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1. RESUMO 

 

O presente artigo tem por temática central analisar a influência do período ditatorial 

brasileiro (1964 – 1985) sobre da Educação Física no Brasil. Ao decorrer dos 

eventos sociais, a influência entranha-se paulatinamente nos vieses culturais e 

educacionais, acarretando severas mudanças em seus setores. O trabalho 

apresenta como objetivo analisar como se caracterizou a Educação Física brasileira 

durante o período do Regime Militar no Brasil (1964 – 1985), e compreender qual foi 

a influência deste período no desenvolvimento da Educação Física no Brasil. 

Defronte esta problematização a pesquisa se caracteriza como uma revisão de 

literatura. Com a estadia dos militares no poder, se disseminou características de 

maior cobrança sobre a postura e orientações militares se tornaram presentes. O 

ensino era estritamente retilíneo e tinha a esportivização como finalidade, no 

propósito de afastar os alunos do contato político. Com o fim da ditadura, o espaço a 

críticas e reflexões se torna presente na Educação Física e surgem novos conceitos 

para além do fazer do movimento, como a psicomotricidade e o novo significado ao 

corpo, que a partir de então já não era apenas biológico e sim conceituado como 

cultural, junto a suas novas vertentes (jogos e brincadeiras, ginástica, dança, 

esportes, etc). 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Em todo o mundo há presença de movimentos sociais como, por exemplo, a 

queda de Constantinopla em 1453, a tomada de Bastilha em 1789, a Primeira e a 

Segunda Guerra Mundial respectivamente 1914-1918 e 1939-1945 e os diversos 

períodos ditatoriais dentre outros tantos eventos. Todos impulsionados por motivos 

considerados utópicos, egoístas e/ou doutrinadores. O impacto que esses 

movimentos tiveram em suas populações deixaram marcas e enquanto vigentes 

tinham sua estratégia em pauta para manutenção daquele período, e com a 

Educação Física não foi diferente, tivera suas mudanças em paralelo aos 

movimentos sociais corroborando para harmonia de ambas. 

A ditadura (1964-1985) teve seu foco no totalitarismo e no exercício dos 

valores militares. Onde até então a Educação Física tinha seus aspectos voltados 

para a ginástica e para a calistenia (RAMOS, 1982). Com o golpe militar surge à 



necessidade da doutrinação e alienação, principalmente dos jovens e estudantes da 

época. Há então um investimento na área da educação e consequência disso um 

crescimento no sistema educacional.  

Mais precisamente na Educação Física o caráter fora mudado para uma 

ideologia de sustentáculo e esporte de alto nível, com uma preparação física e foco 

nas competições esportivas, tanto nas instituições públicas quanto particulares, 

assim, entretendo e desviando a atenção do povo dos problemas e possíveis 

conflitos para as conquistas no esporte de alto nível, deixando a sensação de 

prosperidade e progresso emanando no meio social (DARIDO; RANGEL, 2005).   

 

3. OBJETIVOS 

 

• Analisar como se caracterizou a Educação Física brasileira durante o 

período do Regime Militar no Brasil (1964 – 1985).  

• Compreender qual foi a influência do período Ditatorial Brasileiro (1964 

– 1985) em relação ao desenvolvimento da Educação Física no Brasil. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa apresenta como método de pesquisa a revisão de literatura que é 

apreendida de acordo com a leitura de Thomas, Nelson e Silverman (2012) que 

compreendem que esta metodologia se caracteriza pela pesquisa na literatura com o 

objetivo de realizar uma análise crítica dos trabalhos pesquisados. 

Diante das características metodológicas do estudo, é elucidado que foi 

apreendida nesta etapa da pesquisa uma busca em livros e artigos científicos que 

tem como problemática central as questões que norteiam o desenvolvimento do 

presente artigo. Por conseguinte, a busca dos dados ocorreu nas bases de dados 

Google Acadêmico e Scielo, utilizando nos descritores de busca os seguintes temas: 

Regime Militar brasileiro; História da Educação Física no Brasil; Educação Física e o 

Regime Militar; Esporte e Educação Física no Regime Militar do Brasil. Além da 

busca nas bases de dados, foi empreendido uma busca na biblioteca física do 

Centro Universitário Módulo.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 



 

A partir da lei nº 705/69 (Brasil., 1969) houve a obrigatoriedade da Educação 

Física e Esportes no ensino dos 3º Graus. A medida, segundo Castellani Filho 

(1999) tinha em seu intuito a fragilização dos movimentos estudantis que eram 

contrários a filosofia ditatória, a fim de que não somassem junto as universidades, 

que eram os maiores polos contra ditadura na época.  

Ademais, em 1971 com o decreto da lei 69450/71 (BRASIL. 1971) foi possível 

compreender de forma sucinta a interferência que os professores vinham sofrendo 

em suas respectivas metodologias de ensino, como no Art. 3º onde suas 

características foram decretadas com teor restrito a esportivização do jovem. Nessa 

mesma lei 69450/71, havia interferência em como seria composta a turma, 

separadas por sexo.  

Com as leis em pauta e a crescente massificação esportiva substituindo a 

participação política que os jovens tinham, os diretórios acadêmicos estavam sendo 

fechados enquanto as atléticas universitárias eram exacerbadamente incentivadas. 

Com a obrigatoriedade da Educação Física no ensino superior, houve ainda maior 

expressão no número de atletas, por influência dos jogos universitários e suas 

verbas que momentos antes estavam sendo enviadas aos diretórios.  Não obstante, 

como qualquer imposição não teve tamanha popularidade, principalmente entre 

aqueles que anteriormente não tiveram a Educação Física em seu ensino médio e 3º 

graus. Como era de cunho obrigatório a participação na aula, o aluno não tinha 

prazer na atividade física. (CASTELLANI FILHO, 1988). 

De acordo com o artigo de Batista e Goncalves Junior (2010) com 

entrevistados que frequentaram da quinta a oitava série do ensino fundamental no 

período da ditadura militar, as aulas tinham separação sexista e preferência (relato 

de um dos entrevistados) de professor para os alunos e professora para as alunas. 

A exigência para com os movimentos era altíssima junto às características e 

orientações militares como “direita volver, esquerda volver” e a presença de filas era 

indispensável. Havia avaliações de peso e altura no início do ano letivo.  

A esportivização na área escolar era severa como relatou Cláudio, um dos 

entrevistados, ao enfatizar que se não houvesse esforço físico nos exercícios havia 

punição. Métodos tecnicistas e esportivistas estavam presentes a todo tempo e eram 

colocados em evidência os melhores alunos para compor as seleções de suas 

respectivas escolas e disputa de campeonatos. A preparação física era bem 



metódica, nos relatos os ex-alunos frisaram a presença de circuito de exercícios com 

barras, flexões e abdominais sem abster-se, claro, das voltas na quadra. O que 

estava em evidência na época era a promoção do esporte para eventual formação 

de uma equipe selecionada que representaria a escola em competições e 

propagaria a elite esportiva do regime no país. 

A sociedade brasileira tinha – e tem até hoje - como um de seus pilares o 

patriarcado, e assim para as mulheres a prática dos desportos era sempre 

dificultada e repleta de obstáculos. No período do regime ditatorial não foi diferente, 

dado o Decreto-Lei 3.199 que regulamentava a disposição dos esportes no Brasil, 

seu artigo 54 referia que “Às mulheres não se permitirá a prática de desportos 

incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o 

Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades 

desportivas do país”. Sendo assim restrito o acesso de modalidades como luta, 

futebol, halterofilismo e demais esportes de cunho agressivo ao público feminino 

vigente. Dentre os preconceitos herdados na época estavam intrinsicamente na 

sociedade que a função primordial da mulher era a reprodução e corolário disso a 

alegação de que a mulher não fora feita para enfrentar grandes desafios, pois era de 

senso comum a fragilidade do organismo feminino (ALONSO, 2003). Havendo 

assim, resquícios desses preconceitos durante o regime. 

 

6. RESULTADOS 

 

Nesse tópico veremos a influência dos militares no campo da Educação 

Física, até o momento teve-se informações sobre projetos de leis, mulheres nos 

desportos e aulas durante o regime e suas respectivas consequências, seguiremos 

com influência que se teve com as primeiras escolas de Educação Física Militares. 

A Educação Física sempre foi a maior preocupação dos militares visando que 

um soldado fraco não pode ir ao combate e, portanto, um dos fatores para 

concretização da área da Educação Física na escola foi a absorção de instrutores 

militares pelo âmbito educacional (CAPARROZ, 2005). 

. Em 1939, foram criadas as duas primeiras Escolas Covis: EEFUSP (Escola 

de Educação Física do Estado de São Paulo) e ENED (Escola Nacional de 

Educação Física da Universidade do Brasil).  



Os militares também foram os primeiros professores formados pela EsEFEX 

(Escola de Educação Física do Exército) criada em 1933 com intuito inicial de formar 

monitores, instrutores, mestres e médicos especializados para atividades físicas 

sendo permitido os civis fazerem o curso militar.  

Em 1922, foi criado o Centro Militar de Educação Física e passou a atuar 

definitivamente em 129 dias depois com curso provisório de formação. Em 1930, o 

ministério de guerra promoveu uma reformação no Centro Militar de Educação Física 

ligando a didática diretamente ao estado maior do exército, nessa mesma data foi 

transferido o centro militar para Fortaleza de São João na Urca. Em 1931, o centro 

militar passou a ser um estabelecimento independente no exército e em dois anos 

depois, foi substituído pela escola de educação física do exército (Cavalheiro et al., 

2012).  

Nota-se que o caráter militar na fundação de suas escolas de ensino a 

Educação Física inicialmente no Estado Novo tinha características da ginástica 

alemã, que foram deturpados ao decorrer do Militarismo, em prol de manobras 

políticas e sociais.  

A Educação Física teve por escopo durante parte significativa do seu ensino 

metodologias que priorizavam conteúdos esportivos e ginásticos, com rigor na 

execução do movimento e não na concepção do mesmo ou sobre a cultura corporal 

(DARIDO; RANGEL, 2005). Começa, em meados da década de 1980 uma 

ressignificação na Educação Física para além da concepção biológica, como o 

conceito da psicomotricidade. Houve então, um olhar mais pedagógico onde antes 

era predominantemente mecânico e tecnicista. A psicomotricidade tem foco não 

apenas no movimento, mas também no intelectual, paralelamente ao movimento e 

desenvolvimento psicomotor a estimulação da criança e a sua coordenação motora 

(DARIDO; RANGEL, 2005). 

Com o término do período militar, abre espaço também para as abordagens 

críticas sobre o conteúdo da Educação Física e um novo ponto de vista: o do 

proletariado (DARIDO; RANGEL, 2005). O afunilamento no conteúdo da matéria que 

finalizava sempre na esportivização já não era predominante. Não obstante, a 

Educação Física é entendida a partir de então como uma disciplina de cultura 

corporal, com conteúdo de jogos e brincadeiras, ginástica, dança, esportes, etc. e 

associados ao contexto social e político (DARIDO; RANGEL, 2005) 



Em 1996, houve uma reformulação dos PCNs onde é colocada em evidência 

a importância da maleabilidade da Educação Física entre o aprender a fazer, o 

saber o que está fazendo e como se relacionar com essas vertentes (BRASIL, 

1997). Ainda sobre o PCN de 1997: 

 

A concepção de cultura corporal amplia a contribuição da Educação Física 
escolar para o pleno exercício da cidadania, na medida em que, tomando 
seus conteúdos e as capacidades que se propõe a desenvolver como 
produtos socioculturais, afirma como direito de todos o acesso a eles. Além 
disso, adota uma perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que 
busca o desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a participação social 
e a afirmação de valores e princípios democráticos. O trabalho de Educação 
Física abre espaço para que se aprofundem discussões importantes sobre 
aspectos éticos e sociais, alguns dos quais merecem destaque. (BRASIL, 
1997, p. 19) 
 
 

Após a efetivação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, como o 

parágrafo acima explica, a Educação Física além da sua concepção de corpo 

biológico, abre espaço para diferentes dimensões de conteúdos e integração do 

indivíduo a cultura corporal, podendo ainda trabalhar de forma interdisciplinar e com 

temas transversais visando o desenvolvimento ético e social dos alunos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude dos fatos abordados no presente trabalho, a ditadura teve sua 

influência na agravação dos movimentos tecnicistas e padronizados no intuito da 

preparação dos jovens para segurança pública junto a fomentação da alienação, 

impondo aos estudantes um baixo criticismo resultando em desinteresse político, 

que por sua vez era propicio a gestão federal, pois evitava motins.  

Ao fim da ditadura e com afrouxamento na repressão, a ressignificação da 

Educação Física se faz presente no tocante a concepção do que era o corpo. O 

corpo começou a ser discutido para além do biológico e sua semântica passou a ter 

demais conotações, essas mais notórias na contemporaneidade. 

O que de fato é o corpo no pós-ditatorial? Seguindo o pensamento de Daolio 

(1995) no pós-regime e com presença pedagógica ascendente. Correto ao 

considerar que na ditadura houve exercícios mecânicos e paulatinamente 

danificava-se a essência cognitiva do movimento, com seu fim, a redefinição do 

corpo afetou a Educação Física e surgiram pensadores como Daolio (1995).  



Apesar da área que abrange a Educação Física ter em seus holofotes o 

movimento, houve indubitavelmente um acervo com qualidade eximia de linhas de 

pensamentos que potencializaram o campo científico e vem contribuindo para o 

mesmo. O olhar pedagógico sobre o corpo, a educação física escolar e o movimento 

foram no período pós-ditatorial e vem sendo no contemporâneo de grande cunho, 

haja vista a possibilidade de criticismo e do pensar na execução do movimento, 

baseando-se em novas concepções do que compreende a semiótica do corpo. 
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