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RESUMO 

 

A pesquisa visou registrar as práticas de gymnástica nos processos de escolarização, 

contextualizados na sociedade diamantinense, Minas Gerais, no período do final do 

Império e início da República brasileira. A pesquisa documental no Campo da História 

da Educação, foi vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação Docente e 

História da Educação dos Vales – GEPFDHE_Vales da UFVJM. Os principais autores 

utilizados para analises foram Tarcísio Mauro Vago e Luciano Mendes de Faria Filho. 

Nos resultados obtidos verificam-se a existência das práticas de gymnástica na escolarização 

do Grupo Escolar da cidade e na Escola Normal, vinculadas às vertentes militarista-higienista 

que têm suas origens, respectivamente, na França e na Suécia. 

 

Palavras-Chave: Educação Física, Práticas de Gymnástica, História da Educação. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of search was register of practices of gymnástica in process of schooling, 

in the diamantinense society, Minas Gerais, in final the Empire and beginning of the 

Brazilian Republic. The documental look for in field of History of Education associated 

to Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação Docente e História da Educação dos 

Vales – GEPFDHE_Vales da UFVJM. Mauro Vago e Luciano Mendes de Faria Filho 

were the principal authors of analysis the search was using. In the results we are to 

observed existence the practices of gymnástica in the Grupo Escolar da cidade e na 

Escola Normal, connected to types militaristic and hygienists, the first has originate in 

France and the second in Switzerland. 

 

Key-words:  Physic Education, Gymnástica Practices, History of Education. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A presente investigação teve como propósito constituir um conjunto de fontes 

com vistas a registrar as práticas de gymnástica nos processos de escolarização, 

contextualizados na sociedade diamantinense, Minas Gerais, no período do final do 

Império e início da República brasileira.  

Tal pesquisa está fundamentada no campo da História da Educação, com uso de 

fontes escritas e imagéticas - por meio da pintura, da fotografia, da caricatura, entre 

outras modalidades de imagens, documentos para a compreensão da história, sendo 

produção de membros do Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação Docente e 

História da Educação dos Vales – GEPFDHE_Vales, da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Os principais autores utilizados para análises dos 

registros foram Tarcísio Mauro Vago e Luciano Mendes de Faria Filho.  

A metodologia utilizada foi a pesquisa documental desenvolvida estabelecida em 

quatro etapas. A primeira, de empreender ações na identificação da existência de fontes 

de diversas naturezas, documentais, iconografias com representação de instituições 

educativas, práticas comemorativas e esportivas que envolvem atividades vinculadas à 

disciplina de Educação Física. Tais fontes foram localizadas em instituições educativas 

públicas e privadas de Diamantina, bem como nas bibliotecas da Escola Estadual 

Professor Leopoldo Miranda, Biblioteca da Faculdade do Vale do Jequitinhonha, da 

Biblioteca Antônio Torres, localizados em Diamantina, MG. Na segunda procedeu a 

catalogação das fontes selecionadas e preparação para seu uso nas etapas sequentes. A 

terceira se pautou por análise das fontes obtidas, contextualizando-as em um cenário de 

uma sociedade de mais de três séculos, com fortes estruturas tradicionais na sua cultura, 

buscou-se a constituição desse conjunto de fontes pela perspectiva de investigação do 

método indiciário proposto por Carlo Ginzburg (1989), no tratamento das fontes, 

atentos para evitar dispersão e lacunas na documentação, bem como na exposição e 

publicação dos resultados em comunicações em eventos científicos. Na quarta etapa foi 

realizado elaboração do texto dissertativo final, bem como preparação para exposição 

do mesmo à banca avaliadora. Nos resultados obtidos verificam-se a existência das 

práticas de gymnástica na escolarização da Escola Normal e Grupo Escolar da cidade de 

Diamantina, vinculadas às vertentes militarista-higienista. 
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2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

O novo sistema da economia e a consolidação da sociedade capitalista tornava 

necessário homens preparados para o trabalho, para produzir, sendo a “mercadoria” 

oferecida pelo trabalhador a essa forma de governo seu corpo. Dessa forma a prática de 

exercícios físicos se tornavam “a cura” para que se adquirisse um corpo saudável, ágil e 

disciplinado, para que este produzisse cada vez mais. Entedia-se que cuidar do corpo 

seria cuidar do próprio sistema capitalista, já que a força de trabalho produzida pelos 

indivíduos era fonte de lucro e prosperidade para a sociedade. Essa construção no Brasil 

no fim do século XIX e início do século XX constitui-se por meio dos médicos 

higienistas com cuidados físicos com o corpo os quais incluíam a formação de hábitos 

como: tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, vistos exclusivamente como fator 

higiênico.  

Por outro lado uma vertente importante na construção e organização trabalhava 

exclusivamente com a prática, a instituição Militar. As práticas nas escolas eram 

ministradas por instrutores físicos militares, que traziam para essas instituições os 

rígidos métodos militares da disciplina e da hierarquia. Através das práticas ministradas 

na escola buscava-se transformar os alunos em futuros cidadãos disciplinados, 

obedientes, submissos, encaixando-se dentro do sistema republicano sendo respeitador 

da hierarquia social. (VAGO 2011). 

As práticas de gymnástica podem ser compreendidas pela realização nas escolas 

para alunos do sexo masculino através de trabalhos manuais e exercícios gymnásticos, 

ministrados por militares sendo na maioria das vezes evoluções militares, enquanto que 

para o sexo feminino seriam ensinadas prendas, trabalhos de agulha, e, especialmente, o 

córte e a cofecção de peças do vestuário masculino e feminino. Tal definição foi exposta 

no Art.90 da Lei nº41, de 3 de Agosto de 1892, (VAGO, 2002). 

Ao final do império e início da república, a sociedade brasileira sofreu a 

implantação de uma forma de governo que buscou apresentar à população sua nova 

forma de cidadania, o cidadão republicano. A construção dessa nova identidade 

contribuiu para alteração gradativa da sociedade e de seu cenário, as cidades.  
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Sendo a educação um processo oriundo do ser humano, tanto do indivíduo 

quanto da sociedade, essas modificações ocorreram também ocorreram no universo 

educacional. Houve necessidade, por parte do governo, de fortalecer o processo da 

escolarização com vistas implantar na população brasileira o pensamento republicano, 

numa nova cidadania, tendo por referência a educação urbana realizada nas cidades.   

Esse novo pensamento atingiu Minas Gerais, Província que buscou em o novo 

modelo de educação que já se encontrava em estágio mais avançado de implantação, e 

serviriam de imagem para espelhar a forma da mudança na educação mineira. 

Dessa forma, Minas Gerais, um estado de grandes fronteiras territoriais, tentou 

balizar em seu território as diferenças sociais e educacionais. Surgem assim normativas, 

definições e instruções públicas que regulamentam o ensino público mineiro na intenção 

de conformar a população ao pensamento republicano. Por referência, houve empenho 

para na mudança da nova capital de Minas Gerais, no então desconhecido Curral D’el 

Rey, a construção tanto da chamada Belo Horizonte quanto dos ideais republicanos. Os 

novos atores surgem e firmam seus lugares no complexo e tumultuado cenário que 

necessita de ser normatizado. Para tanto, houve a necessidade da contribuição 

fundamental da educação, educação republicana. 

Segundo Faria Filho (1990) à educação seria não apenas para Minas Gerais, mas 

para as demais regiões um dos mais poderosos remédios contra qualquer tipo de 

moléstia ainda persistente do Império e do trabalho escravo. Contudo, para que esta 

arma funcionasse de maneira efetiva seria necessária a organização do ensino. As 

cadeiras existentes por muitas vezes possuía professores desqualificados e desleais para 

com suas atividades e para com o governo, pois não exprimiam a realidade da escola 

(livro de registro dos alunos, matricula e frequência dos alunos) e eram superestimados 

para manter a cadeira funcionando (FARIA FILHO, 2000).   O Estado também não 

cumpria seu papel, com base nos registros dos professores sendo, pois os professores 

mal remunerados e a profunda precariedade em que viviam a grande maioria das escolas 

de ensino elementar (VEIGA, 1999). 
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A busca pela modernização não seria uma tarefa fácil e muito menos uma 

batalha que o governo iria vencer sozinho. Dessa forma, surgem várias instruções 

públicas para nortear os trabalhos dos então atores do universo escolar (diretores, 

professores, inspetores e secretários). Dentro das reformas propostas pelo estado 

nenhum surtiu mais efeito que a Reforma de 1906, proposta por João Pinheiro. 

 

João Pinheiro da Silva nasceu no Serro - MG no dia 16 de dezembro de 1860 

e faleceu em 25 de outubro de 1908, na cidade de Belo Horizonte – MG. 

Diplomou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1887. Paralelamente 

aos estudos dedicou-se a outras atividades, como o jornalismo, o magistério e 

a política. João Pinheiro mudou-se para Ouro Preto, local onde estabeleceu 

um escritório de advocacia. Na cidade, foi um dos organizadores do Clube 

Republicano e em julho de 1888 liderou a organização do primeiro Partido 

Republicano Mineiro, passando a dirigir o seu jornal “O Movimento”. Em 

1889, candidatou-se ao cargo de Deputado Provincial, e no ano seguinte foi 

nomeado pelo governo provisório, Secretário do Estado de Minas Gerais. Foi 

o primeiro vice-governador do estado de Minas Gerais no governo de Cesário 

Alvim. Em fevereiro de 1890 substituiu este ultimo na direção do governo 

mineiro e permaneceu no cargo até julho do mesmo ano, quando renunciou. 

Após deixar o governo, elegeu-se Deputado Federal e foi escolhido 

representante de Minas na Primeira Assembleia Constituinte Republicana. 

No ano de 1899 assumiu a presidência da Câmara Municipal de Caeté e 

exerceu também a função de agente executivo nesta mesma cidade. Em 1903 

presidiu o primeiro congresso agrícola, industrial e comercial de minas 

gerais. No ano de 1904 foi eleito para o Senado Federal, cargo que exerceu 

por pouco tempo, pois em 1906 tornou-se presidente de Minas Gerais. Como 

presidente, dedicou-se principalmente as tarefas administrativas buscando por 

em pratica as estratégias que julgava apropriadas para tirar Minas da situação 

de estagnação econômica em que se encontrava. Empenhou-se também na 

solução das questões políticas, sociais e educacionais do Estado. Deu inicio a 

reforma do ensino primário e técnico profissional, e criou a Escola Normal de 

Belo Horizonte e fundou o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. 

(ARQUIVO PUBLICO MINEIRO, 1966). 

 

De acordo com Vago (2010) a reforma de 1906 possibilitou a constituição de 

uma nova cultura escolar na capital e em toda Minas Gerais. Fazer com que o novo 

estado de governo fosse legitimado através dessas estratégias sendo o pilar principal a 

educação, no seu sentido redentor busca estimular as famílias mineiras.  À medida que o 

antigo Arraial do Tijuco se tornava a cidade de Diamantina ocorreu mudanças políticas, 

contudo, a forma com que o trabalho era realizado, no caso a escravidão perdurava 

justamente com a economia que ainda era basicamente a mineração.  

 

 



10 

 

No fim do século XIX e no inicio XX, além da mineração e da indústria, surgirá 

o comercio, que se tornou bastante ativo, sendo Diamantina uma das mais importantes 

cidades de distribuição de tecidos, objetos de luxo, ferragens, louças, fumo, sal, 

querosene, etc. As riquezas geradas pela mineração, indústria e comercio fizeram com 

que a modernidade chegasse a Diamantina com a construção da estrada de ferro, por 

volta de 1910. Dessa forma, esta cidade firma-se como um entreposto comercial do 

nordeste mineiro. Durante este período era o principal centro comercial e cultural, além 

de cidade que sediava as repartições do governo que cuidavam de toda a região, sendo 

praticamente a única cidade que possuía hospitais e escolas de segundo grau. 

(MARTINS, 1996). 

Devido a isso, o número de pessoas que enviavam seus filhos para estudar, e 

doentes para obterem tratamento nos hospitais era gigantesco. Com esse cenário 

educacional e político, Diamantina tem a instalação de um dos quatro primeiros grupos 

escolares após a reforma João Pinheiro. Através do decreto nº 2.091, de 20-09-1907 cria 

o grupo escolar que almeja abrigar em um único prédio as escolas que encontravam-se 

dispersas de cadeiras em vários povoados isoladas da cidade. 

O prédio do grupo escolar deveria exprimir todo ideal defendido pelo seu 

próprio surgimento. Segundo Bencostta (2005), a construção de edifícios específicos 

para os grupos escolares foi uma preocupação das administrações dos estados que 

tinham no urbano o espaço privilegiado para a sua edificação, em especial nas capitais e 

cidades prosperas economicamente. Em regra geral a localização dos edifícios dos 

grupos escolares deveria funcionar como ponto de destaque na cena urbana, de modo 

que se tornasse visível, enquanto signo de um ideal republicano, uma gramática 

discursiva arquitetônica que enaltecia o novo regime. 

Faria Filho (2000) complementa que o processo de organização dos grupos 

escolares não é apenas um novo modo de ordenar e educar, mas, necessariamente, uma 

estratégia de ação na esfera educativa escolar, moldando praticas, legitimando 

competências e propondo metodologias de ensino através da produção e divulgação de 

novas representações escolares. Na cidade de Diamantina esse ideal não era diferente, o 

grupo escolar recém criado tinha sua localização no ponto central, ao lado da igreja 

principal da cidade e próximo a toda área de comércio local.  
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3 – METODOLOGIA 

 

A pesquisa documental foi utilizada para a realização dessa investigação, 

constituída de quatro etapas e utilizou-se de fontes escritas e imagéticas. Entre tais 

documentos, elencamos as imagéticas, por meio da pintura, da fotografia, da caricatura, 

entre outras modalidades de imagens, que são documentos para a compreensão da 

história, entre outros. 

A pesquisa documental se caracteriza por ser um caminho sistemático e 

reflexivo para conhecer uma dada realidade que, a princípio, utiliza-se de fontes 

primárias
1
, que possuem informações produzidas por outros no passado, os quais ainda 

não sofreram a elaboração e publicação, mas estão em um estado de conservação que 

torna possível a apreensão de vestígios de determinado momento. A busca de fontes 

ocorreu em ações de investigação no primeiro semestre de 2013, tanto nas instituições 

educativas públicas e privadas de Diamantina e região, na biblioteca da Escola Estadual 

Professor Leopoldo Miranda, na Biblioteca da Faculdade do Vale do Jequitinhonha, 

quanto na Biblioteca Antônio Torres. A partir dos vestígios preservados pelo tempo, foi 

possível registrar a história das práticas de gymnástica na cidade de Diamantina. Nestes 

termos, destacamos a importância da pesquisa e da análise documental para escrita da 

história. Sendo uma técnica decisiva para a pesquisa da História da Educação, pois a 

maior parte das fontes escritas ou não, partem na maioria das vezes do trabalho de 

investigação, neste caso a busca por fontes sobre a história da prática de gymnástica.  

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, 

seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema.  

 

 

 

 

                                                           
1
  As autoras definem fontes primárias como “[...] aqueles de primeira mão, provenientes dos próprios 

órgãos que realizam as observações. Englobam todos os materiais, ainda não elaborados, escritos ou 

não, que podem servir como fonte de informação para a pesquisa científica. Podem ser encontrados em 

arquivos públicos ou particulares, assim como em fontes não escritas: fotografias, gravações, imprensa 

falada (televisão e rádio), desenhos, pinturas, canções, indumentárias, objetos de arte, folclore etc” 

(LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 43). 
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A partir das fontes identificas no 2º Semestre de 2013, a primeira etapa da 

pesquisa foi desenvolvida com a elaboração da delimitação do problema, revisão 

bibliográfica, início da catalogação das fontes já identificadas, bem como a busca por 

identificar fontes complementares com foco no objeto de pesquisa, a Educação Física e 

suas práticas gymnásticas em Diamantina. Em sequência, a segunda etapa foi iniciada 

com a ação de catalogação das fontes, continuação da revisão bibliográfica com 

levantamento das hipóteses que conduziram ao melhor foco da argumentação baseada 

na expectativa de encontrarmos vestígios das vertentes higienista, militarista em 

Diamantina, no período do final do século XIX e início do século XX.  

No eixo que fundamenta a pesquisa: Registro da história das práticas de 

Gymnástica na cidade de Diamantina, os documentos escritos e imagéticos foram 

identificados e organizados para serem base do acervo do GEPFDHE_Vales, e para 

servir a outras pesquisas, os quais estão associados a esse, por exemplo, o coordenado 

pelo Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago (UFMG) – “Histórias de Educação Física na 

Cultura Escolar: Investigações sobre a Escolarização da Disciplina no Norte-Nordeste 

de Minas Gerais (1900-1940)”; o coordenado pelo Prof. Dr. Flávio César Freitas Vieira 

(UFVJM) – “Educação e escolarização das sociedades do Vale do Jequitinhonha: em 

busca de processos, agentes e de instituições educativas em Diamantina e/ou região”.  

A terceira etapa foi realizada com ações de análise sobre as fontes e elaboração 

do texto dissertativo parcial. Além das fontes primárias já dispostas, buscaram-se novos 

acervos, com fontes primárias de outras cidades da região, bem como fontes 

secundárias, produções bibliográficas de autores que possibilitam a elaboração de um 

alicerce teórico, constituído de argumentos conceituais vinculados às áreas temáticas da 

história, da história da educação, das ciências sociais e aplicadas, na busca da 

constituição de um espaço de interseção interdisciplinar e construção do texto científico 

no campo da História da Educação. Com as parcerias entre os pesquisadores, estas 

fontes passam a ser comuns entre os mesmos, possibilitando a ampliação do acervo de 

fontes para a realização de pesquisas documentais no campo da História da Educação. 

A última etapa foi a realização da elaboração do texto dissertativo final, bem 

como preparação para exposição do mesmo à banca avaliadora. Assim com o término da 

pesquisa foram realizadas as ações de preservação das fontes identificadas e catalogadas para 

a constituição do acervo, organização, sistematização e disponibilização para pesquisadores, 

com vistas a servir de fontes primárias para outras pesquisas.  
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos demonstram um potencial ainda por ser identificado com 

maior precisão, pois, o grande número de fontes encontradas e as várias demarcações 

temporais de cada uma, viabilizam o estudo de vários períodos da historia da educação 

em Diamantina. Dessa forma as fontes foram organizadas, identificadas e catalogadas 

no eixo temático norteador dessa pesquisa, evidenciando a existência de práticas de 

gymnática no período estudado, oriundas das vertentes higienista e militarista. 

Tais fontes, após conclusão desse processo com uma organização sistemática no 

eixo temático já exposto, serão fundamentais para a realização da descrição e 

contribuirão para a compreensão sobre a atuação de professores de Educação Física, 

bem como da prática de ensino e metodologias e materiais didáticos utilizados, no 

período em foco, final do século XIX e início do século XX.  

O acervo atualmente está organizado com 850 fotos com diversos temas em 

Diamantina e região; 1023 reportagens e imagens divulgadas na imprensa 

diamantinense e imagens do livro do tratado de Educação Física de 1940, publicado em 

língua francesa, pertencente ao acervo da Biblioteca Antônio Torres; bem como 

imagens dos documentos pertencentes às fontes do Museu Pedagógico da Escola 

Estadual Professor Leopoldo Miranda que tratam da prática de educação física, com 

datas estimadas entre 1900 a 1980. 

As fontes apresentadas na presente pesquisa permitem obter indícios tanto de 

fases da prática dos exercícios militares, raízes da Educação Física, quanto da prática da 

gymnástica no processo de higienização da escola em Diamantina, perpassando a 

tendência Higienista, Militarista. Abaixo apresentamos alguns dados e fontes já 

identificadas no eixo norteador da pesquisa. 
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Registro da história das práticas de Gymnástica na cidade de Diamantina. 

 

Registro Descrição Data 

14 Instrução Pública. O Município. Semanal, 21 jan. 1899, Anno IV, n. 186, p. 4. 1899 

58 Palestrando. O Norte, 31 dez. 1908, Anno I, n. 1, p. 1. 1908 

77 Grupo Escolar. A Ideia Nova. 27 dez. 1908, Anno III, n. 156, p. 2. 1908 

81 Grupo Escolar. A Ideia Nova. 04 abr. 1909, Anno III, n. 156, p. 2. 1909 

83 Grupo Escolar. A Ideia Nova. 28 fev. 1909, Anno III, n. 151, p. 2. 1909 

86 Grupo Escolar. A Ideia Nova. 25 abr. 1909, Anno IV, n. 159, p. 3. 1909 

104 Escola Normal Regional. Diamantina, 29 nov. 1913, Anno I, n. 2108, p.1. 1913 

01 

Iconografia 

Grupo Escolar Matta Machado  190? 

02 

Iconografia 

Grupo Escolar Matta Machado  190? 

QUADRO 01 - Relação de fontes primárias com descrição e datas de trechos de períodos sobre práticas e 

informes de Educação Física. 

 

Registro 14 

 

Instrucção Publica. Por decreto n. 1.233, de 26 de dezembro findo, foi 

suspenso o ensino de musica e gymnastica e suprimidos os logares de 

adjuncto de aula pratica e de continuo na Escola Normal desta cidade, 

cujas funções erão exercidas pelos srs: João Nepomuneceno Ribeiro 

Ursini, Americo Diamantino Costa França, João da Matta Gomes 

Ribeiro Sobrinho e Joaquim Aprigio dos Santos. (...). Os professores 

effectivos terão direito à percepção de vencimentos, si o governo 

verificar que a falta de frequência não deve ser-lhes attribuida. 

(MUNICIPIO, 21 jan. 1899, p. 4) 
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Imagem 01 - O Município. Semanal, 21 jan. 1899, Anno IV, n. 

186, p. 4. 

Fonte: ALMEIDA, 2012. 

 

Neste período, o governo mineiro além de remunerar, fiscalizava os professores. 

Tendo por critério que as cadeiras somente poderiam funcionar se existisse número 

mínimo de frequência para tais, pagava aluguéis da propriedade escolar, contudo isso 

não era uma regra geral, pois segundo Faria Filho (2000), as autoridades republicanas 

consideravam que era necessário a população participar do esforço da educação de seus 

filhos. Com uma população pobre e a riqueza nas mãos de poucos, essa cobrança muitas 

vezes recaia sobre o município. 

Por muitas vezes as estatísticas escolares nos relatórios emitidos pelos 

professores ao inspector escolar passavam uma realidade que não era aquela encontrada 

in loco, justamente por motivo que as cadeiras eram mantidas. Pois, além da frequência 

dos alunos em determinada cadeira, o número de alunos matriculados e aprovados 

faziam parte dessa manutenção para que a cadeira continuasse funcionando. São essas 

pressões sobre o professor, como Faria Filho (2000) denomina, cujas informações 

prestadas pelos professores serviam não apenas de fiscalização e manutenção das 
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cadeiras ministradas, mas também de dar uma visibilidade a essa nova forma 

republicana de ensino. 

Registro 58 

 

Palestrando. (...) Ha dias, quando se fez a testa de saudação á bandeira 

nacional, encontrei um pelotão de meninos do Grupo Escolar, 

uniformizados, alguns com divisas de officiaes; tive inveja deles e não 

tive saudades do meu tempo de menino (...). Pio Juveião. (O NORTE, 

31 dez. 1908, p. 1) 

 

 
Imagem 02 - O Norte, 31 dez. 

1908, Anno I, n. 1, p. 1. 

Fonte: ALMEIDA, 2012. 

 

No primeiro artigo da Reforma de João Pinheiro de 1906, já trazia que a escola 

seria um instrumento com intuito de educar intelectualmente as crianças, torná-las 

pessoas de moral e modelar seus corpos. O surgimento da Educação Física teve suas 

origens em práticas militares, que foram repassadas as escolas, onde os alunos deviam 

ter retidão, disciplina e ordem assim como um batalhão militar.  
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Registro 77 

 

“Grupo Escolar. (...) Ultimamente o Director tentou mais uma 

subscripção para um importantíssimo melhoramento no Grupo: 

fornecimento de carabinas, tambores e clarins ao Batalhão Infantil. É 

um melhoramento muito útil, não só porque é um divertimento para os 

alunos, com também porque assim farão exercícios gymnasticos. 

Demais, todos os Grupos Escolares do Estado já tem carabinas, 

tambores e clarins, ora fornecidos pelo commercio local, ora pelas 

Camaras Municipaes. Entretanto aqui em Diamantina, quase nada 

rendeu a subscripção aberta pelo Director, para adquirir esses 

materiaes. (...).”  (A IDEIA  NOVA, 27 dez. 1908, p. 2..) 

 

 
Imagem 03 - A Ideia Nova. 27 dez. 

1908, Anno III, n. 156, p. 2. 

Fonte: ALMEIDA, 2012. 

 

Registro 81. 

 

Grupo Escolar. O Dr. Cicero Arpino, diretor do Grupo Escolar, pede-

nos a publicação da seguinte noticia. No dia 12 do corrente, na 

directoria d’este estabelecimento, serão fornecidos gratuitamente 

uniformes e bonnes a todos os alunos que forem reconhecidamente 

pobres, para que possam assistir à festa cívica de 21 de Abril. Nesse 
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dia o Batalhão Infantil fará varias evoluções, sob a direção do novo 

instructor Sargento José Marianno de Andrade. (A IDEIA NOVA, 04 

abr. 1909, p. 2) 

 

 

 
Imagem 04 - A Ideia Nova. 04 abr. 1909, 

Anno III, n. 156, p. 2. 

Fonte: ALMEIDA, 2012. 

 

Registro 83 
 

Grupo Escolar. Os exercícios militares dos alunos deste 

estabelecimento são feitos somente às sextas-feiras, depois das aulas, 

das 2 horas ás 3 da tarde. Entretanto quando o sol estiver muito 

quente, os alunos ficam dispensados dos exercícios.  (A IDEIA  

NOVA, 28 fev. 1909, p. 2) 

 
 

 
Imagem 05 - A Ideia Nova. 28 fev. 1909, Anno III, n. 151, 

p. 2. 

Fonte: Fonte: ALMEIDA, 2012. 

 

 

Registro 86 

 

Grupo Escolar. No dia 21 do corrente, data comemorativa dos 

Precursores da Independência, resumidos em Tiradentes, houve mais 

uma festa no Escolar d’esta cidade. O Batalhão Infantil, sob o 

comando do Sargento José Marianno de Andrade, fez varias evoluções 

militares. A festa foi abrilhantada com a presença da Banda de Musica 
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do 3º. Batalhão, gentilmente cedida pelo Comandante Major Pedro 

Jorge Brandão. O hábil photographo Sr. Laplaige tirou uma fotografia 

do edifício. (A IDEIA NOVA, 25 abr. 1909, p. 3) 

 

 
Imagem 06 - A Ideia Nova. 25 abr. 1909, Anno IV, n. 

159, p. 3. 

Fonte: ALMEIDA, 2012. 

 

Registro 98 

 

Dattas. Escrevem-nos deste districto: Com toda a solenidade, 

installous-e no dia 21 deste a escola do sexo masculino, regida pela 

competente normalista, Exma. Sra. D. Henriqueta de Souza Neves. 

(...). Depois de tudo acabado, os alunos incorporados sahiram em 

imponente passeata formando um batalhão infantil, ao rufo de tambor 

e ao estrugir de fogos, sob o comando do alumno Samuel de Avila 

Silveira, sendo em todo o trajecto levantados muitos vivas ao 

Marechal Hermes da Fonseca. Dr. Wenceslau Braz, Dr. Francisco 

Salles, Senadores Bernardo Monteiro e Pedro Matta, à professora, ao 

Inspector Escolar, ao Cel. José Alexandre, ao Sr. Capm. Joaquim dos 

Reis Maria. (A IDEIA NOVA, 29 jan. 1911, p. 4) 

 

 

 

As imagens 4, 5, 6, fazem a referência ao Batalhão Infantil que seria uma forma 

de constituição de corpos das crianças, a escola como um templo do saber, lugar de se 

transformar os bárbaros em civilizados (FARIA FILHO, 1996). Os “Exercícios 

Physicos” que por sua vez constituíam-se de evoluções militares primando a correção 

dos corpos, a disciplina e ordem dos alunos ao padrão da perceptiva militar-higienista.  
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Esses exercícios aconteciam durante a semana sem prejuízo das aulas dos 

conteúdos do programa escolar, os quais, destinavam os alunos aos bons hábitos de 

hygiene, conduta moral correta e modelamento de seus corpos. Corroborando com Vago 

(2010) a Educação Physica ainda não ocupava na dimensão escolar uma disciplina 

específica, mas atuava diretamente nessa dimensão. 

 

Registro 104.  

 

Escola Normal Regional. Depois de uns 15 dias de demora nesta 

cidade, aonde veio o mandado do Governo inspecionar a Escolar 

Normal Regional, regressou a Bello Horizonte, o Sr. Clodionor Lopes 

de Oliveira, digno funcionário da Secretaria do Interior.  (...). As aulas 

que até agora têm fuccionado no edifício da União Operária, em breve 

passarão a funcionar no prédio que para isto será adaptado, conforme 

sabemos da directoria, que está completamente auctorisada a 

contractar a sua adaptação, que será feita com toda as exigências da 

hygiene, instalação sanitária, etc. O corpo docente, que é de 

reconhecida competência, foi assim constituído: Portuguez, d. Maria 

Luiza Leite; Francez, João Leão, Geographia, José Augusto Neves, 

Geometria, d. Maria Mercedes Mourão de Miranda; História, dr. 

Francisco de Salles Corrêa Mourão, Desenho e Calligraphia, d. 

Gabriella A. Neves; Costuras e trabalhos manuais, d. Bernarda de 

Menezes; Instrucção Moral e Civica, farmacêutico José Leite de 

Almeida; Escripturação Mercantil, Antonio Duarte Mandacaru, 

Pedagogia, Hygiene e Gymnastica, dr. Assis Moreira; Physica e 

Chímica e Historia Natural, Pharmaceutico Alcides Horta, Musica, 

João Nepomuceno Ribeiro Ursini. Já o primeiro anno conta um 

numero considerável de alunos, e, conforme se depreende, a Escola 

Normal Regional vai ser uma verdadeira Escola Normal Modelo. 

(Diamantina, 29 nov. 1913, p.1.4) 
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Registro 01 

(Iconografia) 

 
Imagem 07 - Batalhão Infantil e professores em frente ao Grupo Escolar Matta 

Machado em uma comemoração cívica. 

Fonte: Acervo do Grupo Escolar Matta Machado, sem data. 

 

 

Registro 02 

(Iconografia) 

 
Imagem 08 - Batalhão Infantil e professores em frente ao Grupo Escolar Matta Machado em uma 

comemoração cívica. 

Fonte: Acervo do Grupo Escolar Matta Machado, sem data. 
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O prédio do Grupo Escolar foi arquitetado para ser majestoso, localizado em 

lugar de destaque na cidade. A fachada deveria representar o “novo”, com uma 

construção que criasse uma ruptura com o passado colonial. As fotos 07 e 08 

apresentam a fachada do Grupo Escolar em duas datas distintas, ambas com a presença 

do seu Batalhão Infantil perfilados de pé e organizados. Baseado em alguns itens 

podemos supor que a foto 08 aparenta ser de um período anterior à foto 07, pois a 

fachada ainda não tinha estampado o nome da instituição.  

Ainda sim, os meninos, uniformizados que visivelmente estavam em maior 

número dividiam o espaço com as alunas. Enquanto na foto 07 de outra perspectiva 

sugere um número menor de alunos e de professores, onde as alunas em número inferior 

observavam das janelas ao evento datado.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o propósito de constituir um conjunto de fontes com vistas a contribuir no 

registro de práticas de gymnástica nos processos de escolarização, contextualizados na 

sociedade diamantinense, Minas Gerais, no período do final do Império e início da 

República brasileira, consideramos que as primeiras ações realizadas nessa pesquisa 

documental confirmam a existência de fontes primárias sobre práticas de gymnástica em 

Diamantina no período enfocado.  

Tais fontes estão materializadas em: iconografias com representação de 

instituições educativas, práticas comemorativas e esportivas que envolvem atividades 

vinculadas à práticas de gymnástica, em Diamantina. 

Assim apresentamos uma análise de maneira geral, referente aos registros 14 e 

104 onde verifica-se na publicação da imprensa escrita da existência de práticas de 

gymnástica, associada à música e a higiene na Escola Normal Regional. No registro 14, 

publicado em 21 de janeiro de 1899, no jornal o Município, o registro da suspensão do 

ensino de música e gymnástica. Quatorze anos após esta data em 29 de novembro de 

1913, publica-se no jornal Diamantina, a existência da cadeira de Hygiene e Gymnástica 

na referida escola sob a responsabilidade do professor médico Assis Moreira. 

 O Grupo Escolar da cidade é outra instituição educativa que as fontes 

evidenciam a existência da prática de gymnástica através dos registros 58, do jornal O 

Norte 31 de dezembro de 1908 (pelotão de meninos oficiais), registro 77, do jornal Ideia 

Nova 27 de dezembro de 1908 (solicitação de carabinas tambores e clarins para 

exercício do batalhão infantil) e do registro 81 do jornal Ideia Nova 4 de abril de 1909 

(uso de uniformes pelos meninos do batalhão dirigidos pelo sargento José Mariano de 

Andrade) ressaltando ainda que a prática era ministrada por oficial militar da cidade. 

Encontramos ainda no registro 83, do jornal Ideia Nova 28 de Fevereiro de 1909, a 

disposição do horário e dia da semana para o exercício de prática de gymnástica, sendo 

para a composição do batalhão infantil acredita-se que as meninas eram dispensadas 

desse exercício.  
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 Ao longo de suas preparações o batalhão infantil conforme o registro 86, do 

jornal Ideia Nova 25 de abril de 1909, apresentava-se em desfile, como na data 

comemorativa precursores da independência resumidos em Tiradentes. Através das 

iconografias dos registros 1 e 2, onde observa-se a fachada do grupo escolar com a 

presença do batalhão infantil uniformizado. Sendo no registro 1 os alunos se encontram 

de certa forma dispersos na frente da porta entrada do prédio com professores e 

autoridades, bem como a presença das meninas dispostas nas janelas nos dois andarem 

do prédio. E no registro 2, o batalhão infantil perfilado a frente do grupo escolar 

uniformizados tendo o grupo de alunas ao fundo e dispersas com a presença de 

professores e autoridades. Ressaltando a importância desse tipo de prática dentro da 

escola e a visibilidade perante a sociedade diamantinense.  

Assim a pesquisa potencializou o processo de identificação, catalogação das 

fontes citadas acima, que abarcam o acervo organizado e sistematizado norteado pelo 

eixo temático: Registro da história das práticas de Gymnástica na cidade de Diamantina.      

Identificamos que o suporte legal em vigor no período enfocado está 

materializado no Regulamento de Instrução Primária e Normal do Estado de Minas 

Gerais, de 1906
2
, com base no qual foram produzidos diversos relatórios com vistas a 

contribuírem na aplicação de ações em obediência à renovação da legislação 

educacional mineira, de princípios republicanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 MINAS GERAIS. Regulamento de Instrução Primária e Normal do Estado de Minas Gerais. Belo 

Horizonte: Imprensa Oficial, 1906. (Arquivo Público Mineiro). 
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