entre a ginástica científica e a ginástica de 

circo, acreditava-se que a ginástica de circo era menos importante por se tratar de 

uma atividade sem compromisso com a seriedade onde o riso e a exposição dos 

corpos estavam presentes, para Amoros essa prática era severamente proibida, sua 

ginástica só poderia ser praticada em ginásios e escolas. 

 



72 

Embora essa fosse uma característica forte, não notamos uma grande vitória por 

parte da ciência, não neste sentido, pois não demorou muito para aparecerem os 

jogos, e como controlar as emoções e sensações quando se tem uma competição 

em jogo? 

 

Apesar de toda luta, a ginástica científica ou amorosiana como foi conhecida criou 

raízes e rompeu fronteiras indo ser copiada e praticada em toda a extensão mundial, 

inclusive no Brasil que recebeu a ginástica como uma atividade obrigatória a ser 

praticada, sobretudo em escolas. Ministradas inicialmente somente por homens, a 

ginástica moldou-se ainda mais aos enquadramentos militares, além disso, quando a 

ginástica surge no Brasil ela ainda não aceita ter a mulher como praticante, o que já 

ocorre em outros países da Europa. 

 

Quando a ginástica cria forças no Brasil, rompe as barreiras legais de sua prática, 

surge então Rui Barbosa instituindo a obrigatoriedade dessa atividade em todas as 

escolas sendo praticada também pelas meninas, o que gerou confusão e atrito entre 

as famílias burguesas que não aceitavam a exposição dos corpos de suas meninas 

e meninos nesta prática conhecida como uma atividade de fortalecimento e preparo 

do soldado. 

 

Com a persistência de Rui Barbosa, muitos grupos escolares passaram a 

ministrar as aulas de ginástica de forma recreativa, sem compromisso com o 

fortalecimento e vigor físico, muitas províncias chegaram a criar decretos que 

protegiam suas meninas e meninos caso não quisessem praticar essa modalidade 

ou não pudessem.  

 

Embora a ginástica tivesse cunho recreativo existia a ordem de que só poderiam 

executá-las quem não tivesse seu corpo enfermo. 

 

Mais um elemento que vai justificar a prática física das mulheres nas escolas, 

esses corpos precisam fortificar-se para que seus filhos fossem também fortes e 

sadios, além da renovação da espécie e adestramento corporal e moral dessas 
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mulheres já que seus corpos não podem ultrapassar os limites sensuais permitidos, 

sua graciosidade serve apenas para os cuidados com a família não podendo ser 

exposto em nenhum outro lugar ou momento. 

 

O corpo belo aparece como justificativa de um corpo saudável e forte para os 

homens e o limpo e puro para as mulheres que passam a ser mais valorizadas 

quanto à prática física, assim suas gerações melhoram, os meninos nascem fortes, 

sadios e as meninas terão saúde para boas crias. 

 

Isto posto, no final do século XIX e início do século XX, um estímulo se apresenta 

para a prática das mulheres – decretos e autorizações foram criados para que a 

mulher pudesse trabalhar fora de casa, na área de ginástica nas escolas. 

 

Com a possibilidade da saída da casa para trabalhar com as atividades físicas, a 

mulher descobre um corpo que pode ser belo e passa a ter novos olhares e adeptos. 

 

Algumas de nossas inquietações permanecem, como pode o corpo da mulher 

ainda estar à sombra do corpo masculino? 

 

Como pode o corpo feminino, sedutor, que é, ainda ser negado pelos corpos 

masculinos e até por corpos femininos? 

 

Apesar de a discussão ser desenvolvida na esfera dos séculos XIX e XX, qual a 

diferença com a Educação Física do século XXI? 

 

Não temos a pretensão de ter todas as respostas para todas as perguntas, 

contudo, fica aqui o desejo de continuar essa investigação, observar outros campos 

da Educação Física como a docência e a performance. 
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Acreditamos que no âmbito da performance ainda teremos mais respostas que 

darão conta do aspecto anatômico, biológico e fisiológico da mulher. 

 

Ao refletirmos sobre essa possível masculinização da Educação Física, 

percebemos uma prática no mínimo contraditória. A ginástica surge como condição 

voltada às necessidades de desenvolvimento do corpo masculino e por causa das 

revoluções e necessidades de se ter novos e bons soldados. Já a mulher, tratada 

subliminarmente, passa a ter direito, de na escola, poder freqüentar não só as aulas 

normais como as aulas de ginástica. 

 

Primeiramente a mulher recebe a permissão da sua prática para que possa 

desenvolver um corpo saudável e assim transmitir aos seus filhos bons 

ensinamentos além da sua própria saúde. Depois com a necessidade de a mulher 

precisar ir para o campo de trabalho e com os salários de professores cada vez mais 

baixos, a mulher recebe então uma autorização para trabalhar e ensinar, e assim 

passa a desenvolver atividades que antes eram permitidas apenas aos homens, 

mas tudo tem um preço e a mulher não é poupado de suas tarefas domésticas, da 

criação dos filhos, dos cuidados com o lar, ser esposa, pois tudo, não de forma 

sublimar, está sob seus cuidados e responsabilidades. 

 

 Quando a ginástica surge em nome da melhora corporal da mulher, ela aparece 

com o objetivo da manutenção da graciosidade e docilidade e ironicamente à 

sociedade proíbe-se o corpo feminino de ser sensual, de se mostrar a sociedade. 

 

Roupas e movimentos são consagrados imorais, e o corpo feminino almejando 

liberdade, encontra uma prisão velada entre seus próprios movimentos. 

 

 
A pesquisa aqui desenvolvida nos mostrou uma Educação Física masculinizada, 

a ginástica, mesmo feminina, é elaborada a partir dos moldes masculinos, ou seja, 

primeiro “inventa-se” um movimento de ginástica e depois o adapta ao feminino 
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levando em consideração a sua situação anatômica, biológica, fisiológica e cultural, 

não queremos negar tais características, mas mostrar que a própria mulher, por 

vezes se anula a essa masculinização massiva. 
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