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Origem e Definições  A Educação Física surgiu na Europa, por
volta do século XVIII-XIX, como uma atividade disciplinadora em
escolas burguesas. No Brasil, a criação da Escola Militar, oficializada
pela Carta Régia de 04/12/1810, abriu espaço para que, já em 1837
no Município da Corte, se discutisse a criação de uma sociedade
escolar que teria, entre outras, a cadeira de “gymnástica”. No entanto,
o marco inicial para a historicidade da formação em Educação Física,
no Brasil, situa-se em 1834, quando o primeiro brasileiro, de um
grupo que totalizou três dezenas ao longo de quase um século, foi
admitido no Philantropinium, em sua sede, na Alemanha. Pouco se
sabe dos feitos deste grupo ao retornar. Porém em 1851 o Governo
Imperial incluía a ginástica no ensino das escolas primárias. Quatro
anos, depois a mesma medida legal — lei n° 630 de 17/09/1851 —
era regulamentada especialmente para o Colégio Pedro II do Rio de
Janeiro (capital do país, à época), então considerado como escola
padrão para todo o território brasileiro. Mas somente em 1876 surge
uma medida legal referida explicitamente à formação de professores:
o Decreto n° 6370 que introduziu, no município da Corte (Rio de
Janeiro), em suas duas Escolas Normais, o ensino de ginástica e de
princípios gerais da Educação Física. Nestas condições o ensino da
Educação Física no Brasil, pelo menos na forma da lei, constituiu,
em seus primórdios, uma das funções do (a) professor (a) de nível
primário. Já a especialização apareceu efetivamente quase meio
século depois nos cursos de curta duração promovidos pelo Exército.

Aliás, a expressão “ginástica” predominava, à época, como se
verifica nos atos legais a partir de 1851. Educação Física aparece
primeiramente no Decreto 6370 de 1876 e passa a ser denominação
principal quando a legislação voltava-se para a criação de meios de
formação de professores (Projeto de Lei de 21/09/1905, por
exemplo). De qualquer modo, “Educação Física” foi a matéria
regulamentada em 1916, no Município do Rio de Janeiro, quando
se deu ao médico a “competência” de dirigi-la “proporcionando às
necessidades e à capacidade de cada idade e sexo”.

Em meados do século XIX, acompanhando o movimento europeu, surge
a preocupação de introduzir atividades físicas orientadas tanto no meio
educacional, quanto no meio militar. Nesse período, e no início do século
XX, a expressão “Educação Physica” era utilizada, muitas vezes, para
nomear um dos componentes da educação, ou seja, aquele que lidaria
com o físico, em conjunto com a educação moral e intelectual.

De acordo com os dados apresentados acima, observa-se, de 1838
a 1916, um domínio de métodos ginásticos em atividades físicas
são sistematizadas na escola e em corporações militares.

1917 – 1929  A expressão “Educação Physica” substituiu o termo
“gimnástica” a qual se destinava às atividades para nomear um dos
componentes da Educação, ou seja, aquele que lidaria com o físico,
em conjunto com a Educação Moral e Intelectual, principalmente
quando a mesma passou a ser difundida com mais ênfase pelas
escolas normais no Brasil, por corporações e escolas militares e
pela Escola de Educação Física do Exército.

1930 – 1940 Com a criação do Ministério da Educação e Saúde,
são formuladas as primeiras iniciativas oficiais relacionadas com a
Educação Física no Brasil. O Governo Brasileiro passou a assumi-
la oficialmente, difundindo-a no nível escolar, caracterizando-se

História da Educação Física, esporte, dança e lazer
EDISON FRANCISCO VALENTE E JAPSON MACÊDO DE ALMEIDA FILHO

History of physical education, sports, dance and leisure in Brazil

The first historical step towards the establishment of physical
education in Brazil took place in 1834, when one of the 30 Brazilians
that had been trying admission during almost a century was finally
accepted in the Philantropinium, based in the Germany. The second
step happened in 1981, according to academic sport historians,
when Brazil had an increase in the number of scholars who held
Master’s and doctorate degrees in physical education: some of
these researchers had just returned home with an international
education and some others had degrees produced in Brazil as a
result of the consolidation of Brazilian graduate programs in
physical education, sports, and leisure. As a result, there was
expansion and/or consolidation of various lines of research, among
which those of history of physical education, sports, dance and

leisure. This area of specialized knowledge was particularly
developed by a pioneer group of Universidade Estadual de
Campinas – UNICAMP that 1991. In the following years groups
of research in the same theme came up in five other universities
in the country. In 1993 the UNICAMP group organized and
promoted the first Encontro de História do Esporte, Educação
Física, Lazer e Dança (Meeting of Sport History, Physical
Education, Leisure and Dance). Today the conference that puts
together sports historians and related areas in Brazil takes place
every two years and research has become continuous in quantity
and quality. In the national conference of 2002 there were 87
presentations and 263 participants. It is important to point out
that research papers on sports history have already been written

since the beginning of the 20th century. However, the majority of
those researchers had not been so much engaged with either the
reliability of their sources or the confrontation of different
interpretations. The international technical publication that has
the best reputation in the area is the “International Journal of the
History of Sport”, in whose Editorial Board the Brazilian Lamartine
DaCosta has been working as a member since 1998. The history
of sports and related areas can be defined in terms of their utility
for the development of physical activities, besides its broader
meanings proposed by the social sciences. And within this option
one of the first steps is to list its memory facts to develop future
studies in history, as it is done tentatively below by means of a
table with dates, events and locations.

como um marco histórico de afirmação desse campo do
conhecimento, traduzido, mais tarde, com o aparecimento de
publicações técnicas na área.

1941 – 1954 Inicia-se a influência do esporte na Educação Física
Escolar e uma diversificação em suas atividades pela dança e a
recreação, apesar de o Ministério da Educação e Saúde promover
concurso para a elaboração de um método nacional de Educação
Física. No ensino superior, as Escolas de Educação Física começam
a ser implantadas fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo-Vitória,
expandindo-se para outras localidades do Brasil, tais como Porto
Alegre, Curitiba, Recife, Belo Horizonte, São Carlos e Bauru, sendo
as duas últimas de caráter particular e as demais estadual. Nesse
mesmo período a Educação Física deixa de ser identificada como
“instrução militar”.

1955 – 1960  Dá-se um novo enfoque à Educação Física nacional,
oficializando o vínculo com o esporte, criando os Centros de
Educação Física, e admitindo-se as competições esportivas como
substitutas das “sessões” de Educação Física. Nesse mesmo período
surgem os primeiros cursos de especialização em recreação e o
Governo Federal promove a Campanha Nacional de Educação Física.

1961 – 1969 Com a Lei 4.024/61, a Educação Física passa a ser
obrigatória nos cursos primário e médio, com base em conceitos
bio-psico-social, fixando duração mínima para os cursos de
licenciatura, estabelecendo um núcleo de disciplinas a serem
ministradas. Como características fundamentais desse período,
constam-se as primeiras preocupações científicas com a Educação
Física e os esportes, caracterizando-se como o início de um
movimento científico-pedagógico na área. Foi também o período
do primeiro, e único, Diagnóstico de Educação Física/Desportos no
Brasil. No final desse período, a prática da Educação Física passa
a ser obrigatória em todos os níveis e ramos do ensino. Com a
implantação dos Jogos Escolares Brasileiros houve um processo
de ratificação da esportivização da Educação Física no Brasil.

1970 – 1981 A formação do profissional de Educação Física foi
consolidada com a implantação de cursos de licenciatura em diversas
Universidades brasileiras. Houve, também, a consolidação de três
movimentos básicos que influenciaram a Educação Física no Brasil:
o científico-pedagógico, o Cooper e o movimento esporte Para Todos.
Decorrente da publicação do “Diagnóstico de Educação Física/
Desportos no Brasil”, houve a implantação do I Plano Nacional de
Educação Física e Desporto, pelo Departamento de Educação Física
e Desporto do Ministério da Educação e Cultura – DED/MEC. Foi,
também, o período de criação do Colégio Brasileiro de Ciências do
Esporte e a preocupação de seus profissionais com a implantação de
cursos de pós-graduação, principalmente após a criação do Conselho
Nacional de Pós-Graduação. Nesse período a Secretaria de Educação
Física e Desporto do Ministério da Educação e Cultura, que substituíra
o DED/MEC, cria um grupo de trabalho para elaboração de um
projeto de implantação de laboratórios de pesquisas pedagógicas,
concluindo os trabalhos com a formulação de uma “Política de
Estímulo à Pesquisa em Educação Física e desportos”.

1981 – 2002 O retorno de profissionais que foram participar de
cursos de mestrado e doutorado no exterior, favoreceu para a

consolidação da pós-graduação em Educação Física, Esportes,
Recreação e Lazer no Brasil. Em decorrência desse fato, surgem
grupos de pesquisa nessas áreas, as mesmas entram na era da
informatização, ocorre a expansão dos cursos de mestrado e
doutorado no território nacional e são consolidadas as mais diversas
linhas de pesquisa, dentre as quais as da História da Educação
Física, Esportes e Lazer, na Faculdade de Educação Física da
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.

Mais especificamente, a partir de 1991, sob a coordenação do Prof.
Dr. Ademir Gebara, foi criado na Faculdade de Educação Física da
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (SP) – o Grupo de
História do Esporte, Lazer e Educação Física - GHELEF, composto
por pós-graduandos (especialistas e mestrandos), os quais
semanalmente se reuniam para discutir questões vinculadas a
essas áreas do conhecimento. Esse grupo foi pioneiro nas
discussões e consolidações de pesquisas baseada na História Nova,
transformando-se em um marco histórico para mudanças de
interpretações da História da Educação Física, Esportes e Lazer no
Brasil. A consolidação do GHELEF aconteceu a partir da realização
do I Encontro de História da Educação Física e do Esporte.

O I ENCONTRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO
ESPORTE, foi realizado no período de 28 a 30/10/1993, em
Campinas-SP, na FEFE/UNICAMP, contou com seis temáticas para
mesas redondas: História do Esporte; História do Lazer; História da
Educação Física nos Cursos de Graduação; Educação Física e Esporte:
História e Teoria; História da Educação Física Escolar; e, História da
Educação Física no Brasil. Foram apresentados 37 trabalhos e a
participação de 68 profissionais. O I Encontro foi coordenado pelo
Prof. Dr. Ademir Gebara e Prof. Ms. Edison Francisco Valente, com a
colaboração dos demais membros do Grupo: Fernando Marinho
Mezzadri, Dagmar Aparecida C.F. Hunger, Verter Paes Cavalcanti,
Cacilda Pereira Widmer, Maria Elizete Brigatti, Fernando Renato
Cavichiolli, Marcelo Weishaupt Proni e Victor Andrade Melo e dos
Professores Doutores convidados José Sebastião Witter, Lamartine
Pereira da Costa e Sílvio Sanchez Gamboa.

O II ENCONTRO DE HISTÓRIA DO ESPORTE, LAZER E
EDUCAÇÃO FÍSICA, foi realizado em Ponta Grossa-Paraná,
coordenado pelo Prof. Ms. Fernando Marinho Mezzadri, promovido
pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com a apresentação
de 49 trabalhos selecionados, dos mais de 120 inscritos, e a
participação de mais de 180 pessoas, inclusive estrangeiros. Foi o
ano em que pela primeira vez os participantes receberam, no início
do Encontro suas coletâneas, impressas na UEPG. Houve, também,
o lançamento dos primeiros livros produzidos por componentes do
Grupo de História. Foram eles: “Perspectivas históricas do movimento
Esporte Para Todos no Brasil”, do Prof. Ms. Edison Valente e
“Quando a lei é a regra: um estudo da legislação da educação
Física Escolar brasileira”, do Prof. Ms. Ricardo Lucena.

O III Encontro Nacional da História do Esporte, Lazer e Educação
Física, foi realizado em Curitiba, no período de 10 a 15 de novembro
de 1995, na Universidade Federal do Paraná, sob a Coordenação da
Profª. Ms. Divoenyh Julieta Cabral, Profª. Ms. Maria Gisele dos
Santos e o Prof. Ms. Fernando Marinho Mezzadri. Foram apresentados
e publicados na coletânea do evento 70 trabalhos selecionados e
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contou com a participação de mais de 200 participantes, entre
estudantes, graduados, especialistas, mestres e doutores dessas
áreas do conhecimento e áreas afins do Brasil e do exterior.

O IV Encontro Nacional de História do Esporte, Lazer e Educação
Física, foi promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais,
no período de 22 a 26 de outubro de 1996, em Belo Horizonte,
coordenado pela Profª Ms. Marilita Aparecida Arantes Rodrigues.
Nesse Encontro, foram apresentados e publicados 80 trabalhos,
contou com mais de 230 participantes do Brasil e do estrangeiro.
Pela primeira vez esse evento foi tematizado e norteou-se em:
“Métodos e fontes na produção do conhecimento histórico do
Esporte, Lazer e Educação Física”.

O V Encontro de História do Esporte, Lazer e Educação Física, foi
realizado em Maceió-Alagoas, no período de 23 a 29 de novembro
de 1997, na Escola Técnica Federal de Alagoas e coordenado pelo
Prof. Dr. Edison Francisco Valente, com a temática “As ciências
sociais e a história do esporte, lazer e Educação Física”. Foram
apresentados e publicados 100 trabalhos e realizadas 6 conferências
magnas. Esse evento teve um caráter internacional, com 6
palestrantes estrangeiros, inclusive, pela primeira vez, o evento
contou com tradução simultânea e transmissão via Internet.
Estiveram participando, diariamente, desse Encontro em média
325 pessoas entre profissionais e acadêmicos do esporte, lazer e
Educação Física e áreas afins.

O VI Congresso Brasileiro de História do Esporte, Lazer e Educação
Física, foi realizado em dezembro de 1998, na Universidade Gama
Filho, Rio de Janeiro – RJ, com a temática “Caminhos, meios e
estratégias para o desenvolvimento da pesquisa do Esporte, Lazer
e Educação Física”. Foram apresentados 87 trabalhos, 6 conferências
magnas e 180 inscritos. Esse evento foi coordenado pelo Prof. Dr.
Lamartine Pereira da Costa.

O VII Congresso Brasileiro de História da Educação Física, Esporte,
Lazer e Dança, foi realizado na cidade de Gramado-RS, no Centro

de Convenções Serrano, no período de 29 de maio a 01 de junho
2000, com a temática “Memórias e descobrimentos: 500 anos de
História da Educação Física, Esporte, Lazer e Dança no Brasil”.
Esse evento foi coordenado pelo Prof. Dr. Vicente Molina Neto e
contou com a apresentação e publicação de 128 trabalhos, dos
quais 6 internacionais e 122 nacionais.

O VIII Congresso Brasileiro de História da Educação Física, Esporte,
Lazer e Dança, foi realizado no período de 14 a 17 de novembro de
2002, na cidade de Ponta Grossa-PR, promovido pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa, com a temática “As ciências sociais e a
história da Educação Física, Esporte, Lazer e Dança”. Foram
apresentados 87 trabalhos e, pela primeira vez, a coletânea do
evento foi publicada em CD e teve uma participação de 262 autores
participantes.

2000 – 2003  Período da criação e implantação do Conselho
Federal de Educação Física – CONFEF– que redundou na
regulamentação da profissão, na publicação do código de ética
dos profissionais registrados no CONFEF/CREFs e na resolução
que define o campo de intervenção do profissional de Educação
Física no Brasil. Atualmente, segundo o CONFEF, a Educação
Física contempla, entre outros, os seguintes significados: o
conjunto das atividades físicas e desportivas; o componente
curricular obrigatório, em todos os níveis e modalidades do ensino
básico; área de estudos e/ou disciplinas no Ensino Superior; e, o
corpo de conhecimento, entendido como o conjunto de conceitos,
teorias, e procedimentos empregados para elucidar problemas
teóricos e práticos, relacionando à esfera profissional e ao
empreendimento científico, na área específica das atividades
físicas, desportivas e similares. Ao reafirmar o Manifesto Mundial
da Educação Física – 2000, da Fedération Internacionale
D’Education Physique, o CONFEF entende que a Educação Física,
pelos seus valores, deve ser compreendida como um dos direitos
fundamentais de todas as pessoas e por ser um processo de
Educação, seja por vias formais ou não-formais, além de promover

uma educação efetiva para a saúde e ocupação saudável do tempo
livre de lazer, constitui-se num meio efetivo para a conquista de
um estilo de vida ativo dos seres humanos.

Situação Atual  Hoje, o Congresso que reúne historiadores do
esporte e áreas afins no Brasil acontece a cada dois anos e a
pesquisa tornou-se de fluxo contínuo em razoáveis quantidade e
qualidade. Neste contexto, cabe realçar que trabalhos de história
de esporte já se produziam no Brasil desde o início do século XX,
embora sendo a maioria não compromissada com a confiabilidade
das fontes nem com o confronto de interpretações. Em resumo, em
anos recentes, o tema da história do esporte no país tem sido
observado na perspectiva do desenvolvimento do conhecimento
dentro das diretivas do Conselho Nacional de Pesquisas – CNPq e
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– CAPES, tendo, como antecedentes, esforços individuais de
diletantes – a maioria vinda do jornalismo esportivo – e de
professores de Educação Física não especializados. Tais
circunstâncias são similares ao desenvolvimento do tema em países
mais adiantados embora uma produção de algum impacto acadêmico
tenha surgido na Europa – basicamente Inglaterra e Alemanha – já
na década de 1920 e depois nos EUA, dez anos mais tarde. Hoje há
uma associação científica européia da área – o Comitê Europeu
para a História do Esporte – CESH – e outra de maior abrangência,
a Sociedade Internacional de História do Esporte e da Educação
Física – ISHPES, além de entidades nacionais de importância nos
EUA e na Austrália. A publicação técnica de melhor reputação na
área é o International Journal of the History of Sport em que o
brasileiro Lamartine DaCosta atua como membro do Conselho
Editorial desde 1998. Em síntese, a História do Esporte e de áreas
correlatas pode ser definida em termos de sua utilidade para o
desenvolvimento das atividades físicas, além de seus significados
mais amplos propostos pelas ciências sociais. E nesta opção, um
dos primeiros passos é o de levantar seus marcos de memória
visando-se a futuros estudos, como se faz tentativamente a seguir
com uma cronologia histórico-geográfica.
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Introdução da ginástica no Ginásio Nacional (Colégio Pedro II), no Rio de Janeiro.

Foi publicado um decreto em 11/05, elaborado pelo Governo da Província do Rio de Janeiro,
autorizando a tradução e a impressão, no Brasil, da obra do francês Barão J.M. Gerardo,
“Educação Physica”, com o intuito de fundamentar teoricamente o ensino da ginástica nas
escolas normais brasileiras.

Em São Luiz do Maranhão, foi fundado o Colégio N. S. da Glória, conhecido como “Colégio
das Abranches”, destinado exclusivamente ao sexo feminino. Em seu currículo constavam
atividades físicas.

Na travessia do Paço Imperial, Rio de Janeiro, o Professor Bidegarry oferecia atividades de
ginástica para os nobres com o objetivo de tratamento de deformidades e fraquezas.

No Rio de Janeiro, o Deputado Luiz Couto Ferraz sugere a introdução da ginástica no nível escolar.

A Lei nº 630 inclui, pela primeira vez, nos currículos das escolas primárias do Rio de Janeiro, por
sugestão do Deputado Luiz Couto Ferraz, a ginástica dentro da proposta de mudanças das
bases para a reforma do ensino primário e secundário, no Município da Corte.

Antônio Francisco Gomes propunha, no Rio de Janeiro, além da ginástica, os exercícios de natação,
esgrima, dança, jogo de malha e jogo de pella (forma primitiva do tênis), para ambos os sexos.

Antônio Francisco Gomes apresenta tese à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sob o
título “Influência da Educação Physica no Homem”.

Expedido, no Rio de Janeiro, o “Regulamento de Instrução Primária e Secundária do Município
da Corte” que incluía a ginástica no rol das disciplinas curriculares do ensino primário.

O Decreto Nº 2005, de 24 de outubro, mediante a “Reforma Marquês de Olinda”, determina
que o internato do Colégio Pedro II, seja colocado fora da cidade, em terreno espaçoso para
exercícios de ginástica, banhos e natação, bem como para recreio.

A prática da ginástica tornou-se obrigatória nas escolas militares do Brasil.

Em Joinvile-Santa Catarina, foi criada a Sociedade Alemã de Ginástica, no Brasil, a primeira da
América Latina.

Famílias alemãs e militares prussianos da guarda imperial no Brasil já praticavam o método alemão.

O exército Imperial adota o método alemão de ginástica, ministrando, também, aulas de esgrima,
natação e remo, não só para os militares, mas, também, para o público em geral.

O Decreto Nº 2.882, de 01 de novembro, mediante a “Reforma Souza Ramos”, além de manter
a ginástica, acrescenta a dança no currículo do Colégio Pedro II.

É fundada a “Sociedade”, hoje denominada de Sociedade de Ginástica de Porto Alegre, a qual
se propôs a difundir o Turnen, como prática de preservação de identidade étnica do povo alemão
no Rio Grande do Sul, inclusive sua tradições.

O Instituto Mackenzie, São Paulo, de origem anglo-americana, incluiu esportes e ginástica em
suas atividades pedagógicas.

O Governo Imperial autoriza, no Rio de Janeiro, a impressão e manda distribuir pelas escolas o
“Novo Guia para o Ensino da Ginástica nas Escolas Públicas da Prússia”.

Na Reforma Paulino de Souza, Rio de Janeiro, o Manual de Ginástica de Spiess foi traduzido e
recebeu indicação normativa para a escola pública.

Surge a primeira Escola Normal de Sergipe, funcionando no Ateneu Sergipense, exclusivamente
para homens.

O Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, publica anúncio de um professor alemão se oferecendo
para ministrar aulas de diversas disciplinas, dentre elas a Gymnastica.

A Gymnastica passou a fazer parte das disciplinas do Instituto de Artífices de São Paulo.

O Decreto 6370, de 30/09, introduz nos cursos das duas escolas normais do Município da Corte
(Rio de Janeiro), exercícios de Gymnastica e princípios para a Educação Physica, como a
primeira iniciativa de inserção da Educação Física em currículos dos cursos de formação de
professores.

Surge, em Sergipe, o Colégio Normal para mulheres, funcionando no Asilo N.S. da Pureza.

O Decreto Nº 7.684, de 06 de março, regulamenta o ensino normal do Município da Corte,
conservando, na 5ª série, os princípios gerais da Educação Física e os exercícios ginásticos nas
demais séries.

No Colégio São Luiz, em Itu-São Paulo, os alunos já praticavam o futebol, trazido por um
missionário alemão, quando o mesmo ainda não era, praticamente, conhecido no Brasil.

O Colégio Alberto Brandão, do Rio de Janeiro, oferecia aulas de ginástica particulares para
alunos que pudessem pagar.
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Introdução da Ginástica Alemã nas escolas do Rio de Janeiro.

Presença da missão francesa para implantação do método francês entre os militares da Força
Pública do Estado de São Paulo. É, também, o marco histórico da fundação de uma “Sala de
Armas” que anos mais tarde foi transformada na Escola de Educação Física do Estado de São
Paulo, considerado o mais antigo estabelecimento especializado do país.

Criação, em São Paulo, do primeiro curso de esgrima no Brasil por uma Missão Militar Francesa.

É instituído, no Brasil, o Serviço Militar Obrigatório, o qual veio influenciar a juventude para a
prática da atividade física..

Surgimento, no Rio de Janeiro, da primeira academia de ginástica no Brasil.

O Decreto nº 131 designa Emília Franklin Mululo professora de ginástica para o sexo feminino,
da Escola Normal do Espírito Santo.

Instituída a instrução pré-militar nas escolas.

O Decreto nº 132 designa o Tenente do Corpo de Polícia, Francisco Carvalho, para professor de
exercícios militares e de ginástica para alunos do sexo masculino, da Escola Moderna do
Espírito Santo.

A ginástica é incluída como disciplina no curso primário e nas séries do curso normal do Espírito Santo.

Foi implantada a Escola de Formação de Instrutores de Educação Física da Força Pública de São Paulo.

O Decreto n. 2.836/MG introduziu a matéria Ginástica, de caráter teórico-prático, no currículo
do ensino Normal da Capital – modelo das demais escolas do Estado de Minas Gerais.

O Decreto Nº 8.660, de 05 de abril, elabora novo regulamento para o Colégio Pedro II,
estabelecendo que “as aulas de ginástica terão por fim robustecer o organismo, devendo os
mestres adestrar os alunos nos exercícios que constituem a Educação Física”.

O texto “Compêndio de Gymnastica e Jogos Gymnasticos Escolares”, de Arthur Higgins, foi
indicado como livro didático para a Educação nas escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro.

Fernando Azevedo publica em São Paulo e Rio de Janeiro, “Da Educação Physica: o que ella é,
o que tem sido, o que deveria ser”, pela Weiszflog Irmãos. Com ele, iniciou a produção teórica
sobre a Educação Física no Brasil.

Em Belo Horizonte, o Decreto 4524/MG, prescreve a Ginástica para ambos os sexos e introduz
a ginástica sueca, os jogos, as danças e os brinquedos infantis pela primeira vez na legislação
do ensino normal.

Fernando Azevedo, por ocasião de um concurso para a cadeira de Ginástica e de Educação
Física do Ginásio Mineiro de Belo Horizonte, propôs que “as dores e o sofrimento que os
exercícios físicos pressupunham deveriam ser minimizados por uma série de procedimentos
pedagógicos que visavam tornar mais prazerosa sua prática”.

Decreto No 1.058, de 29 de janeiro. “Regulamento do Serviço de Inspeção Médica Escola do
Distrito Federal”. Confere ao “médico a competência de dirigir a Educação Física dos alunos
proporcionando às necessidades e à capacidade de cada idade e sexo”.

Fernando Azevedo escreve, no Rio de Janeiro, “Poesia de Corpo ou Ginástica Escolar”, sendo
publicado em 1920 e 1960 sob o título de “Da Educação Física o que ela é, o que tem sido e o
que deveria ser”.

Criado, no Rio de Janeiro, o Centro de Instruções e Aperfeiçoamento de Infantaria que serviu,
inicialmente, para a formação dos Sargentos Instrutores do Tiro de Guerra, tornando-se mais
tarde a Escola de Sargentos da Infantaria.

Realizado, pela primeira vez, no Rio de Janeiro, concurso para seleção de um quadro de
Instrutores para a Escola Militar de Realengo.

Eloá Passos Monteiro é contratada como a primeira professora de Educação Física da Escola
Normal de Sergipe.

No Rio de Janeiro, um grupo de oficiais e cadetes, tendo a frente o Cel. Newton Cavalcanti,
criou a União Atlética da Escola Militar do Exército, a qual se propunha trabalhar pela
sistematização da Educação Física entre militares e civis no Brasil.

O método Francês foi adotado pelas Forças Armadas do Brasil.

Fernando Azevedo publica, em São Paulo e Rio de Janeiro, “Antinous: estudos de cultura
athlética”, pela Weiszflog Irmãos, defendendo a formação do homem integral, em que corpo e
espírito estariam interligados, enfocando a relação estreita entre o aprimoramento físico e
moral do indivíduo e a construção nacional.

O Método Francês passa a ser divulgado na Educação Física Nacional por meio do Regulamento
7. Através do Decreto nº 14.784, o Ministério da Guerra regulamentou a doutrina de Joinville-
le-Pont: “O Regulamento da Instrução Física Militar (Método Francês) passa a constituir o
método oficial de todas as armas”.

Um grupo de oficiais e cadetes da União Atlética da Escola Militar, no Rio de Janeiro, leva ao
Presidente da República um manifesto reivindicando a regulamentação da Educação Física.
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No Rio de Janeiro, o Capitão Ataliba M. Fernandes foi o primeiro professor de gymnastica da
Escola Normal da Corte, oficialmente nomeado.

O Decreto Nº 8.025, de 16 de março, prescreve a obrigatoriedade da ginástica, em duas
sessões, no curso normal.

Ruy Barbosa, em seu Parecer nº 224/1882 sobre a “Reforma do Ensino Primário e Várias
Instituições Complementares da Instrução Pública”, sugere a inclusão da ginástica nos cursos
normais e nas escolas primárias do Brasil. Esse Decreto foi resumido nos seguintes itens:

“1º - Instituição de uma seção especial de ginástica em cada escola normal.

2º Extensão obrigatória a ambos os sexos, na formação do professorado e nas escolas
primárias de todos os graus, tendo em vista, em relação à mulher, a harmonia das formas
femininas e as exigências da maternidade futura.

3º Inserção da ginástica nos programas escolares como matéria de estudo, em horas distintas
das do recreio, e depois das aulas.

4º Equiparação, em categoria e autoridade, dos professores de ginástica aos de todas as
outras disciplinas”.

A Lei 41/MG determina a escolarização da Ginástica no ensino primário no Estado de
Minas Gerais.

O Decreto 607/MG inclui, em Belo Horizonte, a Ginástica na categoria de exercícios práticos.

O Regulamento 100/MG inclui no currículo das escolas normais de Minas Gerais, uma
cadeira de Pedagogia, “comprehendendo a methodologia, educação moral, physica e legislação
do ensino”.

É publicado, no Rio de Janeiro, o livro “Gymnastica de Quarto, hygienica e therapeutica”, de
G.M. Schereber, com bastante sucesso.

Fundado, em Juiz de Fora-MG, o High School and Seminari, hoje Istituto Granbery da Igreja
Metodista, fazendo-se presente em seu curriculo, a ginástica como matéria obrigatória no
genásio, na academia e no seminário.

No Rio de Janeiro, o relatório do Inspetor Geral Ramiz Galvão, revela que a ginástica figura nos
currículos das escolas primárias no Ginásio Nacional e na Escola Normal do Município da Corte.

O Decreto 260/MG prescreve para o quarto ano do Curso Normal de Belo Horizonte, como
um componente curricular específico, a “Gymnastica: exercícios de corpo livre (diariamente)”.

Criação da Revista do Ensino, órgão de divulgação da política educacional do Governo de
Minas Gerais.

Surgimento da Associação Cristã de Moços – ACM – que implantou atividades desportivas
no Brasil como o voleibol, o basquetebol, além da ginástica calistênica.

Introdução do futebol no Brasil.

A Livraria Laemert, no Rio de Janeiro, lança um manual de natação.

Introdução da natação no Brasil, tendo como Estado-sede o Rio de Janeiro.

Arthur Higgins lança, no Rio de Janeiro, o “Compêndio de Gymnastica e Jogos Gymnasticos
Escolares”, considerado por muitos historiadores como a primeira sistematização pedagógica
para a Educação Física no Brasil.

O Decreto 1233/MG suspende, em Belo Horizonte, o ensino da cadeira de Ginástica (e
também de Música) como forma de reduzir as despesas públicas.

Introdução do basquetebol no Brasil, tendo com Estado-sede o Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro, houve a Introdução do tênis no Brasil.

O Decreto Nº 3.914, de 26 de janeiro, aprova o Regulamento do Ginásio Nacional, exigindo
a prática da ginástica “com intuito higiênico”.

O Deputado Federal amazonense, Jorge de Moraes, mediante Projeto de Lei, apresentado
em 21 de setembro, propôs a criação de duas escolas de Educação Física no Brasil: uma
militar e outra civil, com o seguinte teor:

“O Congresso Nacional resolve:

Art. 1o - Ficam criadas duas escolas de Educação Física, sendo uma militar e outra civil.

§1o - Para a instalação da primeira, fica o governo autorizado a comissionar oficiais de terra
e mar, para estudarem na Europa e América do Norte o que existe de melhor na espécie.

§2o - Quanto à escola civil, poderá igualmente comissionar pessoal idôneo ou contratá-
lo imediatamente.

Art. 2o - Fica o poder executivo autorizado a adquirir terrenos para que a mocidade das
escolas superiores possa, em espaços apropriados, dar-se à prática dos jogos ao ar livre.

Art. 3o - O governo deverá instituir, desde já, a prática da ginástica sueca e jogos ao ar livre nos
seguintes estabelecimentos: Ginásio Nacional, Colégio Militar e Escola de Aprendizes e Marinheiros”.
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Através do Decreto n. 19.890/31-Brasil, de 18 de abril, Francisco Campos tornou obrigatória
a disciplina Exercícios de Educação Física no ensino Secundário brasileiro, inspirada na
organização do trabalho industrial: o Taylorismo, fazendo crescer a demanda de
professores(as) dessa área no País.

Adoção oficial do Método Francês e sua implantação no ensino secundário – Portaria Ministerial
nº 70/Brasil, de 30 de junho. Tomando como referência básica o “Règlement General
D’Education Physique. Méthode Française”, foi oficializada no Brasil sua tradução como
“Regulamento nº 7 de Educação Física” ou “Método Francês”.

Entraram em vigor no Brasil os programas de Educação Física, calcados no Método Francês,
os quais vigoraram até 1944, sem sofrer qualquer modificação.

O Decreto Estadual nº 1.366/ES, cria o “Departamento de Cultura Physica do Estado do
Espírito Santo”.

O Decreto Estadual nº 4855/SP, cria o Departamento de Educação Física de São Paulo.

Em Vitória-ES, houve a edição do livro “História da educação física”, de autoria de Laurentino
Lopes Bonorino e colaboradores. Segundo Inezil Penna Marinho, trata-se do primeiro livro
de História da Educação Física brasileira.

Início do ensino da História da Educação Física no Departamento de Educação Physica do
Espírito Santo.

O Decreto No 21.241, de 4 de abril, mantém a exigência da Educação Física nos
estabelecimentos de ensino secundário e reconhece a necessidade da criação da função
de inspetor especializado nessa prática educativa, estabelecendo seu artigo 98:
“Enquanto não permitir o fundo de custeio dos serviços de inspeção, a designação de
inspetores especializados para orientação do ensino da Música e dos exercícios da
Educação Física, caberá aos inspetores de estabelecimentos de ensino zelar pela
execução dos programas e das instruções que forem expedidos pelo Departamento
Nacional de Educação. “O registro no Departamento Nacional de Educação, de
professores candidatos ao magistério nos estabelecimentos sob inspeção federal, foi
mantido pelo art. 87 desse decreto.

Foi realizado, em Recife-PE, o 5º Congresso de Educação, pela Associação Brasileira de Educação,
em que o ‘problema da metodologia da Educação Física‘ constituiu-se num dos temas centrais do
conclave, sendo o exército convidado, pela primeira vez, a participar de tal evento.

Início da circulação das revistas Educação Physica e Revista Téchnica de Esportes e
Athletismo, a qual, a partir de 1939, se chamaram “Educação Física” e “Revista de Educação
Física” (Publicação Oficial da Escola de Educação Física do Exército).

Fernando Azevedo assume, como diretor, a Instrução Pública do Estado de São Paulo.

No Rio de Janeiro, O Decreto No 23.252, de 19 de outubro, transforma o Centro Militar de
Educação Física em Escola de Educação Física do Exército. É admitida a matrícula de civis
em seus cursos, de acordo com sua regulamentação.

O Decreto 22.350/Brasil tornou a instrução militar de Educação Física obrigatória no país.

Extinto o Departamento de Educação Física do Estado de São Paulo.

Com a presença do Presidente da República Getúlio Dorneles Vargas, foi inaugurado, no Rio
de Janeiro, o Ginásio Leite de Castro, dotado de todas as instalações necessárias para a
pratica da Educação Física e esportes.

O Presidente da República Getúlio Dorneles Vargas preside, Rio de Janeiro, o encerramento
do ano letivo e a festa de colação de grau da 1ª turma da Escola de Educação Física do Exército.

A Escola Superior de Educação Física de São Paulo (criada pelo Decreto 4855/31/SP
como Departamento de Educação Física de São Paulo), passa a funcionar a partir do
Decreto nº 10034/SP.

A Escola de Educação Física do Exército revalida os primeiros diplomas de cursos realizados
no exterior, na Associação Cristã de Moços do Uruguai.

O Decreto No 24.439, de 21 de junho, regulamenta o registro de diplomas e certificados
expedidos pelos estabelecimentos sob jurisdição do Ministério da Educação e Saúde Pública.

Com a nova Constituição Federal, na gestão de Gustavo Capanema (1934-1945), quatro
artigos foram dedicados à Educação Física, incluindo a obrigatoriedade dessa prática
nos ensinos primário e secundário, tornando-a facultativa no ensino superior. O lema
era: educar para a Pátria.

Restabelecido através do Decreto Estadual nº 6440/SP, o Departamento de Educação Física
de São Paulo.

O interventor federal Benedicto Valladares Ribeiro criou, através do Decreto n. 11.252/MG,
o Centro de Educação Física do Departamento de Instrução da Força Pública de Minas
Gerais, nos moldes do Centro Militar de Educação Física do Exército, com o intuito de formar
“Instrutores e Monitores de Educação Física”, para atuarem nos quartéis e fora deles. Esse
Centro hoje é denominado de Academia da Polícia Militar de Minas Gerais
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O Ministério da Guerra, por portaria de 10/01/1922, cria o Centro Militar de Educação Física.

Foi criada a Escola de Educação Física do Exército a qual, no entanto, não conseguiu se efetivar
como tal naquele momento histórico.

Em São Paulo aconteceu a primeira Corrida de São Silvestre no Brasil.

O professor Américo Neto assume a cadeira de História da Educação Física na Escola de
Educação Física de São Paulo.

Fundação da Escola de Educação Física do Centro de Esportes da Marinha, no Rio de Janeiro,
para a formação de praças especialistas na área. Esse tipo de formação de especialistas só veio
atingir o meio civil 14 anos após de sua implantação.

Em São Paulo foi realizado o PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA,
sob a presidência de Fernando de Azevedo. (Azevedo, 1930).

A Revista do Ensino, órgão de divulgação da política educacional do Governo de Minas Gerais,
publica os seguintes artigos ligados à Educação Física:”Jogos Menores”; “Secção recreativa:
jogos physicos na escola”, “Jogos activos”, “Para dar um sentido de vida ao ambiente escolar”.

Em Belo Horizonte, a Revista do Ensino publica: “Jogos nas escolas: horas da alegria e da
força”, “Noções de Educação Physica: exercícios e jogos”, “O recanto do recreio nas escolas” e
“A alegria dos recreios”.

Fernando Azevedo assume a Diretoria da Instrução Pública do Distrito Federal, dando grande
ênfase à Educação Física na reforma que empreendeu, chegando a matricular professores
primários no Curso Provisório de Educação Física, na Vila Militar, embrião da escola de Educação
Física do Exército. A sua gestão perdurou até 1930.

Fundada, pela bailarina Maria Oleneva, uma Escola de Balé no Tetro Municipal do Rio de Janeiro.

Criação da Inspetoria de Educação Física do Governo de Minas Gerais pelo Decreto nº 970-A,
de 15/10/27.

O Governo Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, com a reforma efetuada por Francisco
Campos, instalou os primeiros cursos de formação de especialistas em Educação Física no
Estado de Minas Gerais.

O Decreto No 3.281, de 23 de janeiro, do Prefeito Antônio Prado Júnior, apresenta reforma do
ensino municipal, dando destaque especial à Educação Física. O artigo 452 desse decreto criava
“uma Escola Profissional de Educação Física, destinada a preparar e selecionar professores de
Educação Física para os estabelecimentos de ensino do Distrito Federal”.

O Decreto No 2940, de 29 de novembro, regulamenta a formação do professorado especializado,
apresentado na Reforma Fernando de Azevedo. Parte VIII, Título I, intitulados “Da Higiene Física
do Aluno e da Higiene Escolar” e “Da Educação Física, sua organização”. Especifica-se que
“instrutores de educação física” serão contratados para os grupos escolares e escolas fundamentais
e profissionais, enquanto não puderem ser substituídos pelos professores diplomados pela “Escola
profissional de Educação Física”. Esta função foi definida como “título provisório”.

Fundação, no Rio de Janeiro, da Escola de Educação Física do Exército para a formação de
praças e oficiais.

Ano de funcionamento do Centro Provisório de Educação Física, como anexo da Escola de
Sargentos da Infantaria. Foi nesse Centro que Fernando Azevedo matriculou 22 professores da
rede pública do Estado do Rio de Janeiro, dando início a um relacionamento efetivo entre o
meio civil e militar.

Foi realizado, no Rio de Janeiro, o 1º Congresso Brasileiro de Eugenia, onde foram apresentadas
três teses sobre a Educação Física: “Educação Physica” do Dr. Mário Candim; “Sports em Zea
Mais”, de P.F.Silveira e “Da Educação Physica como fator eugênico”, defendida pelo Deputado
Jorge de Moraes.

Fundação da Escola de Educação Física da Força Pública do Estado de São Paulo para a
formação de praças e oficias.

O Método Francês foi introduzido na Educação Física civil, tornando-se obrigatório em todas as
instituições de ensino: “enquanto não for criado um método nacional de Educação Física fica
adotado em todo o território brasileiro o denominado Método Francês, sob o título de regulamento
Geral de Educação Física”.

A Associação Brasileira de Educação desenvolve, no Rio de Janeiro, uma campanha de intenso
combate ao método francês.

Criado o Ministério da Educação e Saúde, onde foram formuladas as primeiras iniciativas
oficiais relacionadas com a Educação Física no Brasil.

A Portaria de 11 de janeiro, do Ministro da Guerra, Organiza o Centro Militar de Educação
Física. Embora destinado esse Centro a formar instrutores e monitores, além de difundir,
unificar e intensificar o ensino da Educação Física no Exército, o artigo 95 dessa portaria
dispunha: “O Centro receberá, também, para os seus cursos, oficiais e sargentos das forças
auxiliares, professores federais, estaduais ou municipais e civis”.
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Helenita Sá Earp, pioneira do ensino da dança nos cursos de Educação Física no Brasil, passa
a lecionar na Escola Nacional de Educação Física da Universidade do Brasil.

O Curso de Educação Física do Departamento de Educação Física do Espírito Santo é reconhecido
pelo Governo Federal e os alunos dos Cursos de Emergência e Especiais, realizados entre 1931
e 1939, foram reconhecidos como licenciados pelo Decreto-Lei nº 3384/1941/Brasil.

Foi criado o movimento “Juventude Brasileira”, coordenado pelo Ministério da Guerra e
constituído por agremiações vinculadas as escolas, objetivando a formação cívica de seus
membros, pela Educação Física.

Portaria No 7, de 9 de janeiro, do Diretor do Departamento Nacional de Educação. Aprova as
instruções para a realização dos exames práticos de Educação Física nos estabelecimentos de
ensino secundário

Portaria Ministerial No 14, de 26 de janeiro (D.O de 27-1-40, página 1.646). Estabelece a
exigência mínima de 3/4 de freqüência às aulas dadas em Educação Física para poder submeter-
se aos exames finais das disciplinas.

Decreto No 5.723, de 28 de maio. Concede reconhecimento do Curso Superior da Escola de
Educação Física de São Paulo.

Decreto-Lei No 2.296, de 10 de junho. Cria o Departamento de Educação Física da Marinha.

Decreto-Lei No 6.412, de 30 de outubro. Reconhece o Curso Normal de Educação Física da
Escola Superior de Educação Física do Estado do Espírito Santo.

Decreto-Lei No 2.975 de 23 janeiro (D.O de 25-1-41, página 1.438). Prorroga os prazos concedidos
pelo Decreto-Lei no 1.212, de 17-4-1939, às instituições desportivas para contratarem pessoal
legalmente habilitado em Educação Física.

Portaria No 166, de 18 de fevereiro, do Departamento Nacional de Educação. Dispensa a
exigência do limite máximo de idade para a matrícula na Escola Nacional de Educação Física e
Desportos e em escolas congêneres, autorizadas ou reconhecidas.

Decreto-lei nº 3.199/Brasil, de 14/04/41, estabelece as bases da organização dos desportos
no Brasil.

Portaria Ministerial No 76, de 29 de abril (D.O de 13-5-41, página 19.346). Considera aprovados,
nas disciplinas estudadas no Curso Superior de Educação Física, para os efeitos dos cursos de
técnica desportiva e de treinamento e massagem, os diplomados por aquele que nestes se
matricularem.

Decreto No 7.219, de 27 de maio. Concede autorização para o funcionamento da Escola Superior
de Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul.

Decreto No 7.365, de 10 de junho. Reconhece o Curso Especial de Educação Física do Estado
do Piauí.

Decreto No 7.366, de 10 de junho. Reconhece o Curso Provisório de Educação Física do Estado
de Santa Catarina.

Decreto-Lei No 3.384, de 3 de julho. Estende aos alunos dos Cursos de Educação Física de
Vitória, Espírito Santo, as regalias dos licenciados em Educação Física.

Início da circulação do “Boletim de Educação Física”, da Divisão de Educação Física, do Ministério
da Educação e Saúde.

Criação do primeiro Regimento Interno da ENEFD.

O livro “Educação Física Infantil” de autoria de Guiomar Meirelles Becker, foi premiada em 1º
lugar no concurso de trabalho de Pedagogia aplicada à Educação Física, promovido pelo Ministério
da Educação e Saúde.

Decreto-Lei No 4.073, de 30 de janeiro. “Lei orgânica do Ensino Industrial”. Em seu artigo 26
estabelece a obrigatoriedade da Educação Física nos cursos regulares do Ensino Industrial.

Decreto No 8.923, de 4 de março. Autoriza o funcionamento do Curso de Especialização de
Médicos em Educação Física da Escola Superior de Educação Física do Estado de São Paulo.

Decreto-Lei No 4.244, de 9 de abril. Consigna, em seu artigo 19, a Educação Física como prática
educativa obrigatória em todos os estabelecimentos do ensino secundário, até a idade de 21
anos. No artigo 43 regula a assistência médica, e no artigo 50 estabelece a freqüência mínima
para fins de prestação de exames finais.

Portaria Ministerial No 97, de 22 de abril (D.O de 23-4-1942, página 6.107 – Ret. DD.OO. de 24-
4-42 e 4-5-42). Dispõe sobre o número de aulas semanais de cada disciplina e o de sessões
semanais de Educação Física do Curso Ginasial, para alunos do sexo masculino.

Decreto No 9.890, de 7 de julho. Concede autorização para funcionamento da Escola de Educação
Física e Desportos do Paraná.

Decreto-Lei No 4.607, de 2 de agosto (D.O de 24-8-42, pág. 13.041). Considera válidos os
diplomas conferidos pelos Cursos de Emergência realizados oficialmente pelo Governo do
Estado de São Paulo.
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Portaria do Diretor-Geral, de 18 de julho, a qual baixa instruções para o registro de professores
na Diretoria Nacional de Educação, Inclusive os referentes a professor de ginástica.

Formatura da primeira turma do Centro de Educação Física do Departamento de Instrução da
Força Pública de Minas Gerais.

Criada a Associação dos Professores de Educação Física do Estado de São Paulo – APEF-SP,
primeira entidade de classe do profissional da Educação Física no País.

A Educação Física recebe um destaque especial no VII Congresso Nacional de educação, sendo
tratadas várias questões referentes à mesma.

De forma pioneira no Brasil, a Emenda nº 476, de 05.08.35, inclui a Educação Física na
Constituição do Espírito Santo.

Referência explícita à Educação na Constituição Federal de 1937, outorgada pelo Presidente
Getúlio Vargas. O Governo Brasileiro responde aos apelos a ele dirigidos, criando órgãos
oficiais e incorporando a Educação Física em seu projeto de educação e criou a Divisão de
Educação Física, através da Lei 378, de 13/01/37, de onde partiram algumas diretrizes relativas
ao ensino da Educação Física, tais como a sua obrigatoriedade.

O Decreto-Lei No 526, de 1o de julho (D.O de 5-7-38), institui o Conselho Nacional de Cultura.
Art. 2o, § único, alínea “h”, inclui a Educação Física (ginástica e esportes) como atividade de
desenvolvimento cultural.

Realização de cursos intensivos, tendo como conteúdo básico o Método Francês, preparando
mais de mil professoras de Minas Gerais para concurso para professor de Educação Física,
sendo ministrados pela Professora Luíza Macedo e pelo Professor Antônio Macedo, nas
dependências do Minas Tênis Clube.

Benedicto Valladares Ribeiro, através do Decreto-Lei n. 150/MG transformou o Minas Tênis
Clube em Praça de Esporte de Minas Gerais, e ali manteve cursos destinados à formação de
monitores “para o ensino prático e treinamento de exercícios físicos e esportes em geral”.
Esses monitores, na sua maioria militares, tornaram-se técnicos de Natação nos clubes e
praças de esportes e, ao mesmo tempo, professores de Educação Física em colégios – mesmo
religiosos femininos – da capital e do interior do Estado.

O Decreto No 1.056, de 19 de janeiro, institui a Comissão Nacional de Desportos.

Autorização de funcionamento da Escola de Educação Física do Estado de São Paulo, em 04/03/39.

Implantação, no Rio de Janeiro, da Escola Nacional de Educação Física e Desportos – ENEFD
- da Universidade do Brasil, criada pelo Decreto-Lei 1212/39, Art. 50 (D.O de 20-4-39, página
9.073), o qual determina que, a partir de 1941, fosse exigido diploma de licenciado em Educação
Física para o exercício das funções de professor desse componente curricular nos ensinos
Público, Secundário, Normal e Profissional (o Governo de Minas ignorou tal determinação). No
que se refere às escolas particulares, esse prazo foi prorrogado até 1943. Esse mesmo decreto
também limitava a idade máxima para ingresso no quadro de professor nos cursos de Educação
Física – 35 anos – e para se manter no exercício da função – quarenta anos.

Criação da Sociedade Brasileira de Educação Física que, mais tarde, se transformaria na
Associação Brasileira de Educação Física.

A Portaria Ministerial No 161, de 11 de maio, aprova instruções para a execução do serviço
médico aplicado à Educação Física nos estabelecimentos de ensino subordinados ao Ministério.

Portaria No 275, de 19 de junho (D.O de 20-6-39, página 14.681), do Departamento Nacional de
Educação. Determina que, a partir de 1o-7-1939, nos estabelecimentos de ensino secundário do
Distrito Federal, seja exigida, para as aulas de Educação Física, assistência efetiva de professor
e médico, ambos especializados, devendo ser ministradas por professoras as destinadas ao
sexo feminino.

Portaria No 314, de 21 de julho (D.O de 26-7-39, pág. 17.802), do Departamento Nacional de
Educação. Determina que a partir de 1o-8-1939, nos estabelecimentos de ensino secundário,
sob regime federal, localizados no Estado do Espírito Santo, sejam exigidos, para as aulas de
Educação Física, professores especializados, devendo ser, ministradas por professoras as
destinadas ao sexo feminino.

Decreto-LeiI No 1.380, de 28 de junho (D. O de 30-6-39, página 15.627). estende as regalias de
licenciado e de médico especializado em Educação Física aos alunos aprovados no Curso de
Emergência de Educação Física organizado pelo Departamento Nacional de Educação.

Decreto-Lei No 1.713, de 28 de outubro. Dispõe sobre o Estatuto dos funcionários públicos Civis
da União. Artigo 219 – Cuida do bem-estar, aperfeiçoamento físico, intelectual e moral dos
funcionários e famílias. Parágrafo Único, item V, prevê criação de Centros de Educação Física
e Cultural para recreio, aperfeiçoamento moral e intelectual dos funcionários e de suas famílias,
fora das horas de trabalho.

Portaria No 488, de 21 de dezembro (D. O de 23-12-39, página 29.101), do Diretor do
Departamento Nacional de Educação. Aprova as instruções para a realização dos exames
vestibulares às Escolas de Educação Física e Desportos.

Surgem,no Rio de Janeiro, as primeiras preocupações com a organização de uma entidade estudantil
na ENEFD por iniciativa direta do Major Inácio Freitas Rolim, primeiro diretor daquela Instituição.
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Portaria Ministerial No 67, de 30 de janeiro. Expede instruções para a execução do artigo 72 do
Decreto-Lei No 4.244 de 9 de abril de 1942, fazendo exigências relativas a material e instalações
para a prática das atividades físicas.

Decreto No 20.654, de 22 de fevereiro (D.O de 7-3-46, página 3.301). Reconhece o Curso
Normal da Escola de Educação Física do Estado de Pernambuco.

Decreto-LeiI No 9.091, de 26 de março. Autoriza o Ministério da Educação a delegar competência
ao Estado de São Paulo para inspecionar a execução, em seu território, das leis federais
referentes à Educação Física nos estabelecimentos de nível médio.

Decreto-Lei No 9.193, de 23 de abril (D.O de 25-4-46, página 6.065). Concede as regalias de
licenciado aos diplomados, no ano de 1940, pelo Curso Normal da Escola de Educação Física do
Rio Grande do Sul.

Decreto-Lei No 9.613, de 20 de agosto (D.O de 23-8-46). Dispõe sobre a Educação Física no
ensino agrícola.

A Lei nº 8535, de 21/04/1946, modificou a estrutura do Ministério da Educação e Saúde, dando
tratamento isolado às Divisões de Educação Física e Educação Extra-escolar. A Portaria
Ministerial de nº 5 diminuiu o número de “sessões” semanais da Educação Física passando de
três para duas e a Educação Física deixa de ser identificada como instrução militar.

Portaria Ministerial No 77, de 13 de fevereiro. Admite registro na Divisão de Educação Física do
diploma de instrutor de Educação Física conferido, a partir do ano escolar de 1943, pela Escola
de Educação Física do Exército.

Decreto No 23.088, de 19 de maio (D.O de 1-10-47, página 12.805). Concede autorização para
o funcionamento da Escola de Educação Física de Pernambuco.

Portaria No 13, de 23 de maio, do Departamento Nacional de Educação. Regulamenta o exame
especial para a concessão de registro definitivo dos professores de Educação Física registrados
provisoriamente na Divisão de Educação Física.

Portaria No 13, de 23 de maio, do Departamento Nacional de Educação. Regulamenta o exame
especial para a concessão de registro definitivo dos professores de Educação Física registrados
provisoriamente na Divisão de Educação Física.

Portaria Ministerial No 73, de 14 de março. Admite o registro na Divisão de Educação Física o
diploma de médico especializado em Educação Física, conferido pelo Centro Militar de Educação
Física do Exército ou pela Escola de Educação Física do Exército.

Lei No 745, de 27 de junho. Dispõe sobre o registro de professores de Educação Física, médicos
assistentes de Educação Física e Técnicos Desportivos, não habilitados na forma da lei.

Decreto No 27.413, de 8 de novembro (D.O de 10-11-49, pág. 15.777). Cria o Centro de
Educação Física e Cultura previsto no V do parágrafo único do artigo 219 do Decreto-Lei no
1.713 de 28 de outubro de 1939 e dá outras providências.

Autorização de funcionamento da Escola de Educação Física de São Carlos (particular), em 21/01/50.

Lei No 1.153, de 4 de julho. Estende as regalias de licenciado aos diplomados, até o ano de 1942,
pelo Curso Normal da Escola Nacional de Educação Física e Desportos e por Escolas congêneres
reconhecidas.

Realização, em Santos, do Primeiro Curso Internacional de Educação Física e Desportos.

O Grupo Feminino de Dança da Escola Nacional de Educação Física e Desportos, situada no Rio
de Janeiro, apresenta-se com dança moderna, folclórica e percussão, em 26 diferentes Faculdades
e Universidades Norte-Americanas e duas vezes na Organização dos Estados Americanos.

Inezil Penna Marinho publica, no Rio de Janeiro, o primeiro volume de sua coleção – “História
da Educação Física e do Desporto no Brasil”.

Portaria Ministerial No 501, de 19 de maio. Expede instruções sobre o ensino secundário, tendo
vários artigos referentes à Educação física, estabelecendo nos artigos 143 e 144 as condições
destinadas à concessão de autorização para funcionamento, equiparação e reconhecimento.

Decreto No 31.761, de 12 de novembro (D.O de 15 de janeiro de 1953, pág. 763). Autoriza o
funcionamento dos Cursos Superior, Educação Física Infantil, Técnica Desportiva, Medicina
Especializada e Massagem da Escola de Educação Física do Estado de Minas Gerais.

Foi criada pela Sociedade Mineira de Cultura, sob a presidência de D. Antônio dos Santos
Cabral, a Escola de Educação Física das Faculdades Católicas de Minas Gerais.

Realização, em Santos-SP, do segundo Curso Internacional de Educação Física e Desportos.

É fundada a Escola de Educação Física de Minas Gerais, fruto da fusão da Escola de Educação
Física do Estado de Minas Gerais e da Escola de Educação Física das Faculdades Católicas de
Minas Gerais.

Decreto No 32.168, de 29 de janeiro. Autoriza o funcionamento dos Cursos Superior, Medicina
Especializada. Técnica Desportiva, Massagem Especializada e Educação Física Infantil da Escola
de Educação Física das Faculdades Católicas de Minas Gerais.
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O livro “Educação Física Infantil” de autoria de Guiomar Meirelles Becker é publicado.

O Ministério da Educação e Saúde promove concurso para elaboração de um método nacional de
Educação Física.

O professor Inezil Penna Marinho cola grau na Escola Nacional de Educação Física e Desporto,
no Rio de Janeiro.

Portaria Ministerial No 126, de 3 de fevereiro (D.O de 5-2-1943, pág. 1.635). Faculta aos
portadores de certificados de licença ginasial, desde que satisfeitas as demais exigências
legais, a matrícula nos Cursos Superior de Educação Física, Técnica Desportiva ou de
Treinamento e Massagem.

Portaria Ministerial Nº 167, de 8 de março. Reduz o número de sessões de exercícios físicos de
diárias, para três e duas por semana, respectivamente, para o sexo masculino e feminino.

Decreto-Lei No 5.343, de 25 de março. Regulamenta a habilitação para o exercício da função de
professor de Educação Física nos estabelecimentos de ensino secundário, especificando as
instituições que, a partir de 1943, poderiam conferir diplomas com direito a registro na Divisão
de Educação Física.

Portaria No 310, de 16 de abril. Do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Educação.
Aprova o Regimento do I Congresso Pan-Americano de Educação Física.

Portaria No 467, de 16 de julho (D. O de 29-9-43 – Suplemento), do Departamento nacional de
Educação. Consolida as disposições em vigor sobre a Educação Física nos educandários
fiscalizados pelo Ministério da Educação.

O Decreto-Lei 922/MG, de 16/07, cria a Diretoria de Esportes de Minas Gerais, com o objetivo
de coordenar as atividades de Educação Física e Esportes naquele Estado.

Decreto-Lei No 5.975, de 9 de novembro (D. O de 9-11-43, pág. 16.593). Estende as regalias de
licenciados aos diplomados pelo Curso de Educação Física da Marinha.

Portaria Ministerial No 583, de 30 de novembro. Aprova instruções para a realização dos
exames de licença ginasial, estabelecendo limite mínimo de freqüência às sessões de exercícios
físicos para a prestação desses exames.

Portaria No 688, de 24 de dezembro (D.O de 30-12-43, página 19.176), do Departamento
Nacional de Educação. Regulamenta a realização dos exames vestibulares das Escolas de
Educação Física.

Decreto-Lei No 6.141, de 28 de dezembro. Estabelece, pelo seu artigo 13, a obrigatoriedade da
Educação Física para os alunos dos cursos comerciais, até a idade de 21 anos.

Portaria No 156, de 10 de março, do Departamento Nacional de Educação. Estabelece as condições
mínimas referentes à Educação Física a que devem atender os estabelecimentos de ensino secundário,
por ocasião do pedido de verificação prévia para fins de autorização de funcionamento.

Decreto No 15.582, de 16 de junho. Concede reconhecimento a diversos cursos da Escola
Superior de Educação Física de Porto Alegre.

Decreto No 16.531, de 6 de setembro (D.O de 18-9-44, página 16.191). Reconhece o Curso
Normal de Educação Física, o de Medicina especializada em Educação Física e Desportos, o
de Técnica Desportiva e o de Treinamento e Massagem da Escola de Educação Física do
Estado de São Paulo.

Decreto-Lei No 6.939, de 6 de outubro (D.O de 9-10-44, página 17.433 – V. Lei no 3.177/67).
Estende as regalias de licenciado aos diplomados pela Escola de educação Física de Força
Pública do Estado de São Paulo.

Decreto No 17.592, de 16 de janeiro (D.O de 22-2-45, página 2.851). Reconhece os Cursos
Superior e Normal da Escola de Educação Física e Desportos do Estado do Paraná.

Portaria No 119, de 9 de março, do Departamento Nacional de Educação. Fixa o limite mínimo
de 16 anos de idade para a matrícula nas Escolas de Educação Física.

Decreto-Lei No 8.270, de 3 de dezembro (D.O de 5 de dezembro de 1945, página 18.245).
Altera o Decreto-Lei no 1.212, de 17-4-1939, aumentando para 3 anos a duração do Curso
Superior, mudando de denominação o Curso de Técnica e o de Massagem e fazendo nova
distribuição das matérias.

Decreto-Lei No 8.347, de 10 de dezembro. Modifica vários dispositivos da lei orgânica do
Ensino Secundário, instituindo centros para a realização das atividades físicas.

Inezil Penna Marinho publica, no Rio de Janeiro, seu primeiro texto – “Contribuições para a
História da Educação Física no Brasil”.

Lançamento da Revista Brasileira de Educação Física.

Portaria Ministerial No 5, de 2 de janeiro. Fixa em duas semanais as sessões de exercícios
físicos nos estabelecimentos de ensino de nível médio.

Decreto-Lei No 8.777, de 22 de janeiro. Dispõe sobre o registro definitivo de professores de
ensino secundário do Ministério da Educação e Saúde.
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Portaria Ministerial No 161, de 27 de março (D.O de 28-3-53, pág. 5.476). Determina a
obrigatoriedade de freqüência em Educação Física, fixando em dois o número mínimo semanal
de sessões de exercícios físicos, com duração de cinqüenta minutos cada e dados com
assistência médica.

Decreto No 34.728, de 1o de dezembro Autorização de funcionamento da Escola de Educação
Física de Bauru-SP (particular), cujas atividades foram suspensas no período de 1963 a 1966.

Decreto No 36.321, de 11 de outubro. Autoriza o funcionamento dos cursos de Medicina
Especialista e de Técnica Desportiva da Escola de Educação Física e Desportos do Paraná.

A Escola Superior de Educação Física do Rio Grande do Sul realiza curso de especialização em
Recreação para professores de Educação Física.

A Escola de Educação Física do Espírito Santo passa a fazer parte da Universidade do
Espírito Santo.

Portaria Ministerial No 104, de 6 de abril. Regulamenta a instalação e o funcionamento dos
Centros de Educação Física criados pelo artigo 19 da lei orgânica do Ensino Secundário.

Portaria No 21, de 20 de setembro, da Divisão de Educação Física. Estabelece normas para o
registro de diplomas de licenciados em Educação Física.

Novo enfoque é dado à Educação Física. O esporte passa a ter papel importante. Esse vínculo
da Educação Física com o esporte foi oficializado, por meio da Portaria nº 104, de 06/04/1955,
a qual criava os Centros de Educação Física.

A Portaria Nº 346, do Ministério da Educação e Cultura, determina as características biológicas
dos candidatos selecionados para os cursos de Educação Física em âmbito nacional. Homens e
mulheres deveriam ter menos de trinta anos, “peso proporcional à altura e ao tipo constitucional
e perfeita integridade física”.

Portaria No 1, de 10 de janeiro. (D.O de 8-2-56, pág. 2.344), da divisão de Educação Física.
Expede instruções para a realização dos exames de suficiência em educação física e dos
Cursos intensivos para os inscritos nesses exames.

Portaria No 2, de 17 de janeiro. (D.O de 8-2-56, pág. 2.344), da Divisão de educação Física.
Expede instruções complementares para a realização dos exames de suficiência de Educação
Física no Ceará.

Portaria Ministerial No 168, de 17 de abril (D.O de 24-4-56, pág. 8.623 – Ret. D.O 5-6-65)
Consolida as disposições em vigor sobre a prática da Educação Física nos estabelecimentos de
ensino secundário fiscalizados pelo Ministério da Educação e Cultura e baixa novas instruções.

Portaria No 35, de 18 de junho (D.O de 6-7-56, página 12.920), da Divisão de Educação Física.
Baixa instruções para a inscrição nos cursos intensivos de Educação Física e nos exames de
suficiência.

Portaria No 36, de 18 de junho (D.O de 9-7-56, página 13.039), da Divisão de Educação Física.
Baixa instruções complementares para a realização dos exames de suficiência e dos cursos que
lhes precedem.

Decreto No 39.825, de 21 de agosto (D.O de 24-8-56, pág. 16.039). Autoriza o Ministério da
Educação e Cultura a celebrar convênio com o Rio Grande do Sul, para o fim de aquele Estado
aplicar, em seu território, a lei federal referente à Educação Física.

Portaria No 73, de 20 de dezembro (D.O de 8-1-57, pág. 458), da Divisão de Educação Física.
Expede novas instruções para a realização dos exames de suficiência de Educação Física e dos
cursos intensivos.

Portaria Nº 11, do Ministério da Educação e Cultura, determina motivos de inabilitação do(a)
candidato(a) selecionados para os cursos de Educação Física, entre outros, a carência ou o
excesso de peso, a diminuição da acuidade visual ou auditiva e, até mesmo, a gagueira, o que
idealizava um professor de Educação Física como sadio, porte atlético e bom comunicador.

A Portaria do MEC Nº 168/56 indica a aproximação do conceito de Educação Física com o
Esporte, admitindo as competições esportivas como substitutas das sessões de Educação Física.

Portaria No 86, de 30 de abril (D.O de 11-5-57, pág. 11.799), da Divisão de Educação Física.
Baixa instruções para a realização de cursos por correspondência sobre assuntos relativos à
Educação Física, sem conferir nenhuma regalia aos seus candidatos.

Portaria No 107, de 19 de maio, da Divisão de Educação Física. Aprova as instruções para a
realização do V Curso de Aperfeiçoamento Técnico e Pedagógico, programado para a cidade
de Santos pelo Departamento de Educação Física e Esportes e a Associação de Professores de
Educação Física, ambos do Estado de São Paulo.

Lei No 3.177, de 11 de junho (D.O de 13-6-57, página 15.350). Estende as regalias conferidas
pelo Decreto-Lei no 6.936, de 6-10-1944, aos diplomados pela Escola de Educação física da
Força Pública do Estado de São Paulo, depois de 1943, desde que comprovem a conclusão do
curso ginasial.

Portaria No 116, de 10 de julho, da Divisão de Educação Física. Baixa instruções complementares
para a realização do I Estágio Internacional de Educação Física.

Organizada a União Nacional dos Estudantes de Educação Física, a qual ficou responsável por
organizar o I Congresso de Estudantes de Educação Física, no Rio de Janeiro.

Decreto No 43.177, de 5 de fevereiro (D.O de 7-2-58, pág. 2.504). Institui a Campanha Nacional
de Educação Física.

A Escola Nacional de Educação Física e Desportos oferece, no Rio de Janeiro, um Curso de
Especialização em Recreação.

Portaria No 76, de 25 de setembro (D.O de 11-10-58, pág. 22.080), da Divisão de Educação
Física. Baixa instruções para a realização de curso de atualização destinado aos responsáveis
pela Educação Física nos estabelecimentos de ensino de grau médio e outro de treinamento
para todos aqueles que desejem usufruir dos benefícios do exercício, na capital dos Estados do
Ceará, Rio Grande do Norte e da Paraíba.

Portaria No 81, de 25 de setembro (D.O de 31-10-58, pág. 23.378), da Divisão de Educação
Física. Baixa instruções sobre o Curso de Educação Física a ser realizado na capital dos Estados
do Piauí e Amazonas e no Território do Amapá.

Decreto No 45.611, de 24 de março (D.O de 28-3-59, página 6.601) cassa a autorização concedida
para o funcionamento do Curso de Educação Física Infantil do Instituto de Educação de Minas
Gerais, mantido pelo Governo do Estado com sede em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.

Portaria No 47, de 13 de abril (D.O de 29-4-58, pág. 10.172), da Divisão de Educação Física.
Baixa instruções para a realização do curso sobre Programa por temporada e Ginástica
Desportiva Generalizada na capital dos Estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará.

Portaria No 49, de 13 de abril (D.O de 29-4-59, pág. 10.172), da Divisão de Educação Física.
Baixa instruções para a realização do Curso de Atualização destinado aos responsáveis pela
Educação Física nos estabelecimentos de ensino de grau médio, das cidades de Goiânia e
Campo Grande, nos Estados de Goiás e Mato Grosso, respectivamente.

Portaria No 50, de 13 de abril (D.O de 29-4-59, pág. 10.173), da Divisão de Educação Física.
Baixa instruções para a realização do Curso de Atualização destinado aos responsáveis pela
Educação Física nos estabelecimentos de ensino de grau médio na cidade de Uberaba, no
Estado de Minas Gerais.

Portaria No 76, de 29 de maio (D.O de 12-6-59, pág. 13.499), da Divisão de Educação Física.
Cria Grupo de Estudo e Pesquisas sobre Treinamento Desportivo, que funcionará diretamente
subordinado à Divisão de Educação Física.

Portaria No 135, de 29 de julho (D.O de 7-8-59, página 17.251), da Divisão de Educação
Física. Baixa instruções para a realização do XII Seminário de Professores de Escola de
Educação Física.

Portaria No 167, de 24 de setembro (D.O de 6-10-59, página 21.310) da Divisão de Educação
Física. Baixa instruções para a realização de Curso de Atualização destinado aos responsáveis
pela Educação Física nos estabelecimentos de ensino de grau médio, em Maceió, capital do
Estado de Alagoas.

Portaria No 170, de 1o de outubro (D.O de 15-10-59, pág. 21.978), da Divisão de Educação
Física. Aprova instruções mínimas para a realização de estudos e debates sobre Treinamento
Desportivo, em prosseguimento do Estágio Preparatório.

Decreto No 47.174, de 6 de novembro (D.O de 18-11-59, pág. 24.209). Concede reconhecimento
ao Curso Superior e infantil da Escola de educação Física de Bauru, com sede em Bauru, no
Estado de São Paulo.

Em Belo Horizonte, A Natação passou a ser ensinada por uma professora no Curso Superior de
Educação Física,

Decreto No 48.479, de 8 de julho (D.O de 19-7-60, pág. 10.369). autoriza o Ministério da
Educação e Cultura a delegar competência ao Estado de Minas Gerais para dar cumprimento
em seu território, mediante convênio, à legislação relativa ao ensino de grau médio na parte
correspondente à Educação Física.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 4.024, de 20/12/61, publicada no
D.O.U. em 28/12/61, em seu Art. 22, tornou a Educação Física obrigatória nos cursos primários
e médio. Também foi um momento de proposta de um conceito bio-psico-social de Educação
Física (no qual o esporte surge com maior ênfase) e de maior questionamento (já iniciado em
1942) do conceito anátomo-fisiológico da Educação Física e do método ginástico francês. A
mesma também fixou a duração mínima para os Cursos de Licenciatura em Educação Física e
estabeleceu um núcleo de disciplinas a serem ministradas.

Autorização de funcionamento da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Espírito
Santo, em 30/01/61, a qual já vinha funcionando desde 24/08/31 com ofertas de cursos de
Emergência, de Educação Física Infantil e de cursos de formação de Monitores.

Portaria No 18, de 20 de abril (D.O de 5-9-61, pág. 8.109), do Departamento Nacional de
Educação Física. Dispõe sobre o Curso de Medicina Aplicada à Educação Física.

Portaria No 49, de 15 de junho (D.O de 5-7-61, pág. 6.118), da Divisão de Educação Física. Baixa
instruções para a realização na capital do Espírito Santo, de um curso de atualização para
professores de Educação Física, em colaboração com o Serviço de Educação Física do Estado.
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Portaria No 67, de 31 de julho (D.O de 28-8-61, pág. 7.857 ret. D.O 11-1-62), da Divisão de
Educação Física. Baixa instruções reguladoras das atividades e funcionamento das Inspetorias
Seccionais de Educação Física.

Portaria No 70, de 31 de agosto (D.O de 31-8-61), da Divisão de Educação Física. Instala a
Inspetoria Seccional de Educação física do Rio de Janeiro, com sede na cidade do mesmo nome,
no Estado da Guanabara.

O Parecer nº 298/MEC/CFE, aprovou o primeiro currículo mínimo do Curso Superior de Educação
Física, estabelecendo um elenco de matérias obrigatórias e determinando, ao mesmo tempo,
que delas poder-se-iam excluir aquelas que fossem “inadequadas ao sexo do estudante”.

Portaria No 32, de 3 de outubro, da Divisão de Educação Física. Dá nova estrutura ao Curso
Básico de Educação Física por Correspondência.

Parecer no 298, 17 de novembro, do Conselho Federal de Educação. Estabeleceu os Currículos
Mínimos dos Cursos de Educação Física e Desportos. Neste ato normativo se propôs a formação,
em nível superior, do professor de Educação Física e do técnico desportivo em cursos de três anos.

Fundação da Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado da Bahia para a formação
de praças.

A Escola de Educação Física de Minas Gerais, pioneiramente, introduz em seu currículo, a
dança para turmas masculinas.

Portaria No 6-Br de 22 de janeiro, da Divisão de Educação Física. Estabelece o programa do
Curso Básico de Educação Física por Correspondência.

Portaria No 7-Rr, de 28 de janeiro (D.O de 11-2-63), da Divisão de Educação Física. Baixa
instruções para a realização na capital do Estado da Bahia, do IV Curso de Informações de
Educação Física, destinado a atualizar os professores que, a título precário, exercem suas
funções notadamente no interior do Estado.

Portaria No 8-Br, de 4 de fevereiro, da Divisão de Educação Física. Baixa instruções para a
realização da V Reunião de Diretores de Escolas de Educação Física.

Portaria No 35, de 20 de maio, da divisão de Educação Física. Baixa Instruções sobre registro de
diplomas de educação física para o ensino médio, especialização em Educação Física e de
professores de Educação Física.

Decreto No 53.741, de 18 de março (D.O de 23-3-64, página 2.768 Ret. D.O de 31-3-64). Dispõe
sobre a execução do Plano Diretor de Educação Física e dos Desportos.

Fechamento do Diretório Acadêmico da ENEFD, no Rio de Janeiro.

O Decreto 54.215/ Brasil, de 24/08, transforma os Jogos Universitários Brasileiros em atividade
acadêmica regular.

Autorização de funcionamento da Escola Superior de Educação Física de Goiás (estadual), em
07/12/64.

Decreto No 53.741, de 18 de março (D.O de 23-3-64, página 2.768 Ret. D.O de 31-3-64). Dispõe
sobre a execução do Plano Diretor de Educação Física e dos Desportos.

Portaria Ministerial No 211, de 18 de agosto. Regulamenta a realização dos Exames de Suficiência
para professores e médicos de Educação Física.

Decreto No 58.130, de 31 de março (D.O de 5-4-66, pág. 3.596 Ret. D.O de 15-4-66). Regulamenta
o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional.

Portaria No 15-Br, de 21 de julho (D.O de 23-6-66), da Divisão de Educação Física. Baixa
instruções para a realização de exame de suficiência destinado a selecionar pessoal qualificado
em Educação Física.

Portaria No 31, de 9 de setembro (D.O de 26-9-66, pág. 11.335), da Divisão de Educação Física.
Concede autorização à Inspetoria Seccional de Educação Física de Fortaleza, no Estado do
Ceará, para registrar diplomas.

Portaria No 10, de 15 de abril, da Divisão de Educação Física. Autoriza a Inspetoria Seccional de
Educação Física de Belém a conceder registro de professor. .

Realização da VI Reunião de Diretores de Escolas de Educação Física. Vitória-ES de 1 a 7 de
junho de 1967

A Portaria MEC nº 148/67 é uma espécie de ratificação da Portaria 168/56 em relação ao
vínculo da Educação Física com o Esporte.

A Escola Nacional de Educação Física e Desporto, passa a chamar-se Escola de Educação Física
e Desporto da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Maria Lenk é nomeada Diretora da Escola de Educação Física e Desporto da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Foi a primeira mulher e primeira pessoa com formação exclusiva em
Educação Física a ocupar esse cargo.

Decreto No 62.771, de 24 de maio (D.O de 28-5-68). Autoriza o funcionamento da Escola de
Educação Física de Campinas, no Estado de São Paulo.

Lei No 5.540, de 28 de novembro (D.O de 29-11 e 3-12-68). Fixa normas de organização e
funcionamento do Ensino Superior e sua articulação com a escola média e dá outras providências.
A letra c do seu artigo 40 autoriza as instituições de ensino superior a estimular as atividades
de Educação Física e Desportivas.

Portaria No 13-Br, de 6 de fevereiro, da Divisão de Educação Básica. Fixa normas para concessão
de autorizações para lecionar Educação Física a título precário.

Portaria Ministerial No 94-A, de 28 de fevereiro. Designa Grupo de Trabalho para estudar e
propor medidas para a expansão da Educação Física em todo o País.

Fundação, Rio de Janeiro, do Curso de Auxiliar de Monitor de Educação Física – Comissão de
Desportos da Aeronáutica para a formação de praças.

Lançado, em Brasília, o projeto do primeiro “Diagnóstico da Educação Física/Desportos no Brasil”,
fruto de um convênio firmado, em 06 de maio de 1969, entre o Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral/CNRH-IPEA e Ministério da Educação e Cultura/Divisão de Educação Física.

O Decreto Presidencial nº 705, de 25/07/69, estende a obrigatoriedade da Educação Física a
todos os níveis e ramos do ensino superior.

Decreto No 64.400, de 24 de abril (D.O de 25-4-69). Autoriza o funcionamento da Escola de
Educação Física de Santos, no Estado de São Paulo.

Decreto-Lei No 705, de 25 de julho (D.O de 28-7-1969). Altera a redação do artigo 22 da Lei no
4.024, de 20-12-61, estendendo a obrigatoriedade da prática da Educação Física a todos os
níveis e ramos de ensino.

A Resolução nº 69, do Parecer 894 do Conselho Federal de Educação, estabelece o currículo
mínimo para o Curso de Licenciatura em Educação Física.

Portaria No 29, de 22 de maio, da Divisão de Educação Física. Institui os Jogos Estudantis
Brasileiros.

Portaria No 64.905, de 29 de julho. Autoriza o MEC a constituir Grupo de Trabalho para elaborar
o “Plano Nacional de Esportes, Educação Física e Recreação”, a ser custeado pelos recursos
provenientes da Loteria Esportiva Federal.

Decreto-Lei No 1.043, de 21 de outubro. Estabelece nova exigência para registro de diploma de
professor de Educação Física conferido pelos estabelecimentos militares que menciona.

Resolução No 2.068, de 6 de novembro, do Conselho Federal de Educação. Fixa os mínimos de
conteúdo e duração a serem observados na organização dos cursos de Educação Física.

Portaria No 5-Br, de 17 de novembro, da divisão de Educação Física. Baixa Instruções reguladoras
dos Exames de Suficiência.

No Rio de Janeiro foi implantado o movimento Cooper no Brasil.

Em 27 de julho de 1970, com a promulgação do Decreto 66.967, da Presidência da República, foi
criado o Departamento de Educação Física e Desportos - DED, como um órgão central de
direção superior do Ministério da Educação e Cultura, com a finalidade de “planejar, coordenar
e supervisionar o desenvolvimento da Educação Física, dos Desportos Estudantis e da Recreação
no País, em consonância com as diretrizes impostas pela política nacional para o setor”.

Decreto No 66.313, de 13 de março (D.O de 13-3-70). Autoriza o funcionamento da Escola de
Educação Física de Joinville, no Estado de Santa Catarina.

Decreto No 66.344, de 18 de março (D.O de 19-3-70). Autoriza o funcionamento da Escola de
Educação Física de Cruzeiro, no Estado de São Paulo.

Decreto No 66.642 de 27 de maio (D.O de 29-5-70). Autoriza o funcionamento da Escola de
Educação Física de Batatais, no Estado de São Paulo.

Decreto No 66.692 de 11 de junho (D.O de 12-6-70). Autoriza o funcionamento da Escola de
Educação Física de Santo André, no Estado de São Paulo.

Decreto No 66.795 de 29 de junho Autoriza o funcionamento da Escola de Educação Física de
Assis, no Estado de São Paulo. (D.O de 30-6-70).

Decreto No 65.510 de 9 de novembro (D.O de 10-11-70). Autoriza o funcionamento da Escola de
Educação Física de Alta Paulista, na cidade de Tupã, Estado de São Paulo.

Parecer No 17/70, do Conselho Federal de Educação. Opina pela autorização do funcionamento
da Escola de Educação Física de Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul.

Desenvolve-se o Programa de Educação Física por Temporada, da Prefeitura Municipal de Curitiba.

É criado o Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Sergipe, com a
finalidade de implantar a prática da Educação Física nos cursos de graduação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 5.692/71, manteve a obrigatoriedade
da Educação Física nas escolas de primeiro e segundo graus, sendo facultativa nos cursos noturnos.

O Parecer CFE/257/71, regulamenta a Educação Física em todos os níveis de ensino.
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Publicação do “Diagnóstico de Educação Física/Desportos no Brasil” pelo MEC e Ministério do
Planejamento IPEA, de autoria de Lamartine Pereira Da Costa, constituindo o primeiro censo
e levantamento quantitativo do setor como também base para os futuros planos nacionais de
Educação Física e Desportos no País.

O Departamento de Educação Física e Desporto do Ministério da Educação e Cultura elabora
o Plano de Educação Física e Desportos.

O Centro de Educação Física e Desporto, da Universidade Federal de Sergipe, passa a denominar-
se Centro de Civismo, Educação Física e Desporto após ser agregado a este o Setor de Orientação
do Estudo de Problemas Brasileiros.

Realização, no Rio de Janeiro, do 3º Encontro Brasileiro de Profissionais da Educação Física/MEC.

Criado o Curso de Educação Física da Universidade de Brasília.

Criado o Curso de Educação Física da Universidade de Sergipe.

Criação do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual do Paraná.

Criação do Curso de Educação Física da Universidade Federal de Alagoas.

Foi oficializado o Plano Nacional de Educação Física e Desportos, mediante a Lei 6.251, de 08/
10/75, onde o Esporte Para Todos foi incluído dentre suas prioridades, com a nomenclatura
oficial de “Desporto de Massa”.

Implantação de aulas de Educação Física na Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor em
São Paulo.

O Conselho Nacional de Pós-Graduação elaborou o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação.

Entra em vigor o Plano Nacional de Educação Física e Desporto – 1976-1979.

A portaria 79.404/MEC de 16.03, reconhece o Curso de Educação Física da Universidade de Brasília.

Por meio do Decreto 81.454, de 17/03/78, que dispõe sobre a organização administrativa do
MEC, foi criada a Secretaria de Educação Física e Desportos - SEED, em substituição ao
Departamento de Educação Física e Desportos, com Regimento Interno aprovado em 01/09/
81, através da Portaria MEC n.º 522, assinada pelo Ministro Rubem Ludwig.

Criação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, em 17/09/78. Sociedade científica com
o objetivo de congregar profissionais e estudantes de diferentes áreas do conhecimento com
interesses comuns pelo desenvolvimento das Ciências do Esporte.

Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual do Paraná.

Foi realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Seminário para discussão e
apresentação de propostas de um novo currículo para formação superior em Educação Física.

A Escola de Educação Física de Minas Gerais é incorporada à Universidade Federal de
Minas Gerais.

Lançado, em setembro, em São Caetano do Sul-SP, o primeiro número da Revista Brasileira de
Ciências do Esporte (RBCE).

A Secretaria de Educação Física e Desporto do Ministério da Educação e Cultura, elabora um
documento-proposta denominado “Política Nacional de Educação Física e Desporto”, depois
publicado e divulgado sob o título de “Diretrizes Gerais para a Educação Física/Desporto”.

A SEED/MEC compõe um grupo de trabalho formado pelos professores Alfredo Farias Júnior,
Eliana Kahan, Jurguer Dieckert, Massaya Kondo, Nélio Parra e Solange Passos, para a
elaboração de projeto de implantação de laboratórios de pesquisa pedagógica.

O Grupo de Trabalho para a elaboração de projetos de pesquisa pedagógica apresenta uma
“Política de Estímulo à Pesquisa em Educação Física e Desporto”, acarretando a criação da
Comissão de Pesquisa em Educação Física e Desporto, a qual integrou a Educação Física a
alguns órgãos de fomento à pesquisa – CNPq, CAPES e INEP.

Realização do I Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte.

A SEED/MEC reúne um grupo de especialistas na área de Educação Física, para elaborar as
Diretrizes de Implantação e Implementação da Educação Física na Educação Pré-escolar e no
Ensino de 1ª a 4ª série do 1º Grau.

Foi realizado o II Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, em Guarulhos-SP.

PARECER no 215 de 11 de março, CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. Processo de discussão
e reformulação do currículo mínimo de Educação Física.

CARTA de Belo Horizonte. Documento emitido pelas Associações de Professores de Educação
Física – APEF, incluindo a Federação a que essas Associações estavam filiadas, conforme meios
de reunião e transporte providos pelo Congresso Brasileiro de Esporte para Todos realizado
simultaneamente no mesmo período, com suporte financeiro da Secretaria de Educação Física
e Desportos do MEC. A Carta propôs um perfil desejável de formação profissional, orientação
para um currículo mais flexível no Ensino Superior de Educação Física e novos objetivos para a
prática de Educação Física formal e não-formal.

O Parecer CFE nº 215/87 reestrutura os cursos de graduação em Educação Física no Brasil,
evidenciando a distinção entre o bacharelado e a licenciatura, afirmando: “o Bacharel em
Educação Física é o graduado em nível superior, para o exercício profissional da área de seus
estudos e o Licenciado em Educação Física é o graduado em nível superior, cuja formação é
direcionada para o magistério de 1º e 2º graus”.

Resolução no 03. De 16 de junho, do CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. Fixa os mínimos
de conteúdo e duração a serem observados nos cursos de graduação em Educação Física
(Bacharelado e/ou Licenciatura Plena).

Realização, em Brasília, do VI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte.

Realização do I Congresso de Filosofia, História, Sociologia e Educação Física Comparada, em
agosto de 1990, promovido pelo Centro Acadêmico de Educação Física da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.

Realização do Congresso da Federação Brasileira dos Professores de Educação Física.

Realização do VII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, em Uberlândia-Minas Gerais..

Criado na Faculdade de Educação Física da UNICAMP, sob a coordenação do Prof. Dr. Ademir
Gebara e composto por alunos da Pós-Graduação (especialização e mestrado), o Grupo de
História do Esporte, Lazer e Educação Física/FEF/UNICAMP, como um novo movimento no
Brasil para a formação de pesquisadores na área, bem como de incentivo à produção científica
para a História do Esporte, Lazer e Educação Física. Inicialmente esse Grupo contou com a
participação de 12 componentes.

Realizado, em Belém do Pará, o VIII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, cujo tema
central foi “Que ciência é essa? Memória e tendências” .

Criação, em São Paulo, do Grupo de Trabalho Temático “Memória, Cultura e Corpo”, no Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte.

Realizado pelo Grupo de História do Esporte, Lazer e Educação Física da FEF/UNICAMP, o I
Encontro de História da Educação Física e do Esporte, em 28/10/1993, em Campinas-SP, na
FEFE/UNICAMP.

Realização do II Encontro de História do Esporte, Lazer e Educação Física, em Ponta Grossa-
Paraná, promovida pela Universidade estadual de Ponta Grossa, com a apresentação de 49
trabalhos selecionados, mais de 120 inscritos e a participação de mais de 180 pessoas,
inclusive estrangeiros. Foi o ano em que, pela primeira vez, os participantes receberam no
início do Encontro suas coletâneas, impressas na UEPG e o do lançamento dos primeiros
livros produzidos por componentes do Grupo de História. Foram eles: “Perspectivas históricas
do movimento Esporte Para Todos no Brasil”, do Prof. Ms. Edison Valente e “Quando a lei
é a regra: um estudo da legislação da educação Física Escolar brasileira”, do Prof. Ms.
Ricardo Lucena.

Realização, em Brasília, do Congresso da Federação Brasileira dos Professores de Educação Física.

É lançado o Movimento Nacional pela Regulamentação do Profissional de Educação Física.

Realizado, em Vitória, o IX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, que teve como temática
“Interdisciplinaridade, ciência e pedagogia”.

PROJETO DE LEI Nº 330, apresentado pelo sr. Eduardo Mascarenhas, dispõe sobre a
regulamentação dos profissionais da Educação Física e cria seus respectivos conselhos
federal e regional.

Realização do III Encontro Nacional da História do Esporte, Lazer e Educação Física, em Curitiba,
na Universidade Federal do Paraná, com apresentação de 70 trabalhos selecionados e mais de
200 participantes.

Promulgada a Lei Nº. 9.394/Brasil, de dezembro de 1996, conceituando, em seu § 3º., a
Educação Física como atividade integrada à proposta pedagógica da escola e componente
curricular da Educação Básica, a qual deveria se ajustar às faixas etárias e às condições da
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos.

Realização do IV Encontro Nacional de História do Esporte, Lazer e Educação Física, promovido
pela Universidade Federal de Minas Gerais, ultrapassando a barreira dos 80 trabalhos
apresentados e com mais de 230 participantes, com a temática: “Métodos e fontes na produção
do conhecimento histórico do Esporte, Lazer e Educação Física”. Foi o primeiro Encontro
tematizado.

Realização do VII Programa de Educação Continuada, promovido pela Escola de Educação
Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Realização, em novembro de 1997, do V Encontro de História do Esporte, Lazer e Educação
Física, na Escola Técnica Federal de Alagoas, com a temática “As ciências sociais e a história do
esporte, lazer e Educação Física”, com a apresentação de 100 trabalhos e 06 conferências
magnas. Esse evento teve um caráter internacional, com 06 palestrantes estrangeiros inclusive,
pela primeira vez, com tradução simultânea e transmissão via Internet. Estiveram participando
desse Encontro, diariamente, em média 325 pessoas entre profissionais e acadêmicos do esporte,
lazer e Educação Física e áreas afins.
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PROJETO DE LEI nº 33/98, da Câmara dos Deputados, dispõe sobre a regulamentação da
Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais
de Educação Física.

Foi promulgada a LEI Nº 9696, de 1º de setembro de 1998 que dispõe sobre a regulamentação
da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais
de Educação Física.

Realização do VI Congresso Brasileiro de História do Esporte, Lazer e Educação Física, na
Universidade Gama Filho, com a temática “Caminhos, meios e estratégias para o desenvolvimento
da pesquisa do Esporte, Lazer e Educação Física”, com a apresentação de 87 trabalhos e 06
conferências magnas, com 180 inscritos.

Realização do I Fórum Nacional dos Cursos de Formação Profissional em Educação Física no
Brasil, em Belo Horizonte - MG, em Agosto de 2000, com a temática “Educação Física: a
profissão do século XXI”.

Foi publicado, no dia 18/08/2000, no Diário Oficial da União, a Resolução 025/00, do Conselho
Federal de Educação Física, o código de ética dos Profissionais registrados no sistema
CONFEF/CREFs.

Foi aprovado em reunião do Plenário do Conselho Federal de Educação Física, no dia 11/11/
2000, o Estatuto do CONFEF.

Realização, em junho de 2000, do VII Congresso Brasileiro de História da Educação Física,
Esporte, Lazer e Dança, na cidade de Gramado-RS, com a temática “Memórias e descobrimentos:
500 anos de História da Educação Física, Esporte, Lazer e Dança no Brasil”, com a apresentação
de 128 trabalhos, dos quais 06 internacionais e 122 nacionais.

Foi publicada a Resolução CONFEF nº 045/2002 que dispõe sobre o registro de não-graduados
em Educação Física no Sistema CONFEF/CREFs.

Foi publicada a Resolução CONFEF nº 046/2002 que dispõe sobre a intervenção do Profissional
de Educação Física e respectivas competências e define os seus campos de atuação profissional.

Realização do 2º Congresso Científico-cultural Latino-americano em Educação Física e Esportes
Brasil/Cuba, promovido pela Federação Internacional de Educação Física, na Universidade
Metodista de Piracicaba, com a temática “O esporte como fator de qualidade de vida”.

Realização do II Fórum Nacional das Instituições de Ensino Superior em Educação Física, em
julho de 2002, no Rio de Janeiro, promovido pelo Conselho Federal de Educação Física, com a
temática “Ética e competência profissional”.

Realizado o VIII Congresso Brasileiro de História da Educação Física, Esporte, Lazer e Dança,
em novembro de 2002, na cidade de Ponta Grossa-Pr, promovido pela Universidade Estadual de
Ponta Grossa, com a temática “As ciências sociais e a história da Educação Física, Esporte,
Lazer e Dança”.
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