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EIXO 7: Educação, História, Filosofia 

 

Resumo 
Esta pesquisa objetivou investigar a gênese da Ginástica, na Antiguidade grega, e a 
passagem da Ginástica para a Educação Física, na Modernidade, considerando a 
concepção de corpo subjacente a esse processo, e, também, a relação desses com 
o advento do racionalismo. Os questionamentos que orientaram as reflexões sobre o 
tema foram: Como ocorreu o nascimento da Ginástica e depois o da Educação 
Física? Por que houve uma ruptura, um corte no que se refere à substituição da 
terminologia Ginástica pela terminologia Educação Física? Sob qual perspectiva 
ontológica e paradigmática ocorreu a substituição da Ginástica pela Educação 
Física? A pesquisa em questão é de natureza qualitativa, de cunho hermenêutico, 
na qual interpretou os discursos dos textos levantados na revisão literária, portanto, 
nos conhecimentos históricos da área.  Para responder as questões problemas 
analisou-se a gênese da Ginástica na Grécia, a Idade Média foi visitada de forma 
sucinta até se chegar ao Renascimento para, por fim, explicar o processo de 
nascimento da Educação Física, na Modernidade, em substituição da expressão 
Ginástica, e suas relações com o racionalismo e o dualismo antropológico 
cartesiano. A Educação Física nasceu na Modernidade e fez-se representante das 
apologias da razão, legitimada na concepção de ciência natural.  
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1- Introdução 

A presente pesquisa investigou a evolução da Motricidade Humana 

ao longo dos tempos, o processo de nascimento da Ginástica e depois o da 

Educação Física. Os saberes e os fazeres da Educação Física se constituíram, ao 

longo de um processo histórico, fruto de uma prática cultural que teve seu início 

marcado pela exercitação do corpo, na Ginástica helénica clássica, mas que 

somente foi sistematizada na Europa a partir dos meados do séc. XVIII e início do 

séc. XIX. Os precursores vinculados ao Movimento Ginástico Europeu, mesmo com 

atenção à Ginástica, colaboraram para o nascimento da atual Educação Física 

mailto:apereira@uel.br


 

caracterizada como disciplina. Grafaram seus nomes na História: Basedow, Guts 

Muths, Jahn, Ling, Amoros, Démeny, Hérbert, Thomas Arnold, entre outros. 

A Ginástica constituiu os alicerces da Educação Física Moderna. 

Então, para este estudo formulou-se as seguintes questiões: sob qual paradigma 

ocorreu a sistematização do Movimento Ginástico Europeu? Sob qual perspectiva 

ontológica e paradigmática ocorreu a substituição da Ginástica pela Educação Física 

Ela nasceu sob a égide do pensamento racionalista que dominou os tempos 

modernos, o dualismo antropológico cartesiano? 

Fatos históricos e reflexões filosóficas de diferentes épocas nos 

permitem compreender o mundo, o homem na existência e o sentido das coisas. 

Assim, para responder às questões aqui levantadas, recorreu-se aos fatos históricos 

e ao pensamento filosófico do mundo ocidental, tentando compreender os aspectos 

basilares das práticas corporais. 

 

2- O Caminho Percorrido 

A pesquisa de natureza qualitativa, com aproximações 

fenomenológicas hermenêuticas, analisou o fenômeno em questão. Realizou-se 

levantamento e análise de material bibliográfico sobre o tema de estudo. No sentido 

amplo, a argumento para cumprir o objetivo, fundamentou-se na interpretação 

dialógica global dos textos que relatam os fatos concretos da realidade histórica, 

filosófica, epistémica dos quais se tem registro. No sentido estrito, realizou-se 

análise de conteúdo qualitativo, das categorias fundamentais, definidas como: 

Ginástica, Modernidade, Racionalismo e Educação Física, apontando como ocorreu 

a construção dos saberes e dos fazeres ao longo dos tempos, e também, a relação 

entre o racionalismo e a sistematização dos movimentos ginásticos como processo 

que explica o nascimento da Educação Física. 

Examinou-se a temática de modo rigoroso, radical e de conjunto, 

num exercício exegético interpretativo, no sentido de reduzir o fenômeno descrito e 

desvelá-lo em sua essência. Para responder à problemática inicial elegeu-se fatos 

da cultura helénica da Antiga. A Idade Média foi visitada de forma sucinta até se 

chegar ao Renascimento para, por fim, obter-se a explicação do processo de 

nascimento da Educação Física, na Modernidade, em substituição da expressão 

Ginástica, e suas relações com o racionalismo e o dualismo antropológico 

cartesiano. 



 

 

3- A Gênese da Ginástica na Grécia Antiga 

Na cultura ocidental da Antiguidade, na Grécia, existiu a arte de 

movimentar-se, traduzida na Ginástica, com finalidade de aprimorar habilidades e 

cuidar do corpo. Nasceu primeiro a Ginástica, depois a Educação Física. Sabe-se, 

que “[…] os exercícios gímnicos foram praticados pela primeira vez pelos Cretenses, 

depois pelos Lacedemónios” (PLATÃO, 1987, p. 177). Conforme estudos de Pereira 

(sd) a Ginástica teve grande destaque na educação dos gregos, principalmente, dos 

atenienses, que se preocupavam com a educação integral e o desenvolvimento 

equilibrado do cidadão. Também, utilizavam-se da Ginástica os espartanos, no 

sentido de preparação militar e guerreira. 

Na Antiguidade as atividades corporais, realizados nos ginásios, 

eram: corridas, saltos, arremessos, lançamentos, lutas, jogos de pelota, exercícios 

de alteres e exercícios de natação, era denominado Ginástica e tinha por objetivo e 

finalidade principal, proporcionar a educação e a formação integral do homem grego. 

Nesta época, a Ginástica tinha objetivos específicos, sendo 

identificadas como: “Ginástica Médica, Militar e Atlética” (MERCURÍAL, 1973, p. 70). 

A Ginástica aliada a Medicina tinha objetivo de cuidar da saúde dos homens por 

meio de exercícios moderados, com finalidade de obter bons hábitos ao corpo. A 

Ginástica Militar preparava para a guerra homens, jovens e mulheres a portar-se 

com fortaleza para vencer os inimigos, defender a pátria por meio de um corpo 

saudável e de uma moral idónea. E, finalmente, a Ginástica Viciosa ou Atlética, 

denominada por Galeno, que objetivava tornar os homens robustos e fortes, em 

detrimento da boa saúde, com o intuito de vencer competições para adquirir 

premios. Os gregos chamavam as competições de Ginástica Agonística ou 

Sagradas Peleas, ou ainda, de Atléticas, por isso aqueles que disputavam prémios 

foram chamados de atletas. 

A preocupação com o equilíbrio entre corpo e alma, do homem 

grego, nota-se na obra de Platão (427/347 – séc. V e VI a.C.), livro II, “A República”, 

em que o plano de educação para os guerreiros e a disciplina para a juventude 

consiste em: “Ora, para o corpo temos a ginástica e para a alma a música”. 

(PLATÃO, 1987, p. 86). Esta frase evidencia o destaque da Ginástica na formação 

do cidadão. A Música e a Ginástica tinham como objetivo aperfeiçoar a alma e 

auxiliar na educação do homem grego. 



 

Platão tem a mais antiga concepção de corpo, considerado como a 

prisão da verdadeira essência do ser humano: a alma. Em Fédon, 82 d, ele diz que: 

“O corpo constituía para a alma uma espécie de prisão, por meio da qual ela devia 

forçosamente encarar as realidades, ao invés de fazê-lo por seus próprios meios e 

através de si mesma […]”. (PLATÃO, 1987, p. 88). Nessa dualidade entre o mundo 

sensível (corpo) e o mundo inteligível (alma), a alma superior não pode rejeitar o 

corpo, pois depende dele para existir no plano material. Assim, a concepção de 

corpo apresenta um carácter instrumental de cunho dualista e racional.  

Aristóteles (1977, pp. 61- 64) explicou o que se deve ensinar à 

juventude para atingir a virtude e a felicidade, bem como, a formação da inteligência 

e dos costumes. Ele destacou quatro aspectos relevantes na educação dos jovens, 

sendo nesta ordem: “[…] as letras e a escrita, a ginástica, a música e a pintura”. A 

Ginástica era considerada uma ciência relevante nesse contexto, depois das Letras 

e da Escrita. A concepção de corpo é semelhante à de Platão, com característica 

dualista, tendo o corpo como instrumento da alma. Entretanto, sua concepção 

apresentou-se com um aspecto diferenciado, porque reconheceu o princípio do 

movimento e a importância do corpo e dos sentidos na aquisição do conhecimento. 

O saber da Ginástica, por ocasião de sua gênese, ficou sob a tutela 

da Pedagogia de Platão e da Medicina e de Aristóteles, inspirados num ideal de 

educação e de saúde.  Ginástica foi a base, que deu origem a um fazer e um saber 

de uma área de conhecimento, que na Modernidade foi chamada de Educação 

Física. Nesse momento da História, na Antiguidade, ainda, não aparecia a 

terminologia Educação Física. Para os gregos qualquer forma de exercitação era 

caracterizada pela expressão Ginástica. 

 

4- A Queda do Ideal Clássico e da Ginástica na Idade Média 

A Idade Média sofreu de um integrismo religioso em que fortaleceu 

uma mentalidade idealista transcendental baseada na fé cristã, na qual a concepção 

grega de corpo passou a ser fonte de mal e de pecado. Os filósofos medievais 

conciliam filosofia com revelação de fé. Santo Agostinho (354/430 – sécs. IV e V) e 

Tomás de Aquino (1225/1274 - séc. XIII), em suas obras apresentam a concepção 

de “corpo instrumento da alma”, marcada por um dualismo evidente traduzido nas 

dicotomias, tais como: o espírito e a carne, o bem e o mal, o sagrado e o profano. 



 

O contexto da Idade Média traduzido na ascensão do cristianismo, 

no crescente poder religioso e na organização das Cruzadas pela Igreja, provocou 

outros tipos de prática de atividades físicas e exercitações corporais. Os espetáculos 

públicos foram substituídos pela cavalaria, em que os nobres podiam demonstrar 

suas habilidades nos torneios e nas justas. As classes aristocráticas constituídas 

pela nobreza e realeza se dedicaram à prática da equitação e o povo se ocupou com 

atividades mais simples e menos onerosas, exercitavam-se com a prática de 

exercícios naturais, tais como: escalada, corrida, caça, luta, arco e flecha, manejo da 

lança, arremesso da pelota e diversos tipos de jogos, especificamente, o “cálcio e o 

jogo de raquete” que deram origem mais tarde ao futebol e ao ténis. Havia também 

manifestações do canto e danças populares (PEREIRA, sd.; RAMOS, 1982).  

Conforme Pereira (s.d., p. 100) nesse período prevaleceu os 

exercícios físicos com carácter militar na formação do jovem, sendo que estas 

atividades não passaram de “[…] um aglomerado de práticas sem unidade e sem 

valor pedagógico”, ou seja, as práticas corporais não tinham objetivos educacionais 

como na Grécia. Porém, a cultura da Idade Média reelaborava os conteúdos greco-

romanos via influência do cristianismo e do património eclesiástico. Dessa forma, 

“[…] a vida medieval esteve impregnada de jogos”. (HUIZINGA, 1972, p. 212).  

Pelos meados do século XIV surgem uma efervescência de conflitos, 

descobertas e mudanças, que fez rever a concepção de homem, de mundo e de 

sociedade. O encontro ao novo mundo foi marcado por revoluções comerciais, 

intelectuais, econômicas e religiosas. Este período de transformações e de apogeu 

cultural, que teve início na Itália, denominou-se Renascimento. 

 

5- O Renascimento: o Resgate da Ginástica Clássica e o Início da Modernidade 

O movimento artístico e literário italiano denominado Renascimento 

teve como característica o retorno à cultura antiga greco-latina, surgindo um novo 

ideal pedagógico, que passou a valorizar os cuidados do corpo. Pereira (s.d., p. 117) 

elucida que as obras dos intelectuais, tais como: Montaigne, Rabelais e Jerónimo 

Mercuríal, tiveram “[…] a virtude de preparar a acção dos séculos vindouros e a obra 

pedagógica dos enciclopedistas e dos fundadores dos actuais métodos de educação 

física”. Por força do novo ideal educativo, as atividades físicas tiveram o seu lugar de 

destaque indicado por intelectuais, nomeadamente, cientistas, literatos, médicos, 

pedagogos e educadores. 



 

Nesse período, não houve organização sistemática das atividades 

físicas, mas houve interesse pelas práticas populares, que já se mantinham desde 

os tempos medievais. Então, a cultura motora se traduzia em uma miscelânea de 

atividades, que eram: exercícios militares, antigas práticas gímnicas greco-romano, 

danças e jogos de natureza popular. E também, conforme Soares (1998) a Ginástica 

de cunho acrobático que contribuía para os espectáculos circenses. 

Ao proceder à análise desse contexto, identifica-se que o corpo foi 

ressaltado em vários setores da atividade humana, mas esta valorização não foi 

suficiente para que o corpo alcançasse a mesma igualdade da alma. Prevaleceu, 

ainda, uma concepção de ser humano de carácter, designadamente, dualista 

instrumental. 

A recuperação dos ideais da Paidéia grega e o fortalecimento dos 

estudos da Anatomia e Fisiologia no âmbito da Medicina fizeram ressuscitar a 

Ginástica, com os princípios da Pedagogia de Platão e da Medicina de Galeno. 

Então, como na Antiguidade, os maiores defensores das atividades corporais voltam 

a ser a Pedagogia e a Medicina. Nesta dimensão, a Ginástica não se fortaleceu e 

não se solidificou como área de conhecimento independente, como teoria autônoma, 

literatura própria ou como ciência. Ela se manteve, como fator coadjuvante no 

âmbito da pedagogia com objetivos de formação do físico e do carácter e, também, 

no âmbito da medicina, com finalidades utilitárias no sentido higiénico e terapêutico. 

 

6- A modernidade e o Dualismo Cartesiano como Base da Educação Física. 

Considerando o objeto deste estudo e seguindo o trajeto histórico, 

faz-se necessário atentar ao advento da Modernidade e ao sistema filosófico 

cartesiano, pois a concepção de corpo pertencente ao paradigma da Educação 

Física radica-se na doutrina de Descartes nos Tempos Modernos.  

A Idade Moderna apostou na razão em oposição aos dogmas do 

período medievo, que a antecederam. Descartes, em sua obra, não fez nenhuma 

menção sobre Ginástica ou qualquer exercitação corpórea. Entretanto, o seu 

sistema filosófico orientou a ciência legitimado pelo pensamento racionalista, que se 

utilizou da razão, na aquisição do conhecimento adequado, completo, verdadeiro e 

perfeito das coisas da natureza, numa visão concreta e real do universo.  

Constata-se um dualismo radical. Descartes (1973), no Discurso do 

Método, apresenta o corpo e a alma como duas substâncias diferentes e 



 

independentes, duas formas distintas de realidade: a primeira substância é o 

pensamento ou a alma, a outra é a extensão ou a matéria. Para ele, o corpo não é 

conhecido pelos sentidos, mas pelo entendimento, sendo considerado verdadeiro o 

que se percebe com a razão. O corpo foi reduzido a res extensa e definido pelo “[…] 

conceito de espaço geométrico fundamentado pelo rigor mecanicista”. 

(ABBAGNANO, 1982, p. 59). 

A doutrina de Descartes influenciou, praticamente, todos os níveis 

do conhecimento, a concepção de homem, de mundo e de sociedade, bem como 

todas as práticas sociais dela decorrentes. Foi neste contexto filosófico e epistémico 

que foram concebidas as linhas mestras que subsidiaram, primeiramente, a 

estruturação dos Métodos Ginásticos da Europa, que depois, deram origem ao 

nascimento da Educação Física.  

 

7- O Movimento Ginástico Europeu e as Exigências do Racionalismo  

A partir dos meados do século XVIII decorrendo para o primeiro 

quarto de século XIX, localizam-se a organização simultaneas de três escolas 

gímnicas que se traduzem nos movimentos: Alemão, Escandinavo e Francês. E 

também, outra tendência de atividades, designada por escola Inglesa, que não teve 

orientações gímnicas, mas que estruturou suas ações baseando-se nos jogos e 

desportos. Essas três escolas “[…] constituindo-se em sistemas metodizados que 

denotavam diferenciação entre si, mas que, juntamente com o desporto inglês, 

formaram o núcleo da tradição europeia de cultura corporal” (ORO, 1999, p. 60). 

As escolas de Ginástica da Europa, denominada de Movimento 

Ginástico Europeu, são oriundas de preceitos educacionais e pedagógicos. 

Receberam influências do âmbito educacional vigente do século XVIII, que foi 

marcado pelo movimento cultural e intelectual chamado de Iluminismo ou Ilustração, 

que tinha como pretensão, juntamente com os ideais do racionalismo, fomentar uma 

nova visão de mundo e de emancipar o ser humano, tratando de iluminar todos os 

setores da realidade para fazer com que o homem se orientasse exclusivamente 

pela razão e, assim, promovesse com agilidade o progresso. No âmbito do 

Iluminismo confluíam o racionalismo cartesiano (base idealista metafísica), a ciência 

(base empirista e experimental) e o ideal de progresso, fatores estes que 

objetivavam acabar com os males da humanidade (DESNÉ, 1995).  



 

A Europa à luz da razão assimilou os ideais de John Locke 

(1632/1704 – sécs. XVII e XVIII) e de Jean-Jacques Rousseau (1712/1778 – séc. 

XVIII). Rousseau influenciado por John Locke destacou-se no contexto do 

Iluminismo, por oposição ao espírito Enciclopedista vigente. Para ele, a sociedade 

estava contaminada por crenças e tradições irracionais e a era racional poderia não 

libertar o homem da bruma da ignorância e do mito.  

No livro II do Emílio ele elucida: 

Para aprender a pensar, é, pois, necessário exercitar os nossos 
membros, os nossos sentidos, os nossos órgãos, que são 
instrumentos da nossa inteligência; e, para tirar o maior partido 
possível desses instrumentos, é necessário que o corpo que os 
fornece seja robusto e são. Assim, a verdadeira razão do homem não 
se forma independente do corpo: é a boa constituição do corpo que 
facilita e torna seguras as operações do espírito. (ROUSSEAU, 1990, 
p.124). 
 

Ficou explícito, no pensamento de Rousseau, a necessidade de se 

ter um corpo robusto e são, porque o corpo auxiliava a razão na aquisição do 

conhecimento que levaria à boa educação. 

No âmbito da educação John Locke, em 1693, anunciou a cisão que 

nos atinge até os tempos de hoje, explícita na divisão entre a educação intelectual e 

a educação do físico. De fato, foi ele o primeiro a indicar, na História da Filosofia, a 

expressão: “Educação do Físico”. Isso pode ser confirmado nos primeiros trinta 

artigos, de sua obra “Alguns Pensamentos Sobre Educação” (LOCKE, 1990. p. 103). 

Ao provocar a ruptura, no âmbito da educação, provoca também o 

primeiro corte epistemológico em relação à Ginástica. Eis aqui o marco inicial da 

passagem da Ginástica para a Educação Física. Nessa época a expressão 

Educação Física ainda não era conhecida, e nem utilizada, tanto que no século XVIII 

e início do XIX ocorreram as sistematizações das escolas sob a expressão 

Ginástica, e não Educação Física.  

A expressão Educação Física aparece em 1762, Jacques 

Ballexserd, médico suíço, publicava a sua obra Dissertation Sur l’ Éducation 

Physique Des Enfants (FOUCAULT, 1979. p. 200). Mais tarde em 1819, o filósofo 

Juan Enrique Pestalozzi, em suas “Cartas Sobre a Educação dos Meninos”. 

Pestalozzi, nas cartas de número 22 e 23, usou a expressão Educação Física, mas 

ao longo do texto empregou também o termo Ginástica, o que caracteriza o início de 



 

um período que consolidava a passagem da Ginástica para a Educação Física 

(PESTALOZZI, 1986. pp. 182-185). 

Enfim, foi no âmbito desse contexto Iluminista e declaradamente 

racional que emergiram os pensadores que sistematizaram os métodos das escolas 

Ginásticas. 

 

7.1- A Exercitação Gímnica Alemã Subjacente à Ordem Racional:  

Na Alemanha, a Ginástica ressurgiu com o educador e filantropo 

Johann Bernard Basedow (1723/1790) que, imbuído do novo ideal educativo da 

Modernidade, influenciado por Locke e Rousseau, utilizou a Ginástica na 

construução de um plano educativo para uma escola que fundou no ano de 1771, 

em Dessau, o Philantropinum. Podemos dizer que ocorreu a “[…] disciplinarização 

curricular da ginástica, o que está na origem da concepção da Educação Física 

como disciplina curricular”. (ORO, 1999, p. 60). 

Em 1793, Guts Muths publicou um manual técnico-prático intitulado 

“Ginástica para a Juventude”, o primeiro livro especializado da época, apresentando 

um método ginástico que visava à busca da saúde, beleza, agilidade e a formação 

da personalidade. E para atingir seus objetivos resgatou os fundamentos e princípios 

dos ideais da clássica Grécia e, também se baseou na pedagogia vigente da época, 

no retorno à natureza, inspirado em Rousseau.  

Com Guts Muths se “[…] concretizou a ideia do exercício racional”. 

(RAMOS, 1999, p. 185), ele não desconsiderou a cultura e a ciência do seu tempo. 

Sobral (1988, p.75). afirma que, em virtude do ressurgimento da Ginástica na 

Renascença, “[…] os primeiros metodológicos não ignorassem os iluministas, 

compartilhando dos seus ideais de liberdade e crença na razão”.  

Os ideais pedagógicos de Guts Muths foram substituídos pelo 

impulso da ideologia nacionalista, de cunho patriótico-social, da Ginástica de 

Friedrich Ludwig Jahn (1778/1852), com um método fundado nos exercícios de 

energia, força e destreza, objetivando a eficácia militar. Ele substitui a expressão 

Gymnastik, de origem grega, por Turnkunst. 

A Ginástica na Alemanha vinculou-se ora no âmbito pedagógico de 

Guts Muts, ora no militarismo de Jahn. A Ginástica se estabeleceu como prática 

social e tornou-se um meio eficaz ao colaborar na instrumentalização do corpo, a 

serviço da razão, ativando os sentidos para disciplinar e educar o indivíduo útil à 



 

sociedade, ou ainda, a serviço dos ideais patrióticos, sob uma determinada ordem 

estatal. Os novos ideais de Ginástica que haviam surgido na Alemanha “[…] se 

estenderam por todo o continente europeu”. (LANGLADE; LANGLADE, 1970, p. 24). 

 

7.2- A Escandinávia: a Ginástica e a Lógica Cartesiana na Anatomia de Ling 

LANGLADE E LANGLADE (1970) esclarecem que, em 1799, o 

sueco, Per Henrik Ling (1776/1839) fez uma viagem a Copenhague e Franz 

Nachtegall lhe apresentou as ideias de Guts Muths. Ao retornar para a Suécia, 

organizou o seu método de Ginástica e, para além do ideial alemão, se inspirou nos 

antigos filósofos, nos médicos gregos, e ainda em Descartes, Locke e Rousseau.  

Ling tornou-se a personalidade mais importante da Ginástica Sueca, 

“[…] ao procurar estabelecer rumos científicos à prática dos exercícios físicos, a fim 

de regenerar o povo sueco, além de arrasado pelo imperialismo russo e as guerras 

napoleónicas, minados pela tuberculose e raquitismo”. (RAMOS, p. 195). Ele 

elaborou um conjunto de preceitos, de forte conteúdo social, que orientam um 

sistema de exercícios ginásticos que podiam ser praticados por diversas pessoas, 

independente do sexo, idade ou condicionamento físico. 

O método de Ginástica de Ling é composto por quatro partes, sendo 

elas: Pedagógica, Médica, Militar e Estética, tendo-se dedicado com mais afinco às 

duas primeiras, mas tanto a Ginástica Pedagógica como a Ginástica Médica 

confluíam para os mesmos objetivos e finalidades, que eram a conservação e 

aquisição da boa saúde. Ling conciliou os seus propósitos com a ciência da época, a 

anatomia, e a criou os exercícios analíticos (movimentos planejados para o corpo 

humano que, na sua execução, atingem determinadas partes do corpo, atuando 

sobre alguns grupos musculares específicos, nomeadamente, exercícios 

localizados), que dereriam ser realizados de forma criteriosa e metódica. 

Na Ginástica racional de Ling a primeira “evidência” foi considerar a 

anatomia para atingir a ciência. Assim, a “análise” de cada músculo, segmento 

corporal e movimento articular tornava-se imprescindível. Eis que temos a “síntese” 

da Ginástica científica e racional, fundada na análise-anátomo-mecânica do corpo, 

efetivada na “enumeração” e descrição dos movimentos articulares. Evidência, 

análise, síntese e enumeração são preceitos do método cartesiano. Sobral explica 

que (1988, p. 90) a preocupação com o carácter científico do método Ginástico 



 

remeteu o movimento humano nos limites de um esquadrinhamento maquinal, 

conferindo “[…] à ginástica sueca todo o seu aspecto rígido, estático e disciplinado”. 

A Ginástica, no século XVIII, foi útil na “educação do corpo”, seus 

preceitos eram considerados ideal de ciência. O seus saberes e fazeres constituiram 

“[…] uma nova mentalidade científica, prática e pragmática, baseada na ciência e na 

técnica como formas específicas de saber”. (SOARES, 1998, p. 18). Assim, 

compreende-se as diferentes especificidades dos países da Europa, que fizeram 

parte do Movimento Ginástico Europeu. 

 

7.3- As Interfaces e o Ecletismo da Ginástica Francesa 

A ciência racional estava presenta na consolidação da ginástica útil 

e disciplinar do Coronel Francisco Amoros Y Ondeano (1771/1848), espanhol que foi 

exilado em França em 1814, por ter apoiado Napoleão na invasão espanhola. Seus 

estudos sobre a Ginástica, inspirados nos filósofos gregos, nos ideais pedagógicos 

do suiço Henrique Pestalozzi e também na Ginástica dos alemães, Guts Muths e 

Jahn. Amoros admitiu a existência de quatro tipos de Ginástica: a Civil e Industrial, a 

Militar (exército e marinha), a Médica e a Cênica e Funambulesca. 

Foi autor de vários trabalhos, sendo o mais relevante, Nouveau 

Manuel d’ Education Physique, Gymnastique at morale, (Novo Manual de Educação 

Física, Ginástica e Moral), publicado em 1830. Cabe ressaltar que nessa obra, 

Amoros fez uso da expressão Educação Física, porém não excluiu a expressão 

Ginástica. Nota-se uma composição das duas terminologias, o que caracteriza um 

período de transição da Ginástica para a Educação Física. 

Ainda em França temos o mecanicismo fisiológico de Georges 

Demeny (1850/1917), fisiologista e pedagogo, que se dedicou à aplicação prática 

dos exercícios ginásticos, sendo o fundador da Escola Francesa. Os seus estudos 

sobre o gesto rentável e eficiente foi alavancado pelo desenvolvimento da 

Cronofotografia, que permitia estudar a decomposição do movimento do corpo 

humano em várias partes, permitindo a análise precisa, detalhada e minuciosa. 

A evolução destes conhecimentos técnicos possibilitou introduzir a 

Ginástica, no âmbito científico vigente, pois os investigadores da época, médicos, 

fisiologistas e higienistas tiveram acesso aos primeiros laboratórios e começaram 

“[…] estudar os problemas da Fisiologia do ponto de vista do funcionamento e 

rendimento da máquina humana.” (AGOSTI, 1974, p. 29). 



 

A modernidade consolidou a ciência racional sob argumento lógico-

matemático, para obter validade, certeza e verdade. Assim, tudo deveria ser 

comprovado via experiência. O que a razão fez com o corpo físico no âmbito da 

Fisiologia foi semelhante ao que havia sido feito no âmbito da Anatomia. A extensão 

corpórea, na Fisiologia, também, estava sob o paradigma do Método Cartesiano 

considerando as dimensões da “[…] evidência, análise, síntese e enumeração.” 

(DESCARTES, 1973, p.17). Demeny construiu o seu método, articulando-o com a 

ciência e atento aos clamores da sociedade que almejava o progresso. Os 

exercícios físicos deveriam ser organizados para ajudar a vislumbrar um mundo que 

a razão determinava. Então, a Ginástica apresentava-se como um meio que 

viabilizava possibilidades para a “educação do corpo” e, também, para a “educação 

do movimento”. Cabe mencionar que o Método de Demeny priveligiava os exercícios 

sintéticos, que atingem o corpo todo, tendo em vista o avanço da fisiolofia. 

Cabe relembrar que o pensador John Lock indicou a expressão 

“educação do físico” em 1693; o médico Jacques Balexserd em 1762; e o pedagogo 

Pestalozzi em 1819. Por fim, entre os pensadores da Ginástica, Amoros inaugurou a 

expressão Educação Física em 1830, mas esta solidifica-se com os feitos de 

Demeny no final do século XIX, e acabou se consagrando nas primeiras décadas do 

século XX, com as ideias de Georges Hébert (1875/1957). Conforme explica Sérgio 

(1999, p. 29). 

[…] pessoa de grande dom de comunicabilidade, publicita, com êxito, 
o conceito, designadamente após o congresso Internacional de 
Educação Física, corria o ano de 1913. Três anos depois, reaberta a 
Escola de Joinville, as ideias de Georges Hébert recebem forte 
impulso e, com elas, o termo educação física. 

 
7.4- Do naturalismo de Hébert à Educação Física Desportiva Generalizada 

Conforme LANGLADE E LANGLADE (1970, p. 28) a Educação 

Física entrou no século XX, com o naturalismo de Hébert, pois “[…] o ecletismo de 

Demeny, não obteve muito sucesso no campo prático”. Hébert, oficial da marinha, 

responsável pela Educação Física dos fuzileiros navais se destacou, em França, por 

utilizar procedimentos técnicos diferenciados de Amoros, Ling e Demeny.  

Para Hébert, o avanço tecnológico e o uso das máquinas afastavam 

o homem da vida natural, este distanciamento fazia com que o homem perdesse a 

sua virilidade. Então, a solução foi sistematizar um método baseado na vivência do 

homem primitivo para aplicá-lo na sociedade moderna. O método constituiu em um 



 

agrupamento de dez movimentos naturais da espécie humana (marchar, correr, 

saltar, quadrupedar, trepar, equilibrar, levantar, lançar, defender-se e nadar). Hébert 

retomou a filosofia natural de Rousseau para justificar as bases de sua doutrina. Em 

França, outro aspecto que devemos mencionar foi o grande avanço da Educação 

Física Desportiva Generalizada, que se caracterizou em uma nova orientação, na 

qual o exercício físico com sistematização gímnica foi substituído pelo dinamismo 

dos jogos e desportos. 

A França influenciada pela Inglaterra, a pátria de John Locke, (o 

primeiro a considerar o valor educativo dos jogos), nesta as atividades físicas se 

manifestaram na preferência pelos jogos, em prejuízo aos exercícios sistematizados 

de carácter gímnico. Os métodos com orientações ginásticas não sobressaíram na 

Inglaterra e a Educação Física consolidou-se fundada nos desportos. O espírito 

desportivo foi fomentado e reforçado pelo pastor, historiador e pedagogo, Thomas 

Arnold (1795/1842), na perspectiva de um desenvolvimento social e moral, inserido 

no âmbito pedagógico. 

Com o crescimento e expansão do fenômeno desportivo, a própria 

Ginástica se encaminhou para a dimensão desportiva, materializada nas 

modalidades da Ginástica Rítmica e Ginástica Olímpica. Então, a Ginástica para 

continuar legítima, resgatou a sua origen greco-romana de performance atlética. 

 

8- Conclusão 

Ao longo desta digressão pela História desde a Antiguidade até a 

Modernidade verificamos que as atividades físicas que, outrora se chamava 

Ginástica e que, atualmente, conhecemos por Educação Física, foi fruto da tradição 

greco-latina e, também, esteve guiada pelo rigor da epistemologia moderna, ideias e 

práticas científicas racionais, que se impôs a esta área do conhecimento. 

De fato, a Educação Física nasceu na Modernidade e fez-se 

representante das apologias da razão, legitimada na concepção de ciência natural. 

O racionalismo foi a grande referência e influenciou os procedimentos dos 

protagonistas que se empenharam na ordenação e na sistematização deste 

conhecimento, traduzidos nos conceitos e princípios que deram orientação ao saber-

teórico e ao fazer-prático. A soberana razão se impôs no empirismo de Guts Muths e 

Jahn, no anatomismo de Ling, no militarismo de Amorós, no fisiologismo de 

Demeny, no naturalismo de Hébert e, também, nos ideais de disciplina defendido por 



 

Thomas Arnold. Enfim, todos se apresentaram com características peculiares, mas 

estiveram ligados a um aspecto em comum, a ideologia racionalista. 
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