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RESUMO 

 A presente pesquisa teve como propósito investigar o movimento de escolarização 

da dança em Minas Gerais, no período de 1925 a 1937, acompanhando o processo de 

inserção da dança na cultura escolar mineira. A busca historicidade teve o intuito de 

constituir, tanto quanto possível, um passado que proporcione uma ampliaçãoda 

compreesão dos significados destes movimentos de inserção, apresentação e 

ressignificação da dança em sua manifestação escolar. As fontes privilegiadas para esse 

estudo historiográfico foram: a Legislação do Ensino de Minas Gerais. O que implicou 

metodologicamente na delimitação do recorte da pesquisa focalizando a escola mineira 

em um momento de intensas mudanças, presentes por exemplo na ampla reforma do 

ensino promovida pelo governo mineiro em 1925 e em 1927 (que consolida a Escola 

Nova como modelo educacional), acompanhando esses movimentos até 1937, 

imediatamente antes da Constituição do Estado Novo (que impõe novos ordenamentos 

para a educação nacional) A dança na cultura escolar mineira, incluída nos programas de 

ensino dos exercícios físicos, presente nas comemorações e festividades escolares 

distingue-se das manifestações que neste período expressavam-se nos salões de festa e 

nos palcos, caracterizando uma educação corporal através do aprendizado de “cortesias”, 

“posições graciosas”, “ritmo”, da aquisição de “saúde e higiene”, pautada em princípios 

“eugênicos e estéticos”. Tais questões representam os significados da dança como prática 

corporal que atendendo às especificidades dos espaços e tempos escolares, se apropria, 

seleciona e reornaniza saberes com o intuito de torna-los objetos de ensino. Neste sentido, 

a dança na cultura escolar mineira de 1925 a 1937, integra-se a um amplo projeto de 

renovação social, que demostra através da presença das fotografias de danças e bailados 

da Revista do Ensino, expressões da civilidade social, necessárias à nova escola e, ao 

desenvolvimento e formação da população mineira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 This work aimed the investigation of dance education in the state of Minas Gerais 

from 1925 to 1937 by the implementation of dance within scholar culture. The search for 

this historical description had the objective within scholar culture. The search for this 

historical had the objective of establishing as much as possible an early past which may 

permit a broader insight of the meanings of these inserts its presentation and again 

meanings of dancing in school expression. The favoured sources enabling this historic 

study were the following:  Education Legislation of Minas Gerais, State  Educational 

Programmes and the Minas Gerais Revista do Ensino. And that has resulted in 

delimitating this research cust focusing the school of intensive changes, for example 

current in the wide reformation of teaching raised by the government of Minas Gerais in 

1925 and 1927 (when it solidifies the so called “new school” as an educational pattern) 

going along with these changes until 1937, just before the “constitution of the “new state” 

(which restrains newrules for the education, nation wise). Dance in the shools of Minas 

Gerais as part of an  Educational Programme of other events shown in festivities halls 

and stages and thay distinguishes as a corporal education throughout the apprenticeship of 

corteousness, gracefulness, rhythm, health and hygiene breeding based upon esthetic and 

eugenies principles. Such questions represent the significante of dance like corporal 

practice which corresponding to the special peculiarities and school timimg, it 

appropriates, selects and reiorganize knowledges with the purpose of becoming education 

matters. In this sense dance within social school culture in Minas Gerais from 1925 to 

1937 joins to a wide scope project of social renewal as shown by the testimonies of 

photos of dance and ballet in the mentioned Revista do Ensino, civilityexpressions, good 

manners refinement, corporal hygiene for social eugenic end, needfulto the “new school” 

and the development and formation of Minas Gerais peoples. 



 

  

 

Apresentação 

 

 

Com esta pesquisa pretendo investigar um movimento de escolarização da 

dança ocorrido em Minas Gerais no período de 1925 a 1937, pari passu seu processo de 

inserção na cultura escolar1 mineira. A busca desta historicidade teve a intenção de 

constituir, tanto quanto possível, um passado que proporcionasse uma ampliação da 

compreensão dos significados dos movimentos de inserção, apresentação e 

ressignificação da dança em sua manifestação escolar. As fontes consultadas 

prioritariamente para este estudo historiográfico foram: Legislação do Ensino de Minas 

Gerais, Programas de Ensino do Estado, e  Revista do Ensino de Minas Gerais. O recorte 

da pesquisa focaliza a escola mineira em um momento de intensas mudanças, como a 

decorrente da ampla reforma do ensino promovida pelo governo mineiro em 1927 

consolidação da Escola Nova como modelo educacional, que antecedeu  a constituição do 

Estado Novo (que impõe novos ordenamentos para a educação nacional). 

Fruto de sonhos, curiosidades, dificuldades e conquistas, esta dissertação  

 

 

                                                 
1 Segundo Vera T. Valdemarin e Rosa F. de Souza: “... o termo cultura escolar adquire uma significativa 
potencialidade explicativa e passa a se constituir em objeto de pesquisa e, de certa maneira, em uma 
abordagem aglutinadora, especialmente no campo da História da Educação, no qual tem sido amplamente 
empregado, associado à reconceitualização do trabalho histórico em educação.” O conceito de cultura 
escolar é recente e vem recebendo diferentes ênfases por inúmeros autores. Neste estudo, estaremos nos 
fundamentando na perspectiva antropologia de Viñao Frago, que será discutida integrada ao texto 
posteriormente, e de Jean-Claude Forquin (1993, p.167), que define a cultura escolar como “conjunto dos 
conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, organizados, ‘normalizados’, ‘rotinizados’, sob efeito 
dos imperativos de didatização, costituem habitualmente o objeto de uma transmissão deliberada no 
contexto das escolas”. 



 

  

de mestrado representa um encontro de caminhos compartilhados, debatidos e escolhidos, 

que traçam um roteiro que procura dar visibilidade a uma investigação acadêmica sobre a 

dança, no contexto histórico de sua manifestação escolar. A dança sempre esteve presente 

em minha vida, desde os seis anos de idade, de forma sistematizada, disciplinada e 

encantadoramente artística.  

A dança que começou com aulas de balé para correção de perninhas geno-

varo. Logo depois, tornou-se uma companheira inseparável, que me fez bailar a infância e 

a adolescência, e que levou-me à formação acadêmica em Educação Física, na busca de 

subsídios teóricos para explicar os práticos tão vivenciados... Aprendi que a dança vai 

além! Além da Educação Física, porque é arte, é festa, é cultura, é mística, é folclórica... 

enfim, é educativa. 

Graduada em Educação Física, minha primeira experiência profissional foi 

com a escola de ensino fundamental. Ministrando aulas para crianças e adolescentes de 

ambos os sexos, lidava com vários conteúdos da Educação Física, mas investi grande 

esforço na tematização da dança em minha prática pedagógica. Deparando-me com 

preconceitos e conquistas em relação a questões de gênero, raça e influências alienantes 

da mídia, minhas experimentações metodológicas, no fazer da sala de aula, foram 

tornando-se cada vez mais próximas das polêmicas educacionais. A necessidade de 

entender os fenômenos culturais e suas influências na construção da história da sociedade, 

relacionados a comunicação, linguagem e expressão corporal cada vez mais me 

incomodava e me encaminhava para a educação.  

A partir da percepção do pluralismo e da diversidade cultural das 

manifestações de dança é que passei a compreendê-la também em suas possibilidades de 

estudo, análise e pesquisa no meio acadêmico. Tais questões revelaram-se como um novo 

espaço, um novo sentido da dança em minha vida pessoal e profissional, que resultou em 



 

  

uma especialização na área e uma ânsia gradativa pela pesquisa, a fim de prestar minha 

contribuição à área do meu exercício profissional – a educação escolar. Confrontando-me 

com algumas dificuldades na prática pedagógica, iniciei a busca de caminhos 

metodológicos que possibilitassem o desenvolvimento desta prática escolar como 

conteúdo ministrado, e não apenas uma apresentação coreográfica para ser exibida nas 

festas e comemorações escolares. Tal processo remeteu-me à valorização das propostas 

de dança-educação como uma opção metodológica. Partindo da perspectiva desenvolvida 

no livro Metodologia do Ensino da Educação Física,2 que entende a Educação Física 

escolar como uma prática pedagógica que tematiza as diferentes manifestações corporais, 

denominada pelos autores como “cultura corporal”, iniciei a busca da compreensão 

cultural dos fenômenos escolares. Cultura corporal, cultura do movimento, cultura 

erudita, cultura popular, cultura escolar, em todas a presença da dança me instigava: Que 

prática é essa? Como foi escolarizada?  

Essa indagação passou a me acompanhar nas leituras sobre a dança, 

marcando uma transição em minha concepção desta arte como cultura milenar, 

independente e autônoma à escola de ensino fundamental, para a dança como prática de 

interesse da cultura escolar. Mas as respostas não surgiam. Os estudos sobre a história da 

dança não consideram esta manifestação escolar, e os de dança escolar não 

problematizam sua historicidade. Essas questões tornaram-se mais importantes ainda para 

mim quando, ao me mudar para cidade de Montes Claros, tive a oportunidade de ser 

designada pelo Departamento de Educação Física e do Desporto da Universidade 

Estadual de Montes Claros para ministrar aulas na disciplina Dança em Educação Física. 

                                                 
2 COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo: Cortez, 1992. 



 

  

Confrontei-me então com um novo3 desafio: a docência no ensino superior, diante do qual 

me senti extremamente responsável pela possibilidade de valorização desta prática 

corporal na escola e na prática pedagógica dos futuros professores, o que me encaminhou 

para o estudo, o aprofundamento, a busca da organização dos saberes da dança e o início 

de aspirações investigativas reais. Reais porque saíram do plano das idéias para a ação 

estruturada; para o levantamento bibliográfico e para a seleção dos textos, das leituras e 

vivências fundamentais para os acadêmicos dos cursos de Educação Física e de Artes 

Cênicas, onde atualmente ministro a disciplina Dança. 

Foi neste sentido que, contextualizando a dança, suas ligações com a Arte e 

com a Educação Física, continuei a indagar sobre o processo de escolarização da dança: 

Como se inseriu e se manteve na cultura escolar? Reportei-me então ao resgate histórico 

da manifestação escolar da dança, deparando-me com um campo de pesquisa 

praticamente inexplorado. 

Entrando para o Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da 

UFMG, através do Mestrado Interinstitucional- UFMG/UNIMONTES, minhas idéias de 

pesquisa circundavam a história, mas não se estruturavam metodologicamente. Foi com o 

                                                 
3Refiro-me a um novo momento de desafio, por estar pela primeira vez em minha vida profissional 
trabalhando com a apropriação e produção de conhecimento, sua organização como saber escolarizado no 
ensino superior, na formação profissional. O que me propiciou um outro olhar para a dança, que agora era 
tematizada como conhecimento a ser adquirido pelos estudantes de Educação Física para que, 
principalmente em sua atuação escolar, fosse trabalhada esta prática corporal, uma vez que a escola se 
configura como um fértil campo para atuação destes professores. Além de estar  destacando-se como um 
conteúdo viável à tematização das aulas de Educação Física escolar, uma tendência de coesão às propostas 
curriculares multiculturalistas de trato interdisciplinar do conhecimento. Desta forma, a dança na escola tem 
ganhado espaço como área de estudo e pesquisa além de seu espaço tradicionalmente firmado como 
expressão artística voltada para eventos e festividades, já inserida na cultura escolar. Mas o que é esta dança 
na escola? Por que professores de Educação Física não conseguem ou têm dificuldade em trabalhar com 
este conteúdo tão popularizado em nosso país e tão enraizado na cultura escolar brasileira?  Estas questões 
foram levando-me a uma organização dos campos de discussão e de minhas curiosidades. Os problemas de 
estrutura curricular dos Cursos de Educação Física, a esportivização da cultura corporal na escola, os 
preconceitos sociais em relação à dança: machismo, feminismo, homossexualismo, etc. Todas estas 
respostas do próprio senso comum não me fizeram entender por que, apesar de representar momentos de 
prazer e ludicidade nas festas e comemorações escolares, ela continua a ser, ao mesmo tempo,  recriminada 
e solicitada pelas escolas. São questões que não nos cabe discutir neste momento, mas que constituem 
polêmicas atuais desta área. 



 

  

auxílio de minha orientadora e de meus colegas da linha de pesquisa História Social e 

Educação que comecei a entender as relações entre história social e educação, cultura 

escolar e dança como um caminho para analisar as raízes e o processo de 

institucionalização do ensino da dança em escolas de Minas Gerais. Busquei, assim, 

compreender a escolarização desta linguagem corporal na cultura escolar mineira. 

Num primeiro momento, iniciei uma revisão bibliográfica com o objetivo 

de sistematizar as reflexões de outros autores sobre as temáticas norteadoras do problema, 

com vistas a compreender o movimento da inserção da dança nas escolas públicas de 

Minas Gerais. Os trabalhos a respeito, repito, são ainda em pequeno número,4 o que de 

certa forma trouxe-me a sensação de “solidão” nesta busca de caminhos. Ao mesmo 

tempo, proporcionou-me enorme prazer a sensação de “desbravar” novos caminhos na 

empiria. Reunindo as informações que obtive durante o curso e este primeiro 

levantamento bibliográfico, deparei-me com a necessidade de realizar as primeiras 

imersões no campo, o contato com as fontes que permitissem esta investigação, momento 

em que identifiquei as delimitações necessárias para a construção do projeto de pesquisa. 

Dentre as fontes que poderiam permitir uma aproximação da temática, 

identifiquei e utilizei nesta investigação: os Programas de Ensino do Estado de Minas 

Gerais, que se encontram na Legislação de Ensino de Minas Gerais, a própria Legislação, 

a Revista do Ensino de Minas Gerais e as fotografias nela contidas sobre práticas de 

dança. Esta Revista apresentou-se como fundamental para a compreensão dos sentidos, 

                                                 
4 Um dos trabalhos consultados e de proximidade com a temática deste estudo é o de Maria Aparecida de 
Souza Gerken (1999): “Das aulas aos festivais: a história da escolarização da dança no CEFET/MG”, sendo 
os demais estudos relacionados a outras práticas corporais escolares; como a ginástica ou abordagens 
históricas sobre a educação física com outras problematizações, como os estudos de Tarcísio M Vago, 
Eustáquia S. de Sousa, Carmen L. Soares, Silvana V. Goellner e outros trabalhos como os apresentados na 
revista Pesquisa Histórica na Educação Física, publicada pela Faculdade de Ciências Humanas de Aracruz, 
ES: FACHA, organizada pelo Dr. Amarílio Ferreira Neto-UFES. 



 

  

significados e representações5 da dança na cultura escolar de Minas Gerais no período 

estudado. É importante ressaltar que as fontes pesquisadas privilegiam os discursos 

oficiais do governo, dando centralidade ao pensamento dos projetos do Estado em relação 

à educação do povo mineiro. Isso implicou trabalhar com os ideais, os pensamentos e as 

ações tomadas pelo Governo para a implementação de suas propostas e objetivos para 

com a educação. 

“O que significa interrogar o discurso articulado nesses documentos 
enquanto prática de representação de práticas que são o seu referente 
externo, recusando-se a permanecer na imanência do discurso ou a limitar-
se, no trabalho com representações, à elucidação da perspectiva nelas 
articulada”.6 
 

Este olhar voltado para as fontes oficiais deu-se fundamentalmente por três 

razões. A primeira, pela riqueza de informações que estas fontes proporcionam acerca da 

problemática, sendo decisivas, inclusive, na delimitação cronológica e no direcionamento 

de diálogos teóricos basilares deste estudo. A segunda, pela incipiência de estudos nesta 

área, que me remeteu à compreensão dos discursos legitimados pelo Estado. A terceira, 

pela escassez de outras fontes relativas à temática de investigação e ao recorte que 

pudessem sustentar as análises. 

A análise do processo de escolarização da dança em Minas Gerais enfocou 

o período compreendido entre 1925 a 1937. Tal delimitação teve como base a própria 

dinâmica do processo e o confronto entre as fontes de pesquisa e a pesquisa bibliográfica. 

A inserção da dança nos Programas de Ensino de Minas Gerais, com as alterações 

                                                 
5 As representações são entendidas neste estudo a partir dos conceito de Roger Chartier (1990, p. 123), que 
define que a representação “ permite articular três modalidades da relação com o mundo social: em primeiro 
lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que prduz as configurações intelectuais múltiplas, através 
das quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, as práticas que 
visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar 
simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e objetivadas graças às 
quais uns’representantes’ (instâncias coletivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível e perpetuada 
a existência do grupo, classe ou comunidade.” 
6 Nunes, Clarisse. e Carvalho,Marta. M. C. de.,1993, p.60. 



 

  

introduzidas a partir das Reformas do Ensino de 1925 e 1927, e o estratégico retorno7 da 

circulação da Revista do Ensino de Minas Gerais, a partir de 1925, compartilham um 

momento histórico de centralidade8 também na história escolar brasileira, marcado pelo 

advento da Escola Nova, quando se constrói um discurso que propõe uma nova dinâmica, 

gerando uma brusca alteração nos discursos sobre a cultura escolar. A dança se faz 

presente na cultura escolar mineira neste momento, através de sua inclusão nos Programas 

de Ensino e das manifestações públicas da escola, registradas nas Revistas do Ensino, que 

divulgavam notas, textos e fotografias destas ocasiões. Essas manifestações repercutiram 

ao longo da década seguinte, conformando os ideais reformistas de 1925 e 1927. Com a 

constituição do Estado Novo, em 1937, há uma reconstrução dos discursos, uma nova 

alteração do ideário e  novas configurações, motivo pelo qual delimitei as análises até a 

referida data. 

Os procedimentos metodológicos mobilizados na realização deste estudo 

sobre o processo de escolarização da dança em Minas Gerais9 tiveram sua ancoragem 

teórica nas contribuições da História Nova e da História cultural, articulando-as com a  

 

 

                                                 
7 Rita de Cássia de Souza (2001), em sua Dissertação de Mestrado: “Sujeitos da educação e práticas 
disciplinares: uma leitura das reformas educacionais mineiras a partir da Revista do Ensino (1925-1930), 
relata que a Revista do Ensino foi criada durante o governo Afonso Pena, no final do século XIX, em 

Reforma implementada a partir da Lei n.41, de 3 de agosto de1892, que a criou, no 
�����

do artigo 27.Neste 
período, foram editados três números da Revista, não encontrados pela pesquisadora. Somente em 1920 ela 
passa a ser instituída novamente, no governo Artur Bernardes, na Lei n.800, mas sem publicações. Na 
Reforma de 1925, no governo Fernando de Mello Vianna, é que a Lei n. 800, de 1920, foi executada no 
Título X do Decreto n. 6555 de 19 de agosto de 1924, que regulamentava o Ensino Primário, sendo sua 
primeira publicação datada de 8 de março de 1925. 
8 As décadas de 1920 e 1930 constituem um período bastante pesquisado na historiografia da educação, 
justamente por compor o cenário da modernidade pedagógica no Brasil. Entre os vários autores que 
discutem estas questões, destaco Clarisse Nunes, Marta M. C. Carvalho, Ana M. Casasanta, Diana G. Vidal. 
9 Refiro-me às escolas mineiras pelo fato de estar trabalhando com fontes que tematizam a educação no 
Estado de Minas Gerais, conformando e disseminando um discurso que pretensamente deveria atingir a 
todas as escolas. Não analiso aqui a apropriação, as reações e a implantação destes discursos nas práticas 
escolares. 



 

  

História da Educação. Este trabalho procurou considerar a “... importância da 

problematização e do alargamento da concepção de fontes em história da educação, no 

intuito de construir uma historiografia menos generalista e estereotipada [...]; a reflexão 

em torno da nova história cultural e suas relações com a história da educação”.10 

Amparando suas reflexões nos procedimentos de uma “Nova História cultural”, na 

perspectiva de que toda construção humana é objeto histórico, como cita Peter Burke,11 

“uma construção cultural”, entendendo que a realidade é social ou culturalmente 

constituída. Segundo Silvia H. Lara12 “do ponto de vista das implicações e problemas 

envolvidos pelo conhecimento histórico, não há separação entre história social e história 

cultural”. A valorização da historicidade do cotidiano destaca diferentes possibilidades de 

pesquisa: através do estudo da materialidade das práticas e dos objetos culturais, que trata, 

ao mesmo tempo, da unidade e da diversidade; e quando do estudo específico, sem perder 

sua contextualização da totalidade. Assim também a historiografia da educação vem 

tratando suas diferentes problematizações e objetivos de pesquisa, constituindo uma 

produção contemporânea sob as influências da Nova História Cultural. Nesse sentido, esta 

pesquisa propõe-se a abordar uma história específica, que parte do olhar contemporâneo 

da pesquisadora, mas que busca, na delimitação de seu campo, o diálogo com os demais 

campos constitutivos, para uma análise dos processos educativos das práticas corporais 

escolares relativas a um tempo histórico determinado. 

Estudando períodos anteriores aos que delimitam o recorte desta pesquisa, 

pude perceber as construções e ressignificações que os Programas de Ensino Primário 

                                                 
10 Nunes, Clarisse. e Carvalho, Marta. M. C. de., 1993. 
11Burke, Peter 1992 em seu texto “Abertura: a Nova História seu passado e seu futuro” escreve que a Nova 
História: “...é a história associada à chamada École des Annales, agrupada em torno da revista Annales: 
économies, societés, civilisations..[...]A nova história é a história escrita como uma reação deliberada contra 
o “paradigma” tradicional. [...]“Tudo tem uma história”, ou seja, tudo tem um passado que pode em 
princípio ser reconstruído e relacionado ao restante do passado.” 
12 Lara, Silvia Hunold, 1997, p.26. 



 

  

deste Estado foram sofrendo e impondo às escolas, através de propostas oficiais do 

Governo (por meio da Legislação), que estipulavam normas e formas de controle via 

Regulamentos do Ensino. Alterações promovidas nos processos educativos e nos 

Programas de Ensino direcionavam os conteúdos, as metodologias, as posturas dos 

professores(as), os tipos de comportamentos adequados etc., projetos de uma cultura 

escolar idealizada por intelectuais, o que não significa necessariamente ter sido 

apropriada pelos agentes escolares ou que tenha sido bem sucedida em suas metas. 

Acompanhando o movimento de inserção da dança na cultura escolar 

mineira naquele período, três questões orientaram esta investigação: a-) Quando e como a 

dança passa a fazer parte dos Programas de Ensino de Minas Gerais?; b-) De que forma a 

dança era apresentada na Revista do Ensino?; c-) Quais eram as práticas incluídas sob a 

denominação Dança nos Programas e nas publicações da Revista? Analisei essas questões 

junto às fontes, ouvindo-as “falar”. 

Neste sentido, esta dissertação é um convite para a apresentação deste 

movimento da história da cultura escolar mineira, uma apresentação da dança, que, para 

ser apreciada, necessita da compreensão deste período histórico, das questões que 

influenciaram  sua inserção e de seu processo de escolarização aqui problematizados. Na 

Introdução deste estudo, serão abordadas as especificidades das fontes e da cultura 

escolar, assim como suas alterações no período em análise. 

Após esta entrada no espaço escolar, preparamo-nos para o 

reconhecimento deste lugar, deste momento histórico, das alterações desencadeadas pelo 

novo ideário, o que estou nomeando como a constituição de um cenário. Ou seja: 

Capítulo I: A dança e a modernidade social e pedagógica, a constituição de um 

cenário.  A identificação do cenário que se compunha neste período, influenciando a 

cultura escolar e, conseqüentemente, as práticas escolares e a dança constitui o tema deste 



 

  

primeiro capítulo. A partir das discussões sobre a dança e a modernidade social e 

pedagógica; sobre a cultura escolar nas décadas de 1920 e 1930, e sobre as novas 

exigências advindas com a implantação da Escola Nova, busco contextualizar o momento 

histórico do recorte desta investigação. Durante o processo de elaboração da pesquisa, 

tanto as fontes como a pesquisa bibliográfica colocaram-me diante de questões que 

passaram a constituir a estrutura deste estudo. É o caso da educação estética, em que 

observo a composição de práticas que objetivaram o cultivo da sensibilidade estética, das 

materialidades aos comportamentos. Desta forma, centrando o olhar sobre o objeto de 

pesquisa, focalizando as práticas corporais na escola, abordo a nova corporeidade, os 

significados atribuídos ao modelo moderno do corpo. Este corpo, para atender à eficiência 

e agilidade da modernidade, necessitava de práticas corporais para desenvolver-se, como 

os exercícios e atividades escolares a fim de proporcionar a tão almejada educação física 

dos cidadãos: para as cortesias, os gestos, os comportamentos, as sensibilidades. Essas 

questões foram adequando-se para compor uma parte do cenário escolar pretendido, 

referente à beleza da raça, à eugenia e ao cultivo de corpos saudáveis e fortes. Tal 

fortalecimento da raça entendia-se também depender do fortalecimento da mulher, 

procriadora, mãe, educadora, que, como tal, precisava preparar-se física, intelectual e 

moralmente - aspiração para a constituição de uma nação forte, saudável e desenvolvida. 

Essas configurações permitiriam o acompanhamento das mudanças advindas com a 

modernidade social. Desta forma, enfocamos as discussões sobre a educação física da 

população, suas especificidades em relação ao sexo feminino, e os princípios eugênicos, 

que, em conjunto, compunham o cultivo de corpos na cultura escolar. 

A partir do Capítulo II: A dança na Legislação do Ensino e nos 

Programas do Ensino de Minas Gerais, iniciam-se os diálogos com as fontes, com a 

apresentação da dança nesses documentos oficiais que compõem a Legislação, elaborados 



 

  

a partir de opções selecionadas com objetivos delineados pelo Governo do Estado, uma 

preparação oficial que exige a seleção de regras, análise da realidade e perspectiva de 

ideais futuros: leis, decretos e programas de ensino, decisões estabelecidas para serem 

cumpridas como foram formuladas. Neste estudo foram enfocados os movimentos e 

temas sobre os quais a dança se faz presente nestes documentos, analisando o movimento 

de sua inserção nos Programas de Ensino Primário de Minas Gerais, da Reforma de 1927 

e a ginástica rítmica como uma ressignificação da dança na cultura escolar deste período.  

No Capítulo III: Imagens de dança na Revista do Ensino: provocando 

o olhar, estou dando centralidade à forma como a dança se fez presente na cultura escolar 

através de fotografias e textos que abordam e apresentam a dança na escola. Tal 

apresentação foi privilegiada pelo registro de fotos e citações das manifestações da dança 

na Revista do Ensino, que se propunha a conformar novas práticas na cultura escolar. São 

tematizadas neste capítulo: as relações estabelecidas entre a dança e o contexto histórico 

representado nas páginas da Revista, como as novas propostas pedagógicas; os princípios 

da educação estética, da eugenia e da educação física feminina, as práticas corporais 

escolares; os artigos e as fotografias. A Revista do Ensino foi a estratégia de divulgação 

de representação das práticas escolares, que, através dos textos e imagens, constituiu parte 

deste movimento da dança na cultura escolar de Minas Gerais (1925 a 1937). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Introdução 

 

 

A proposta de problematizar a história da escolarização da dança levou-me 

a investigar uma prática reveladora de uma cultura escolar que será compreendida, 

tematizada e analisada a partir da relação dança-escola, elaborada na Revista do Ensino e 

na Legislação do Ensino produzida no período. Esse estudo contribui tanto para a escrita 

da história da Educação Física em Minas Gerais, como discutirei posteriormente, quanto 

para a história da própria dança e da cultura escolar mineira. Sendo assim, foi 

fundamental para realização deste estudo contextualizar a escola que então se produzia, 

sua cultura, sua organização, seus programas e suas relações com a cidade e com a 

população. 

O recorte desta pesquisa situa-se em um período historicamente marcado 

pelas mudanças advindas da modernidade social, que interviram na estrutura social de 

forma geral e tiveram, na década de 1920, a configuração de uma transição do país 

agrário para um país urbano- industrial, compondo uma importante alteração da vida 

moderna. Os impactos13 gerados por essas mudanças tiveram também na escola um dos 

centros institucionais para a constituição e disseminação dos valores e interesses 

coerentes com a nova ordem social. A temática aqui discutida localiza-se neste cenário, 

que buscava a institucionalização da modernidade pedagógica, influenciada pelo 

cientificismo da evolução dos conhecimentos biológicos e psicológicos, e pela educação 

dos sentidos através da formação estética, que afirmou-se no Brasil sob o título de Escola 

                                                 
13 Refiro-me aos impactos de ordem social que alteraram o cotidiano das cidades e das pessoas, com o 
aumento da industrialização, as novas concepções artísticas, a organização dos Estados republicanos, que 
geraram novos hábitos na vida social, familiar e cultural. 



 

  

Nova, perante as Reformas de Ensino que aconteceram no país, como é o caso do Estado 

de Minas Gerais. 

A escola viveu, portanto, um momento de valorização e reestruturação, 

sendo reconhecida como instância de fundamental importância no processo que se 

almejava transformador de um povo considerado, como em outros momentos da história 

brasileira, sem identidade nacional, que, pertencendo a uma nação republicana, deveria 

incorporar as alterações impostas pela modernidade. A cultura escolar que se constitui 

neste período insere-se no movimento da modernidade pedagógica, que gerou uma 

ampliação dos espaços educativos escolares, como discute Clarice Nunes:14 

“... Por baixo e por dentro das modificações produzidas na organização 
escolar, o que estava em jogo era uma reforma do espírito público que 
exigiu o alargamento da concepção de linguagem escolar e que, superando 
o tradicional domínio oral e escrito das palavras, buscou a construção de 
todo um sistema de produção de significados e interação comunicativa. Por 
este motivo os espaços de aprendizagem se multiplicaram: não apenas a 
sala de aula, mas também as bibliotecas, os laboratórios, a rádio-educativa, 
os teatros, os cinemas, os salões de festa, os pátios, as quadras de esporte, 
os refeitórios, as ruas, as praças e os estádios desportivos.” 
 

A educação precisava estar inserida no cotidiano das crianças, que, em 

interação com novas práticas escolares, poderiam cultivar as mudanças sociais almejadas 

pelo ideário que se implantava: diferentes linguagens para um único texto - a reforma do 

espírito público. 

Prevendo a instrução “em massa” para população, a fim de preparar um 

novo povo para atender às necessidades do também novo mercado industrializado e da 

modernidade social vigentes, os caminhos educativos via escola foram entendidos como a 

forma capaz de desenvolver padrões de civilidade semelhantes aos dos países europeus. 

                                                 
14NUNES, Clarice, 2000, p. 374 e 375. In: 500 anos de educação no Brasil; (Des)encantos da modernidade 
pedagógica. 



 

  

Marta M. C. de Carvalho15 escreve que o movimento educacional dos anos de 1920 e 

1930 teve como regra de ordenação de seu discurso a oposição entre tradicionalistas e 

renovadores, sendo os reformadores intitulados de entusiastas da educação e articuladores 

do movimento das reformas educacionais. 

Compreender este contexto na educação e o modo como a dança 

apresentava-se instigou-me a trabalhar com o cruzamento de duas fontes. A primeira 

delas foi o principal meio de comunicação do Governo do Estado com os professores das 

mais distantes cidades, com uma grande riqueza de dados para a análise: a Revista do 

Ensino. A outra, compondo as resoluções e determinações do Governo, normatizando e 

regulamentando a estrutura escolar: a Legislação e os Programas de Ensino para as 

escolas públicas de Minas Gerais nela inseridos. 

A escolha da Legislação como fonte de pesquisa partiu da necessidade de 

descobrir como a dança estava representada nos currículos escolares mineiros, a partir de 

quando, de que forma e com que significados. Neste período, em Minas Gerais, os 

Programas de Ensino eram organizados e estruturados pelo Governo do Estado e 

submetidos à aprovação do Legislativo. Após aprovados, sua divulgação oficial acontecia 

na Coleção de Leis e Decretos do Estado. 

A Legislação é a fonte de pesquisa que representa o pensamento 

pedagógico, político e social do Estado do que deveria “ser” a cultura escolar. A 

Legislação do Ensino de Minas Gerais é, por isso, uma das fontes primárias nesta 

investigação, a qual tem sua documentação organizada e bem conservada desde 1835 em 

livros de Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais. “A legislação, em suas várias 

dimensões, ou seja, como linguagem, norma e prática social, representa, pois, senão uma 

objetivação da especificidade da educação escolar, pelo menos indícios de uma estratégia 

                                                 
15 CARVALHO, Marta Maria Chagas de, 1998. 



 

  

fundamental de tal especificidade.”16 Com o intuito de captar o movimento das reformas 

pedagógicas em relação à dança, foram analisados na Legislação de Ensino do Estado de 

Minas Gerais os Programas de Ensino desde 1912, quando a dança é inserida pela 

primeira vez como conteúdo escolar, juntamente com o canto e os jogos, tendência que 

caracteriza o marco inicial desta pesquisa. 

Como todo documento, a Legislação é uma representação de discursos que 

não são passíveis de neutralidade, não constituem espelhos das práticas realizadas no 

contexto histórico que analisamos, mas é um precioso interlocutor, repleto de 

significações explícitas e implícitas, que constituem um campo socialmente construído, 

falando sobre o passado. É uma parte reveladora de uma história17 que constitui uma 

outra, a da dança na escola, de sua inserção nos Programas de Ensino escolares e no 

ideário educacional desta época. Não se trata da construção de uma história “oficial”, mas 

sim da apropriação desta para uma análise ampla e crítica das tensões presentes nos 

processos de escolarização da dança de 1925 a 1937. 

A Revista do Ensino de Minas Gerais é outra fonte de pesquisa importante 

para este momento escolar, e de centralidade para esta investigação.18 Foi um periódico 

destinado aos profissionais da educação e mantido pelo Estado. A veiculação de 

informações e o reforço dos ideais governamentais são nitidamente explicitados desde a 

                                                 
16 FARIA FILHO, Luciano Mendes, 1997: p.51. 
17 No período de 1925 a 1928, por exemplo, na Coleção de Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais, é 
marcante a quantidade de decretos aprovados para criação de escolas por todo o Estado, principalmente 
escolas rurais e mistas (escolas rurais são as que se localizam junto à zona rural dos distritos e cidades e 
escolas mistas, aquelas que recebem alunos de ambos os sexos nas mesmas turmas de aula.), assim como as 
transferências e conversões de escolas femininas ou masculinas em escolas mistas, ou seja para ambos os 
sexos, sinalizando a ampliação da rede escolar por todo o Estado como uma meta do Governo deste 
período. As fontes analisadas não mensuram a fidedignidade desta ampliação, mesmo porque não me 
propus a este tipo de análise. Mas, sem dúvida, na compreensão do contexto de nossa investigação torna-se 
importante refletir sobre estas demandas oficiais e as possíveis disparidades entre as informações dos 
documentos de base governamental.  
18 A tese de doutoramento de Maurilane de Souza Bicas (2001) “O impresso como estratégia de formação 
de professores(as) e de conformação do campo pedagógico em Minas Gerais: o caso da Revista do Ensino 
(1925-1940) é uma obra complexa e abrangente sobre este importante periódico mineiro, que em muito nos 
auxiliou nesta pesquisa. 



 

  

estrutura da Revista até as temáticas dos artigos, textos científicos e textos 

sensibilizadores, que chamavam a atenção do professor para sua fundamental e árdua 

tarefa de transformar a sociedade mineira em um povo civilizado e culto, combatendo a 

ignorância e os “males” sociais; uma estratégia de divulgação e comunicação em prol da 

conformação de pensamentos e ações hegemônicas que objetivavam alterar a situação da 

educação mineira. 

O intenso registro das festas, as fotografias e a ênfase na valorização da 

cultura escolar não objetivavam somente o público escolar, mas também uma interação da 

escola com a sociedade. A divulgação da cultura produzida pela escola, presente nas 

páginas da Revista, é que faz da produção da imprensa pedagógica e noticiária um 

instrumento de aproximação das práticas deste momento histórico. 



 

 

24 

 

 
FIGURA 1:  Capa da Revista do Ensino. 

FONTE: Revista do Ensino, n.23, out., 1927. 
 

 

 
FIGURA 2:  Capa da Revista do Ensino. 
FONTE: Revista do Ensino, abril, 1929. 
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No Regulamento do Ensino Primário que entrou em vigor em 1o de janeiro 

de 1925 ( elaborado e datado em 1924) consta, no Título X, um artigo específico para a 

Revista do Ensino, explicitando seus objetivos e organização: 

“Art.479. A Directoria da Instrução publicará, mensalmente, a Revista do 
Ensino, destinada a orientar, estimular e informar os funccionarios do 
ensino e os particulares interessados em assumptos com este relacionados. 
Art. 480. A Revista do Ensino deverá constar:  
1 de uma parte doutrinaria destinada a: 
a)dirigir o professorado publico do Estado, harmonizando seus esforços; 
b)pólo ao corrente da evolução do ensino primário em todos os seus 
aspectos; 
c)publicar-lhe os trabalhos ou extractos destes, quando de evidente 
interesse didático; 
2-de uma parte noticiosa destinada a publicar: 
a)factos e occorrencias locaes, nacionaes ou extrangeiras, que possam 
orientar os funcionários do ensino; 
b)dados estatísticos relativos á instrucção; 
c)actos officiaies que interessem aos funccionarios do ensino conhecer.” 
 

Os objetivos e a organização da Revista, que também constituíram uma 

importante estratégia de conformação da nova cultura escolar, são explicitados no 

Regulamento, e, como pude observar, cumpridos como tal nas publicações. 

Para este estudo, foram analisadas as Revistas de 1925 a 1937, num total 

de 139 números, encontrados no Arquivo Público Mineiro e na Biblioteca Pública de 

Belo Horizonte. A partir de 1928, este periódico tem seu tamanho alterado, sendo 

reduzido seu formato. 

As fotografias de atividades pedagógicas, dos escolares, dos professores, 

dos diretores e dos prédios escolares que ilustram as edições constituem uma fonte 

particularmente interessante. Referem-se às festas escolares e comemorações diversas, às 

imagens de crianças em apresentação de danças e bailados, ginástica e ginástica rítmica.  

Chamaram a atenção também pela constância, além de serem enfocadas como algo que 

deve ser visualizado e valorizado na escola. O registro histórico da dança é precário, 

devido à escassez de fontes, como relatórios e filmagens, que componham uma 
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aproximação entre a arte visual e momentânea da dança e o olhar do pesquisador. Neste 

sentido, as pesquisas históricas em dança vêm utilizando-se de diferentes fontes para 

compor seu quadro de informações, privilegiando-se as fontes visuais como imagens, 

desenhos e fotografias, além de registros de memórias de dançarinos e professores. São 

estes registros visíveis de formas corporais, figurinos e expressões, como a fotografia, que 

têm possibilitado a identificação de pistas sobre a linguagem corporal destas danças. Um 

documento visual, como a fotografia, abarca construções coletivas, com linguagem 

própria, que neste estudo será utilizada também como fonte, ilustrando as manifestações 

corporais a que me refiro, as quais são editadas nas Revistas do Ensino. 

“A fotografia como fonte de prazer, como objeto estético, como fonte 
histórica ou como documento, como registro que transmite uma 
informação ou comprova uma afirmação, é sempre produto da visão da 
realidade privilegiada pelo fotografo, mas que, ao ser contemplada, passa 
pela visão, pela interpretação daquele que vê. Como outras fontes 
documentais, o texto escrito ou a entrevista, a objetividade do mundo 
exterior registrado na fotografia é perpassada pela dupla subjetividade dos 
sujeitos em presença. A daquele que fotografa e escolhe o ângulo da visão, 
o clima da fotografia, o tom, o que entra e o que sai da cena; e a daqueles 
que vêem e decodificam a fotografia segundo seus próprios pontos de 
vista, seu clima interior e seus interesses na apropriação da foto e de suas 
mensagens”.19  

 

Neste sentido, estar em contato com essas imagens propiciou um novo 

horizonte em relação à dança e a outras atividades correlatas, como a ginástica  

(posteriormente, educação física), práticas corporais escolares retratadas nesta dupla 

subjetividade dos sujeitos, como se refere a citação acima. A fotografia é um documento, 

e como tal constitui um discurso de representações e interesses que pode esconder e expor 

informações, o que exige do pesquisador um olhar cuidadoso, cauteloso. A publicidade 

destas práticas na Revista do Ensino acontece durante todo o período em análise, mas, 

                                                 
19 FRANCO, Maria Ciavatta, 1993, p. 30. 
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conforme pode-se analisar, e em concordância com os dados de Maurilane de S. Bicas20, 

há uma maior ênfase deste tipo de registro nos anos de 1925 a 1927, quando a Revista 

tinha o formato de 24x18, e nos anos de 1934 a 1936 (formato reduzido 17x11), 

abrangendo as fotografias de forma geral (não somente as relacionadas com este estudo, 

ou seja, imagens de prédios, outras atividades escolares, corpo docente, visitas de 

autoridades, solenidades, comemorações e festas escolares). 

Nas Revistas analisadas, foram selecionadas fotografias que exemplificam, 

contextualizam e retratam aspectos de interesse da pesquisa. Grande número dessas fotos 

possui identificação do nome da escola, sua localidade,  ocasião da apresentação e nome 

da dança. O conjunto dessas descrições no enunciado abaixo das fotos, as formas 

corporais (a situação dos alunos na fotografia), o figurino, o local de apresentação ou da 

realização da fotografia, a pose montada para foto, escolhida por aquele que encomenda a 

foto ou por quem fotografa as expressões corporais e faciais são representações ricas em 

significados que mereceriam atenção. Estas análises e discussões serão realizadas no 

Capítulo IV, sobre a Revista do Ensino, por intermédio da visualização das imagens que 

compõem o cenário. 

Ao determinar as fontes e estabelecer os primeiros contatos com elas, fez-

se necessário discutir algumas questões para a construção do corpo desta pesquisa. Dentre 

estas questões está a busca de uma maior compreensão do o momento histórico. É quando 

se necessário destacar as contribuições das leituras de obras como as de Fernando de 

Azevedo e de Orlando Rangel Sobrinho, que muito contribuíram para constituição deste 

estudo.  

Além da contextualização do período, discutir a dança como prática escolar 

exigiu reflexões sobre a escola, que estou compreendendo como instituição social que 

                                                 
20BICAS, Maurilane de S., 2001. 
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define e sistematiza cultura - um privilegiado espaço de gestão e de transmissão de 

saberes e símbolos, onde se travam interações sociais e relações de poder: a escola dentro 

de sua especificidade institucional de ensino, sistematiza áreas de conhecimento, 

constituindo uma cultura que lhe é própria, ou seja, a cultura escolar. Antonio V. Frago 

escreve que: 

“... la cultura escolar en cuanto conjunto de aspectos institucionalizados 
que caracterizan a la escuela como organización, posee varias modalidades 
o niveles. Podemos, por ejemplo, referirnos a la cultura específica de un 
establecimiento(...) de un conjunto o tipo de centros por contraste con 
otros(...) También podemos ofrecer una perspectiva individual, grupal, 
organizativa o institucional de algún aspecto de dicha cultura. Por último, 
la expresión anterior – “conjunto de aspectos institucionalizados” – 
incluye prácticas y conductas, modos de vida, hábitos y ritos – la historia 
cotidiana del hacer escolar -, objetos materiales – función, uso, 
distribución en el espacio, materialidad física, simbología, introducción, 
transformación, desaparición...-, y modos de pensar, así como significados 
e ideas compartidas. Alguien dirá: todo. Y sí, es cierto,  la cultura escolar 
es toda la vida escolar: hechos e ideas, mentes y cuerpos, objetos y 
conductas, modos de pensar, decir y hacer. Lo que sucede es que en este 
conjunto hay algunos aspectos que son más relevantes que otros, en el 
sentido de que son elementos organizadores que la conforman y 
definen.”21 

 

É este conjunto de significados e práticas reunidos em um único espaço 

social que constitui a especificidade de uma cultura escolar, uma cultura marcada por 

movimentos de ressignificações de discursos e práticas, em constante formação de 

sujeitos escolares.  

A instituição escolar, espaço onde se dá a problematização desta pesquisa, 

altera-se historicamente, influenciada pelos diferentes contextos sociais, incorporando as 

produções humanas e dando legitimidade cultural aos saberes e práticas escolares. Cria 

identidades específicas nas formas de escolarizar sujeitos. Neste sentido, André 

Chervell,22 ao discutir a história das disciplinas escolares, destaca as particularidades dos 

                                                 
21FRAGO, Antonio V., 1995, p.68 e 69. 
22CHERVELL, André, 1990, p. 184. 
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processos históricos sob os quais uma cultura escolar estabelece estas filtragens no âmbito 

das práticas: 

“O estudo dessas [disciplinas] leva a pôr em evidência o caráter 
eminentemente criativo do sistema escolar, e, portanto a classificar no 
estatuto dos acessórios a imagem de uma escola encerrada na passividade, 
de uma escola receptáculo dos sub-produtos culturais da sociedade. Porque 
são criações espontâneas e originais do sistema escolar é que as disciplinas 
merecem um interesse todo particular. E porque o sistema escolar é 
detentor de um poder criativo insuficientemente valorizado até aqui é que 
ele desempenha na sociedade um papel o qual não se percebeu que era 
duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, mas também uma 
cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da 
sociedade global”. 
 

Essa construção cultural, que evidencia um diálogo entre os saberes dentro 

e fora da escola, acaba por estreitar a comunicação entre a escola e a sociedade. 

Compreender a instituição escolar como um “receptáculo dos subprodutos culturais da 

sociedade” seria, sem dúvida, um reducionismo do amplo significado desta instituição na 

história da humanidade. Seria negar a sua enorme capacidade de ressignificar, conservar, 

induzir e produzir culturas. 

Em Minas Gerias, por exemplo, ao buscar períodos anteriores ao recorte 

investigado, percebe-se que o movimento de renovação da escola inicia-se na reforma de 

1906, um marco na educação mineira, quando aconteceu a primeira organização de uma 

nova cultura escolar para este Estado. Uma Reforma, que teve"... em vista responder à 

expectativa de formar aqueles que seriam os cidadãos republicanos-civilizados, de 

maneiras amaciadas, disciplinados, sadios e trabalhadores ordeiros, - que assim poderiam 

contribuir para o desejado progresso social."23 

As Reformas educacionais de 1925 e 1927, estratégias para conformação 

da cultura escolar com objetivos determinados, investiram na “educação integral” do 

individuo. Para isso, buscaram difundir o ideário de uma nova cultura escolar, através da 
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instrumentalização dos materiais, da capacitação dos professores, da alteração dos 

métodos e da criação de novos espaços e tempos escolares que, em conjunto, recriariam a 

cultura escolar, “reformando”, por assim dizer, práticas escolares que, no recorte 

pesquisado, não atendiam às novas relações entre a escola e a vida moderna.  

Afim de situar essas questões neste estudo, farei uma breve incursão nesta 

modernidade do princípio do século XX, buscando dar visibilidade às diferenciações 

entre a dança na modernidade social, em sua prática social (em palcos e salões) do 

período, e a dança que se construía na escola. Esta análise se incorpora ao trabalho com o 

intuito de reforçar a idéia de que a dança inserida na escola, sob a influência da cultura 

escolar, se diferencia dos demais espaços de manifestação desta arte, o que nos remete às 

especificidades desta prática corporal quando se torna “escolarizada”. 

                                                                                                                                                  
23VAGO, Tarcísio M. 1999, p.32. 
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1.1  Modernidade social e pedagógica e a dança 

 

 

“A modernidade não é nem um conceito sociológico, 
nem um conceito político, nem propriamente um 
conceito histórico. É um modo de civilização 
característico, que se opõe ao modo da tradição, vem 
a ser, a todas as culturas anteriores ou tradicionais: 
face à diversidade geográfica e simbólica destas, a 
modernidade se impõe como una, homogênea, 
irradiando mundialmente a partir do Ocidente. 
Entretanto ela permanece uma noção confusa, que 
conota globalmente toda uma evolução histórica e 
uma mudança de mentalidade.” 

Jean BAUDRILLARD 
 
 

A idéia de modernidade está associada à de ruptura do antigo com o 

moderno; é o que modifica, altera, reinventa o cotidiano, no que diz respeito aos costumes 

e modos de vida das sociedades. Segundo Jean Baudrillard,  ela não pode ser entendida 

como um conceito, pois não é possível submetê-la a leis de modernidade, mas sim a 

“traços de modernidade”, que atendem ao contexto sociocultural, caracterizando-se 

historicamente por um momento de polêmica, de mudança, de crise, que necessita de 

rompimentos, negações e novas apropriações. Essa idéia de modernidade é de fato 

incorporada a partir do século XIX, quando as reformas em diferentes “setores” sociais 

firmam-se, como é o caso das religiões, das artes, dos governos e da educação escolar, 

culminando na alteração das tradições culturais: 

“O progresso contínuo das ciências e das técnicas, a divisão do trabalho, 
introduziram na vida social uma dimensão de mudança permanente, de 
desestruturação dos costumes e da cultura tradicional. Simultaneamente, a 
divisão social do trabalho introduziu clivagens políticas profundas, uma 
dimensão de lutas sociais e de conflitos que se repercutirão através do 
século XIX e do século XX.”24 
 

                                                 
24 BAUDRILLARD, Jean, p. 4.  
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O período compreendido entre as décadas de 1920 e 1930 constitui um dos 

cenários dessas alterações na vida social que evidenciam a modernidade, que neste 

capítulo será analisada em relação à arte da dança e à dança na educação escolar. Tal 

enfoque revela-se necessário para a visualização das diferentes expressões da dança 

segundo o espaço de manifestação, objetivos e finalidades de sua prática. Neste sentido, 

discutirei a inserção da dança na escola, a partir de 1925, no âmbito do Programa de 

Ensino, como conteúdo dos Exercícios Físicos e suas diferentes expressões, buscando 

compor o cenário no qual esta prática corporal manifestava-se nos distintos espaços 

sociais. Aqui também procuro identificar como cada uma dessas manifestações possui 

identidade própria, apesar de influenciada neste momento, pela mesma matriz: a 

modernidade. A dança será analisada como expressão corporal moderna, que comunica 

linguagens distintas, em relação ao aprimoramento técnico e estético que lhe é atribuído 

nos campos artístico e educacional. 

Para a sociedade brasileira, a necessidade de aprimoramento dos princípios 

estéticos, pedagógicos e de saúde neste momento está identificada com os problemas a 

serem solucionados em prol da construção do cidadão republicano, de uma sociedade 

composta por uma raça forte, saudável, educada e culta. A identificação dos problemas e 

os planos de ação para a superação dos entraves político-sociais e o desenvolvimento da 

nação eram a necessidade primeira na busca da unidade nacional e da próspera 

concretização republicana brasileira. Ocorreram intervenções na educação, na cultura, na 

política e na economia, em busca da organização para a conformação de uma nação 

sintonizada com a modernização desencadeada pelos países desenvolvidos. No campo da 

educação, este processo tomou forma através da “modernidade pedagógica”. 

A modernidade pedagógica expressa-se no país, naquele momento, no 

movimento escolanovista, gerando alterações no ideário cultural da escola. Foi um 
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momento de ruptura, do repensar que pretendeu modificar os programas de ensino, as 

práticas pedagógicas, as materialidades escolares, os métodos e o próprio trato com o 

conhecimento. É a modernidade pedagógica que busca se afirmar, negando as práticas 

anteriores: 

“Por baixo e por dentro das modificações produzidas na organização 
escolar, o que estava em jogo era uma reforma do espírito público que 
exigiu o alargamento da concepção de linguagem escolar e que, superando 
o tradicional domínio oral e escrito das palavras, buscou a construção de 
todo um sistema de produção de significados e interação comunicativa. Por 
esse motivo os espaços de aprendizagem se multiplicaram: não apenas a 
sala de aula, mas também as bibliotecas, os laboratórios, a rádio-educativa, 
os teatros, os cinemas, os salões de festa, os pátios, as quadras de esporte, os 
refeitórios, as ruas, as praças e os estádios desportivos.” 25 

 

A ampliação da ação educativa é retratada também na concepção da 

multiplicação dos espaços educativos. A idéia de que a construção desses novos sujeitos 

acontece durante suas interações sociais, e não unicamente nos tempos e espaços 

escolares, significa que se desejava transpor para outros espaços e tempos sociais visões 

modernizadas e direcionadas à educação escolar. A reforma do espírito público, no 

discurso dos intelectuais da época, partiria do pluralismo de linguagens em comunicação 

com a escola. Desta forma, a começar pela escola, todo o ambiente de vivência social 

deveria ser reformado, propiciando novos comportamentos e uma nova apreciação destes 

espaços. Como cita Clarice Nunes:26 “A nova arquitetura promoveu a expansão regulada 

das atividades corporais ao incorporar às salas de aula os anfiteatros, a biblioteca, as salas 

de leitura, o refeitório, os jardins, as “áreas livres”. Evidenciam-se preocupações com a 

corporeidade do aluno e principalmente, com a sua regulação, mas valorizando-se também 

os momentos de liberdade, mesmo que vigiada, como os recreios nas áreas livres, sob o 

olhar das professoras... 

                                                 
25 NUNES, Clarice, 2000, p.374-375. 
26 Ibidem, p.388. 
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A “educação physica”,27 que neste período é compreendida não como 

disciplina, mas como um dos pilares da tríade “educação moral, intelectual e física”,28 é 

representada como fundamental para a cultura escolar que se queria moderna. A dança 

como prática corporal está incluída como conteúdo dos “Exercícios Físicos”, compondo as 

atividades escolares voltadas para a construção de uma corporeidade sob o primado da 

eficiência, articulado à vida moderna.29 Fernando de Azevedo é um dos intelectuais que 

fez parte deste movimento pedagógico e que posicionou-se sobre a educação física, 

incluída nesse processo de escolarização dos sujeitos. Escrevendo30 sobre a educação 

física feminina, ele cita a dança como prática corporal ideal para corporeidade feminina, 

exaltando os valores eugênicos, estéticos e higiênicos propiciados por esta prática: 

“A dansa clássica, ao ar livre, suavisada na sua rudeza de <saltos de corça> 
e corridas precipitadas, em que, semelhantes aos potros> as jovens gregas 
envoltas no peplo faziam voar a poeira (Aristophanes), a dansa clássica que, 
pela graça rythmica do movimento e harmonia das attitudes estheticas, faz 
lembrar as virgens das panathenéas e das festas amphyctionicas, tem uma 
elevada funcção educativa e é um dos maiores factores de regeneração 
plástica, como provou Isadora Duncan, na Escola de dansas de Bellevue, 
em que, trabalhando na ancia incontida de realizar o sonho helênico, 
cinzelava pelo esmeril do exercício em suas pequenas discípulas esses 
admiráveis modelos de flexibilidade muscular e perfeição anatômica, em 
que se aliava toda a mobilidade colubreante das Danaides do pyxis de 
Athenas á suavissima graça da dansarina de Tanagra.” 
 

 

 

 

 

                                                 
27 Faz-se necessário um esclarecimento conceitual acerca do que estaremos chamando de educação física no 
recorte deste estudo. No período analisado, a educação física é compreendida em sentido amplo na tríade 
Spenceniana educação moral, intelectual e física, e não em sentido restrito como disciplina, como a 
entendemos atualmente. Neste período, a disciplina, o espaço escolar destinado aos diferentes 
conhecimentos e as práticas corporais escolares são denominados de Exercícios físicos. 
28 VAGO, Tarcísio, 2000. 
29 VAGO, Tarcísio M., 2000. 
30 AZEVEDO, Fernando de. Da Educação Physica, 1920, p. 98. 
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Nessas palavras,31 Fernando de Azevedo explicita os princípios sobre os  

quais ele defende a presença da educação física, que permeiam a todo tempo meu objeto 

de pesquisa. São três os pontos: a educação física feminina, a educação estética e a 

eugenia, que, dentro da história da escolarização da dança em Minas Gerais, serão 

destacados para análise e irão orientar as discussões. 

Ao mesmo tempo, Azevedo faz referência à dança clássica, que tem no balé 

clássico sua maior representação artística, a qual, desde o século XVIII ao XIX, evolui 

suas técnicas e se estabeleceu como arte legitimada, principalmente nas sociedades 

européias. No entanto, com os movimentos da modernidade social, 

“A dança, no início do século XX, tinha-se transformado numa arte 
decorativa, desumanizada como uma rainha fútil e bonita, embalsamada no 
seu caixão de vidro. Com seu sorriso congelado, seus gestos imutáveis, seu 
tutu e suas sapatilhas rosas, ela estava na situação da Bela Adormecida, 
dormindo há cem anos, enquanto o mundo mudava vertiginosamente ao seu 
redor. Qual Príncipe Encantado iria acordá-la?”32.  
 
No final do século XIX, as artes, de uma forma geral, buscaram rupturas 

com os modelos de expressão artística já estabelecidos, influenciados e em sintonia com as 

correntes do pensamento modernista e as grandes alterações pelas quais passava o mundo. 

Neste período, de modo a expressar as necessidades e os sentimentos do 

momento, as artes procuravam construir uma linguagem que pudesse traduzir aquela 

modernidade. A dança passa por ressignificações de seu sentido artístico, expressivo e 

                                                 
31 A referência de Fernando de Azevedo à obra artística de Isadora Duncan, que representou a modernidade 
social da dança artística, destaca, entre outros pontos, a regeneração plástica feminina. Uma questão 
diretamente relacionada à regeneração da raça, a eugenia, a educação física feminina, que buscava, através 
da estética (plástica), a constituição de um modelo corporal saudável e sensível para as mulheres brasileiras. 
Apesar de Isadora Duncan ter buscado em sua concepção artística o resgate da estética helênica, ou seja, ter 
como referência um modelo considerado evoluído para saúde, a beleza e a corporeidade humana, suas obras 
tiveram como questão central a oposição à tradição das formas de expressão da dança. Nesse sentido, 
Fernando de Azevedo ao fazer referência à dança clássica e a Isadora Duncan como assuntos similares, 
relacionando a dança de Duncan à dança clássica, sugere uma distorção das criações desta artista moderna. 
Uma síntese que tende ao reducionismo da obra artística de Duncan, do impacto chocante que sua dança teve 
sobre a sociedade da época, modernizando esta expressão artística e tematizando a liberdade de interpretação 
dos movimentos, as polêmicas de seu tempo, os problemas sociais, as culturas, contrapondo-se 
assumidamente à expressão da dança clássica. 
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cultural, e um dos príncipes encantados que a acordam foi exatamente Isadora Duncan, 

citada por Azevedo. 

Isadora Duncan, considerada a grande pioneira desta nova linguagem 

corporal, marcou a história da dança com sua filosofia de liberação dos movimentos além 

dos moldes clássicos, na busca da emoção e do envolvimento integral do corpo. Essas 

ações serviram de base para que vários outros bailarinos33 desenvolvessem novas formas 

modernas de expressão em dança, criando estilos, técnicas e espetáculos inovadores, que 

tinham também como princípio distinguir-se da dança clássica.34 Segundo Roger Garaudy:  

“Isadora não gostava da formação da dança clássica nem da formação da 
ginástica sueca, para as quais, a seu ver, o desenvolvimento do corpo ou de 
alguns de seus movimentos é um fim em si. No próprio treinamento de 
ginástica para a dança em que se prepara o corpo para responder a qualquer 
injunção, e, num momento posterior, no treinamento propriamente da 
dança, nenhum exercício devia abstrair a significação vital do espírito que o 
anima”.35 
 

Esta citação de Garaudy, reforça a disparidade de uma possível relação 

entre as idéias e o trabalho de Duncan e a dança clássica como interpretava Azevedo. 

Além de repudiar a dança clássica, ela também não apreciava a ginástica sueca, que então 

constituía um dos métodos de ginástica de maior expansão, em finais do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, desde períodos anteriores ao analisado, e que também é 

 

 

 

                                                                                                                                                  
32 GARAUDY, Roger, 1980, p.14.  
33 São nomes importantes desse movimento: Rudolf Von Laban, Mary Wigman, Ruth Saint -Denis, Ted 
Shawn, Doris Humphrey, Martha Graham, entre outros. 
34 Referências que abordam o processo histórico da dança moderna e salientam minhas referências: 
GARAUDY, Roger (1980) , BOURCIER, Paul (1987). 
35  GARAUDY, Roger, 1980, p.70. 
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 tema desta obra de Fernando de Azevedo.36  

O adjetivo “moderna” propicia diferentes conotações no período analisado, 

sob o ponto de vista dos espaços de manifestação37 dessas danças. Evidencio, nesse 

sentido, a singularidade e distinção de dois campos: as danças sociais e as danças de 

expressões artísticas.38 A dança de expressão artística se relaciona com o desenvolvimento 

de técnicas e aperfeiçoamento das formas de expressão do corpo humano através da dança, 

evidenciando a atividade artística e o profissionalismo, reservando como espaço de 

manifestação as mostras artísticas, que indicam trabalho de elaboração, ensaio, 

aprimoramento e treino para apresentação performática do artista. Já as danças sociais, 

danças de entretenimento, de prática pública de socialização, têm finalidades ligadas à 

diversão e aos rituais sociais, como casamentos, festas e comemorações, que normalmente 

acompanham o fluxo das produções humanas renovadas e ressignificadas, como, por 

exemplo, a moda. Assim, essas danças vão marcando sua época. O momento histórico em 

que prevalecem determinados ritmos, movimentos ou formas de se movimentar e deslocar, 

                                                 
36 A obra a que nos referimos de Fernando de Azevedo (1920) chama-se: Da Educação Physica: o que ella 
é, o que tem sido, o que deveria ser. O autor apresenta, na  primeira parte deste livro, as seguintes teses – O 
estado da questão. Factos e interrogações. Na segunda parte – Escolas e methodos: a qual cabe a 
supremacia? Na terceira parte – Importância e situação do problema no Brasil: applicações que o 
solucionam. Nestas três partes, Fernando Azevedo reuni, de forma habilidosa, diferentes assuntos, dando 
luz à discussão e nos fornecendo um rico cenário desta Educação Física no período em questão. Enraizado 
na modernidade, o autor constrói o texto, demonstrando grande conhecimento histórico da cultura física, 
ressaltando, de forma bastante didática, como a concepção moderna da Educação Física deveria alterar e se 
apropriar de novas diretrizes de trabalho e do conhecimento científico. A ação conciliatória entre a 
educação física, intelectual e moral, preocupação clara desta nova escola, disseminaria entre as populações 
um processo de modernização, higienização e fortificação maciça do povo brasileiro. Que deveria ocorrer 
de maneiras diferenciadas entre homens, mulheres e crianças.  
37 Na dança artística de apresentação teatral em palcos,  por exemplo, esta linguagem moderna, é a quebra 
do paradigma acadêmico do classicismo do balé. Uma nova concepção da expressão, da técnica, dos 
significados da arte do corpo em movimento, que revolucionou o mundo da dança e desencadeou o 
surgimento de vários grandes artistas com estilos distintos e linguagens próprias.  Na Europa e nos Estados 
Unidos, nas décadas de vinte e trinta, a dança moderna arrebanhou discípulos que marcam a história deste 
saber no século XX. No Brasil, este trabalho de cunho técnico-artístico se inicia mais tarde em relação à 
dança, apesar de estar em efervescência em outras representações artísticas, como a literatura, a pintura e a 
arquitetura. 
38 As terminologias utilizadas nesta diferenciação têm o intuito de relativizar as formas de expressão 
possíveis e importantes para as análises realizadas nesta pesquisa, mas em hipótese alguma o fato da 
referência artística deve ser compreendida como se os demais não o fossem. Dança é arte! Com diferentes 
níveis de elaboração e produção mas sempre uma manifestação humana artística. 
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acompanhados por “partiners”39 ou não, em grupo ou individualmente, registra um estilo 

de dança e caracteriza-o socialmente como uma prática corporal (dança) que marca um 

determinado momento da história cultural. 

Examinando agora um determinado momento histórico e este outro 

“espaço” em que se manifestam essas danças sociais, reporto-me às festas e salões das 

décadas de 1920 e 1930,  que assistiram à ascensão de novas danças, também 

denominadas modernas. As danças nos salões tomaram conotações diferenciadas com os 

novos ritmos acelerados, como o jazz, e certa liberdade corporal, de vestimentas e 

movimentos, que até então não se havia experimentado. Nicolau Sevcenko, analisando a 

sociedade e a cultura paulistana na década de 1920, transcreve trechos de cartas e crônicas 

que discutiam as mudanças deste momento: 

“Quase toda festa hoje é de dança: vai pela cidade uma verdadeira 
dançomania, e as nossas filhas dançam a todas as horas, durante o dia e  
noite, com grande espanto nosso, que outrora só dançávamos das dez horas 
da noite em diante. Ainda se essas danças fossem como as do nosso tempo, 
sérias e distintas, vá que se tolerassem. Mas não! As danças modernas, de 
nomes arrevesados, são tudo quanto há de menos distinto e descambam 
para uma licenciosidade que é seriamente alarmante. [...] Não só as danças 
são indecorosas, como os rapazes requintam em torná-las indecentes, a 
ponto de levantarem protesto das venerandas progenitoras presentes. 
Precisamos reagir contra isso e com a maior urgência.”40   
 

Essa citação é uma carta de “um pai de família”, publicada no dia 25 de 

janeiro de 1920, no aniversário da cidade de São Paulo, pelo jornal O Estado. O maxixe, o 

tango, o fox-trotter enlouqueciam os salões, e os conservadores teciam severas críticas, 

adjetivando as danças modernas como: “grosseira ginástica de posições grotescas e de 

contatos quase brutais”, “danças mais sapateadas do que dançadas”. Neste período, na 

cidade de Belo Horizonte, já Capital do Estado de Minas Gerais, ainda não havia escolas 

                                                 
39 Partiners são as pessoas que acompanham um dançarino durante uma dança, o par. Esta é uma 
denominação tradicional no meio artístico da dança. 
40 SEVCENKO, Nicolau, 1992, p.89. 
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de dança41 que trabalhassem com a dança clássica e/ou moderna de expressão artística, 

como referido anteriormente, mas a dita febre dançante com certeza invadiu também os 

salões da capital mineira. Em 1927, por exemplo, a Revista do Ensino de Minas Gerais,42  

noticia uma festa oferecida pelo então secretário do interior, o Sr. Francisco Campos, em 

Belo Horizonte, no Grupo Escolar Affonso Penna, onde encontramos a seguinte citação:  

“Finda a parte artística do programma, iniciaram as dansas que, ao som dos 
jazz-bands do 12o Regimento de Infantaria, do 1o e 5o batalhões da Força 
Pública, correram animadas da mais rumorosa alegria, até as 22 e meia 
horas.”43 
 

O frenezi dos salões, as novas modas de roupas, chapéus, maquiagens e 

comportamentos na década de 1920 também embalaram a Capital mineira, que buscava 

afirmar sua identidade atinada como moderna no cenário nacional. Pedro Nava,44 em seu 

livro de memórias, Beira Mar, retrata a vida belo-horizontina no período de 1921 a 1926 

em uma ampla argüição dos espaços geográficos, acontecimentos e personalidades que 

compunham aquela sociedade em sua mocidade, durante sua fase de estudante de 

medicina. Relatando seu cotidiano, a boêmia está sempre presente em seus relatos, 

destacando os bordéis, os salões de festa e os bares. Referindo-se à ocasião em que 

dançava com uma moça pela qual se apaixonara em um baile de carnaval de 1922 no 

Clube Belo Horizonte, ele escreve: 

 

 

                                                 
41 Segundo Arnaldo Alvarenga, o primeiro curso de dança em Belo Horizonte foi iniciado em 17 de agosto 
de 1934, no Salão Nobre do Grupo Escolar Barão do Rio Branco, pela professora Natália Lessa, que já 
vinha desenvolvendo trabalhos de ginástica expressiva. Ainda segundo o autor, na Revista Alterosa n. 4 de 
dezembro de 1939, um artigo com o título de “Uma escola de saúde, arte e beleza: curso Natália Lessa” 
apresentava informações sobre aulas de ginástica, danças clássicas, típicas e regionais e sapateado para 
meninas de 3 a 12 anos de idade oferecidas pela professora Natália Lessa no Departamento Feminino de 
Cultura Física do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, com funcionamento de março a novembro, com 
aproximadamente sessenta alunas. A primeira Escola de dança clássica da capital mineira foi inaugurada no 
dia 15 de março de 1948, pelo professor Carlos Leite em uma sala do Diretório Central dos Estudantes. 
42 Revista do Ensino, ano III, n. 21, maio e junho de 1927. 
43 Ibidem, p.472. 
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“Solicitei a honra da próxima contradança como não? Com muito prazer. 
Sem saber mais falar, fiquei esperando, olhos fixos na tabuleta da 
orquestra. Naqueles inícios dos vinte, havia o hábito, no Clube Belo 
Horizonte, de se afixar, antes dos instrumentos atacarem, o que ia ser. 
Tango argentino.Tango brasileiro (samba e maxixe eram palavras 
obscenas). Valsa. Mazurca. Quadrilha. Não fosse eu me esparramar em 
dança difícil como o argentino cujo passeado era, segundo João do Rio, 
verdadeira extração de raiz quadrada com os pés. Dei um suspiro aliviado 
quando li rag-time. O maestro rompeu, estendi a Leopoldina a mão do lado 
do coração (e ele de quebra), com o lenço de seda aberto onde ela passou a 
sua direita enquanto minha trêmula destra mal tocava a renda de sua blusa e 
meu braço era aflorado de leve pela sua esquerda. Entre nós dois, uma 
distância de quase meio metro. [...] A música parou, fui levá-la aos pés dos 
pais (cujo sorriso mostrou que meu bailar decoroso tinha agradado).”45 
 

A cortesia e elegância perante as moças de família nos bailes da sociedade 

belo-horizontina em muito se diferenciava das noitadas nos “açougues”, expressão 

utilizada pelo autor para falar dos bordéis, onde a liberdade de expressão corporal e a 

sensualidade se abriam para os novos ritmos e se deixavam envolver. Relatando a dança de 

um cafetão com uma de suas “damas”, Francis e Nicoleta, ele traduz um pouco do 

momento de misturas e inovações nos salões de dança destes espaços: 

“Ora o homem se empinava e como que empalava a fêmea que se 
escanchava sobre ele enquanto um pé, qual flor, subia no ar. Ora eram 
passos laterais saindo uns de dentro dos outros como na sorte de tirar cama 
de gato. A orquestra fazia prodígios [...] A música parecia não ter fim, a 
Nicoleta e o Francis não paravam de tanguear, não saíam daquele êxtase 
que é a um tempo dançar, cantar, llorar, sufrir zelos, tener ganas de matar o 
desear murir de placer, de placer... Mas impossível descrever, sequer 
representar a música e a dança na trilha sonora dum filme que juntasse 
tudo. Só quem viu as casas de tango da Boca, em Buenos Aires ou o cabaré 
da Olímpia no Belo Horizonte dos vinte, pode entender esse triângulo 
musical que comporta um ângulo macho, um ângulo fêmea e um ângulo 
bicha.”46 
 

Os salões de dança, cenários das festas sociais ou das festas dos guetos da 

cidade, retratavam essa ebulição de novos ritmos, novos movimentos, novas modas, que 

                                                                                                                                                  
44 NAVA, Pedro, 1985. 
45 Ibidem, p.65 - 66. 
46 NAVA, Pedro, 1985, p. 134 - 135. 
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identificavam de forma distinta as particularidades de cada espaço social de apresentação e 

prática dessas danças, compondo êxtases e comportamentos diferenciados. 

A dança, uma das artes mais antigas, expressa-se em distintos contextos, 

através de métodos, estilos, técnicas e significados, reunindo assim um acervo 

sociocultural e histórico que vem sendo apropriado socialmente de diferentes formas, 

assim como vem delimitando diferentes espaços para sua prática, cujos objetivos e 

significados são variáveis de acordo com o local em que se manifesta, potencializando a 

ludicidade, a tradição, os rituais, a atividade física, a arte e a sociabilidade, a dança pode 

ser compreendida como um fenômeno social que abarca diversidade e pluralismo cultural. 

Mas e a dança na escola? Ela também recebe influências deste momento? 

Será objeto de interesse da escola? 

Estando a dança incluída nos programas escolares como conteúdo 

associado aos Exercícios Físicos, fez-se necessária a compreensão dos significados desta 

relação dança: exercícios físicos – educação física. O tempo dos Exercícios Físicos era 

destinado às práticas corporais consideradas indispensáveis ao desenvolvimento de uma 

educação corporal, que na Escola Nova, recebia atenção também em outros momentos do 

ambiente escolar. A educação física ocupou certa centralidade na distribuição dos tempos: 

todos os dias havia horários destinados às práticas corporais. 

Por este motivo, abordarei, a seguir, a adesão aos princípios da Escola Nova 

e a educação estética como marcos norteadores do processo de inserção da dança como 

prática integrante da cadeira de Exercícios Físicos naquele momento na cultura escolar 

mineira. 
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1.2   Décadas de 1920 e 1930: novas exigências à escola 

 

 

Reportando ao recorte cronológico desta investigação, estarei destacando 

um período marcado historicamente por mudanças nas representações sobre a escola que 

aparecem ao final do século XIX e princípio do século XX, desenvolvendo a idéia de 

pedagogias corretivas,47 que buscam sanar “falhas” que a pedagogia dita tradicional, 

utilizada até então, não conseguia superar no processo educativo das instituições escolares:  

“Na oposição construída por imagens de um país presente condenado e 
lastimado e de um país futuro desejado, país de prosperidade, é que se 
constitui a importância da educação como espécie de chave mágica que 
viabilizaria a passagem do pesadelo para o sonho. Romper com a sociedade 
presente, transformá-la em passado, superá-la são operações que se 
constroem no discurso. [...] Tratava-se de introduzir, mediado pela ação de 
“elites esclarecidas” pela campanha educacional, um novo tipo de fator 
determinante no que é pensado como processo necessário de constituição 
do “povo” brasileiro: a educação.”48 
 

A crença no poder da educação (não de qualquer educação, mas esta 

renovada) e a valorização a ela atribuída constituíram o discurso da nova pedagogia para a 

formação do homem novo, educado integralmente. Novas propostas educativas deram 

origem a uma fase muito criativa da “pedagogia moderna”, que pretendia um 

amadurecimento epistemológico do saber educativo, uma educação com perspectivas 

sociais e históricas ligadas às necessidades do povo e aos objetivos da nação, voltada 

também para formação docente. Nota-se uma profunda alteração nas instâncias 

“oficialmente” educativas - a escola e a família -, agora com uma nova imagem, novos 

                                                 
47 As pedagogias corretivas surgem no princípio do século XX e desenvolvem novas técnicas pedagógicas 
destinadas a condicionar o meio à medida dos interesses e necessidades infantis. Está conectada à Escola 
Nova e aos estudos da infância anormal. Ver Julia VARELA, 1996. 
48 CARVALHO, Marta M. C. de, 1998, p.141. 
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objetivos, novas formas, que exigiram reorganizações, bem como na Legislação do 

Ensino. 

Entender o pensamento dos intelectuais reformadores e o contexto histórico 

desse período exige discutir o eixo do movimento, que se propôs renovador da educação 

brasileira, nos seus processos de escolarização.49 É interessante nos remetermos à escola 

moderna, berço que subsidia os processos de transformação dessa cultura escolar, para  

compreendermos a importância das mudanças advindas da modernidade social na 

conformação dos tempos e espaços escolares.  

Na década de 1920, segundo Marta M. C. Carvalho (1989), os intelectuais 

que pensavam o Brasil acreditavam ser a educação a solução dos problemas identificados 

na sociedade. A população brasileira precisava ser regenerada, tornar-se saudável, 

produtiva, disciplinada, um “núcleo de nacionalidade” forte e moderno. A educação do 

povo precisava ser repensada e reformulada para sanar os problemas nacionais de miséria, 

doenças, higiene, cultura, e educação, que não eram novos, mas vinham repetindo-se na 

história do país, causando danos que precisavam ser interrompidos e recuperados. O povo 

brasileiro, atingido por doenças e por uma grande miscigenação racial, não enquadrava-se 

no rol do modelo dos países desenvolvidos. Um dos fatores atribuídos a este “fracasso“ 

referia-se exatamente à falta dessa educação global do indivíduo: corpo, intelecto e 

espírito. Educar através da escola foi a saída adotada pelo governo como uma das medidas 

de erradicação dos “males” da nação brasileira que não lhe permitiam o alcance da 

idealizada e almejada “identidade nacional”. 

                                                 
49 “É a esse inevitável processo – ordenação de tarefas e ações, procedimentos formalizados de 
ensino, tratamento peculiar dos saberes pela seleção, e conseqüentemente exclusão, de conteúdos, 
pela ordenação e seqüenciação desses conteúdos, pelo modo de ensinar e de fazer aprender esses 
conteúdos - é a esse processo que se chama escolarização, processo inevitável, porque é da essência 
mesma da escola, é o processo que a institui e que a constitui.” (SOARES, 1999, p.21) 
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Além das funções tradicionais da escola - ler, escrever e contar -, de 

períodos anteriores ao de nossa análise, foram agregadas a esta instituição outras funções, 

a fim de contemplar o ideário dessa educação global, que almejava a construção da nação 

forte e de cidadãos instruídos em sintonia com a modernidade.  

O fato de a instituição escolar estar buscando alternativas para a 

constituição de uma educação global não significa, em hipótese alguma, que as funções 

tradicionalmente escolares estivessem sendo cumpridas satisfatoriamente. No entanto, as 

novas concepções apostavam em uma educação além desses conhecimentos, considerados 

básicos e indispensáveis. O cidadão idealizado necessitava de uma educação ampla e de 

uma cultura escolar que possibilitasse isso. 

No Brasil, esta nova cultura escolar é reconhecida principalmente sob o 

nome de Escola Nova, que marca a tentativa de uma ruptura e se coloca como inovadora e 

revolucionária no cenário educacional, impondo o ideário que institui e define a 

modernidade pedagógica no país nas décadas de 1920 e 1930 do século passado. 

“A escola foi, no imaginário republicano, signo da instauração da nova 
ordem, arma para efetuar o Progresso. Na sociedade excludente que se 
estruturou nas malhas da opção imigrantista, nos fins do século XIX e 
início deste, a escola foi, entretanto, facultada a poucos. Nos anos 20, na 
avaliação da República instituída feita por intelectuais que se propõem a 
pensar o Brasil, a política republicana é acusada de ter relegado ao 
abandono “milhões de analfabetos de letras e de ofícios”, toda uma massa 
popular, núcleo da nacionalidade. Esta legião de excluídos da ordem 
republicana aparece então como freio do Progresso, a impor sua presença 
incômoda no cotidiano das cidades. A escola foi, em conseqüência, 
reafirmada como arma de que dependia a superação dos entraves que 
estariam impedindo a marcha do Progresso, na nova ordem que se 
estruturava. Passa, no entanto,  a ser considerada “ arma perigosa”, 
exigindo a redefinição de seu estatuto como instrumento de dominação.”50 

 

Neste sentido, a Escola Nova constituiu um discurso renovador da escola 

brasileira. Pretendia incorporar a coletividade infantil, a fim de disseminar valores e 

                                                 
50 CARVALHO, Marta M. C. de, 1989, p.7. 
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normas sociais que atendessem às necessidades da sociedade moderna, que se pautava no 

referencial do trabalho produtivo e eficiente. 

Esses dois parâmetros - produtividade e eficiência - tornam-se a base do 

discurso escolanovista na construção do conhecimento infantil. E, apesar de os discursos 

se colocarem como inovadores, é importante ressaltar que as diferenças quanto às práticas 

e saberes escolares desta nova escola operaram-se a partir de ressignificações dos 

materiais e métodos do modelo dito tradicional, que era negado; ou seja, nem tudo que se 

apresentava como inovador o era realmente. Algumas questões colocadas como novidades, 

já eram discutidas e alteradas na cultura escolar antes das reformas como “(...) a 

centralidade da criança nas relações de aprendizagem, o respeito às normas higiênicas na 

disciplinarização do corpo do aluno e de seus gestos, a cientificidade da escolarização de 

saberes e fazeres sociais e a exaltação do ato de observar, de intuir, na construção do 

conhecimento do aluno.”51   

Na escola, a grande reforma se deu além das materialidades, reestruturando 

a concepção do ensino e da aprendizagem. A renovação da educação teve entre suas metas 

a incorporação de toda a população infantil à escola, a esperança da superação da imagem 

negativa do povo brasileiro inculto e desconectado da modernidade social através de sua 

educação.  

“O aluno assumia soberanamente o centro dos processos de aquisição do 
conhecimento escolar: aprendizagem em lugar de ensino. A psicologia 
experimental dava suporte à cientificidade da pedagogia e produzia no 
discurso da escolarização de massas populares o efeito da individuação da 
criança: o recurso aos testes e a constituição das classes homogêneas 
pretendia assegurar a centralidade da criança no processo educativo e 
garantir o respeito a individualidade em uma escola estruturada para o 
ensino de um número crescente de alunos.”52  

 

                                                 
51 VIDAL Dianna, 2000, p. 497.  
52 Ibidem, p. 498. 
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É importante destacar que o movimento escolanovista no Brasil assumiu 

diferentes significados nos diversos contextos de sua implementação, não podendo ser 

caracterizado como um momento único e homogêneo. 

No caso do Estado de Minas Gerais,53 foram duas as reformas do ensino 

instauradas pelo governo para a implantação da Escola Nova: a de 1925, que apresentava 

indícios do ideário escolanovista; e a de 1927, que institui oficialmente as mudanças no 

ensino mineiro em um amplo movimento reformador. Ambas as reformas são pontos 

centrais em nossas análises, por constituírem o cenário da educação mineira escolanovista. 

O traço peculiar destas reformas é o processo de negação da educação tradicional, 

introduzindo uma nova abordagem influenciada e construída a partir da modernidade 

pedagógica, que marcou a história da educação mineira. 

Dentre as estratégias utilizadas para atender a esta nova ordem social, está a 

ampliação dos currículos (programas) escolares. A educação do povo precisava ser 

pensada com vistas às mudanças mundiais, sintonizada com os novos ritmos da vida 

moderna, uma “formação integral”, o que, genericamente, atenderia a formação de 

cidadãos republicanos cultos, instruídos e de corpos higiênicos e robustos.54  

Sendo assim, diferentes formas de expressão artística, como o canto, a 

dança, a música, a literatura, o teatro e os trabalhos manuais, foram mantidas e/ou 

incluídas nos programas de ensino das reformas. Seus conteúdos atendiam às formas de 

educar para produzir emoção estética na constituição de uma cultura atrelada aos 

princípios europeus de civilidade, bom gosto e polidez. Neste sentido, destacaremos neste 

estudo a educação estética, que envolve questões relacionadas com os conteúdos da dança 

na escola e os espaços e momentos de manifestação desta dança. 

                                                 
53 Apesar de estarmos citando o Estado de Minas Gerais, estas alterações ocorreram também em outros 
estados, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco.40 
54 Ver VAGO, Tarcísio M., 1999, p. 36. 
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1.3  A escola como produtora de uma educação estética 

 

 

Desde as primeiras incursões no campo de pesquisa, em busca da 

compreensão do objeto desta investigação, no contexto das décadas de 1920 e 1930, 

deparamo-nos com a latente preocupação dos intelectuais da época, através dos textos e 

artigos da Revista do Ensino, em proporcionar ao povo mineiro uma educação estética, que 

não é específica do Estado de Minas Gerais, mas sim fruto de movimentos renovadores na 

cultura e educação do final do século XIX e início do século XX. Movimentos oriundos 

das grandes mudanças políticas, econômicas e sociais deste período influenciaram, 

principalmente, toda a cultura ocidental e tiveram ampla repercussão no Brasil e em Minas 

Gerais. 

Na literatura55 e nas fontes de pesquisa, a presença da educação estética, ora 

como proposta, ora como necessidade, mostrou-se com uma dimensão central no projeto 

pedagógico da Escola Nova. 

A necessidade de compreender como essas questões referentes à educação 

estética eram disseminadas e apropriadas nos programas de ensino de Minas Gerais levou-

me a pesquisar a forma como a educação estética adentrava na escola. Busquei no 

Diccionario Universal de Educação e Ensino56 o significado do verbete estética: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Dentre as bibliografias que utilizo neste estudo, destaco os estudos listados na referência bibliográfica de 
Veiga (2000), Azevedo (1920), Cambi (1999), Carvalho (1989). 
56 COMPAGNE, E. M. Diccionario universal de educação e ensino, transladado a portuguez por Camillo 
Castello Branco, 1886, p.928-929. 
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“(...) uma sciencia do bello na natureza e na arte, á qual Baunegarten deu o 
nome de esthetica. Ficou-lhe o nome, e todavia com menos razão, por 
quanto a palavra quer dizer que a scencia que ella designa se occupa das 
causas que se dirigem á sensibilidade, e em segundo lugar o bello é 
conhecido pela intelligencia antes de ser sentido pela sensibilidade. O nome 
de kalologia seria, pois, mais próprio. O prazer que resulta do bello não se 
confunde com o de qualquer das nossas sensações. Este prazer é mais um 
sentimento do que uma sensação. A sensação que o precede é apenas a 
condição precisa para despertal-o; mas a sua verdadeira causa reside 
essencialmente na intelligencia que já temos da belleza do objecto e dos 
caracteres que a constituem. O sentimento do bello, quer physico, quer 
moral e intellectual, é um prazer delicioso, mas eminentimente intellectual” 
 

A capacidade de percepção intelectual e a sensibilidade estariam, assim, 

conjugadas, mas não equiparadas. O intelecto tem a supremacia na identificação e na 

avaliação, que desencadeia a sensibilidade através da sensação de prazer que a apreciação 

estética proporciona. Essa interação intelecto e sensibilidade diz respeito aos princípios 

dessa modernização pedagógica e ao discurso escolanovista da educação dos sentidos e da 

sensibilidade, que propiciariam um melhor desenvolvimento das capacidades intelectuais. 

A construção deste novo tipo de homem exige uma educação do 

sentimento, a qual encontra sua realização na arte: “ a união do possível com o 

necessário”, a superação das tradicionais dicotomias entre o corpo e o espírito, o intelecto 

e o sentimento, o conhecimento e a habilidade. A liberdade de criação permitiria uma 

reaproximação com a cultura dos clássicos gregos, que, segundo Franco Cambi, é de onde 

vêm as experiências mais plenas da harmonia e do equilíbrio entre a razão e a emoção, 

entre a individualidade e a coletividade, capazes de integrar, através da arte, este homem 

novo. 
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“A arte elabora, por meio da fantasia, um equilíbrio de necessidades e de 
liberdade, de intelecto e sentimento e, enquanto tal, deve tornar-se a grande 
e fundamental inspiradora de todo processo formativo. Em Schiller, a arte 
vê-se assim reconduzida a um comportamento universalmente humano, o 
do jogo que, enquanto atividade que se organiza segundo finalidades é 
fixado como uma disposição essencial do homem, capaz de permitir-lhe um 
crescimento mais harmonioso e completo.”57 
 

Apesar de a referência estar conectada com o romantismo alemão do século 

XVIII, que não pertence ao recorte em análise, pois refere-se a outro contexto social e 

cronológico, essas teorizações ajudaram-me a compreender algumas das inspirações que 

impulsionaram, posteriormente, os pensamentos e discursos dos reformadores da educação 

no Brasil. 

Neste sentido, a humanização da educação tem como instrumento a arte e 

como alvo a aquisição de uma educação estética que, na multilateralidade das práticas 

humanas, busca o desenvolvimento harmônico de sua sensibilidade de suas capacidades 

intelectuais e práticas, além da apreciação do belo: 

“Trazendo para o contexto republicano brasileiro, o despertar para a 
civilidade não se faria apenas com a abertura de escolas, mas com uma 
educação estética que envolvesse habilidades manuais, a educação das 
mulheres para o lar, o contato com a literatura brasileira, os cantos, a dança, 
presentes no cotidiano das salas de aula, nas festas escolares, nas festas da 
cidade, bem como no estilo neoclássico das grandes edificações, da escola 
e da cidade.”58 
 

Expressões artísticas, como o canto, incluídas nos programas de ensino 

mineiros eram incorporadas às práticas escolares de maneira independente, ou seja, 

desvinculados de outros saberes. Mas qual seria o enfoque de seu ensino?59  

Uma educação estética para a população escolar visava à produção de um 

sujeito autônomo, racionalizado e capaz de identificar os valores da harmonia social 

                                                 
57 CAMBI, Franco, 1999, p. 421. 
58 VEIGA, Cynthia G., 2000, p.407. 
59 Nesta pesquisa, foram conseguidas algumas aproximações dos discursos de como deveria ser este 
enfoque, via análise dos Programas de Ensino, que serão discutidos no capítulo III.  
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coletiva. Esses valores englobavam o patriotismo e a recepção estética do cultivo do belo, 

da harmonia e da ordem. Não bastaria somente a abertura de escolas para despertar a 

civilidade almejada; era necessário que o povo tivesse acesso a essa educação estética, que 

geraria as mudanças no interior dos sujeitos. O cotidiano voltado para tais inovações era 

fundamental, assim como as vivências de práticas corporais, como a dança, as ginásticas e 

as marchas, que, além do exercício escolar, eram transformadas posteriormente em 

apresentações escolares à comunidade nas festas. 

“As festas escolares, cívicas ou não, foram pensadas dentro da relação 
cultura nacional e educação estética, como um momento de manifestação 
máxima de emoções. É a cidade comemorando com a escola a 
possibilidade da existência de uma identidade nacional única. (...), dentro 
de uma perspectiva energética de mobilização em torno da necessidade de 
convencimento das pessoas de que são atores de novo espetáculo – a 
república. Educação nacional não se faz sem ‘sentimento patriótico’, sem 
‘espírito público’ e isso se produz com arte e festa”.60 
 

As festas escolares foram outro foco de disseminação da modernização. 

Criou-se uma tradição de espetáculos, dentro desta nova cultura escolar, que buscava a 

interação cultural com a sociedade. A comoção popular com esses eventos e com a  

expressão artística dos alunos refletia a consolidação dos ideais republicanos de uma nação 

sensibilizada pelo belo, pelo elegante, pelo culto e pelo harmônico. A institucionalização 

da modernidade pedagógica afirmou-se no campo educacional como Escola Nova, uma 

proposta educacional influenciada pelo cientificismo da evolução dos conhecimentos 

biológicos e psicológicos, e pela educação dos sentidos e da formação estética. 

Como a dança foi inserida neste movimento da modernidade pedagógica e 

dos ideais republicanos? Que representações eram-lhe atribuídas na escola como 

linguagem corporal artística no Estado de Minas Gerais? 

                                                 
60 VEIGA Cynthia G., 2000, p. 414. 
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1.4   Educação Física: cultivo de corpos na cultura escolar mineira 

 

 

“D’esta situação, entre outros inevitaveis 
corollarios, era natural que resultasse o 
menoscabo pela educação physica e o terrivel 
circulo vicioso, em que labora a vida 
nacional: desprezamos a cultura do corpo, 
porque somos fracos; somos fracos , porque 
desprezamos a cultura do corpo.” 
 

Fernando de Azevedo, 1915. 
 

 

O corpo, a cultura do corpo, cultuar o corpo, preparar o corpo. Tantas 

vezes tomado de modo reduzido como suporte em relação à inteligência e ao espírito, o 

corpo constitui neste período o foco de atenção da ciência, da educação e da civilidade. 

Algo a ser cultuado para a aquisição de um modelo. Sob influência da consolidação dos 

ideais do Estado burguês na Europa, alimentou o seguinte pensamento: 

“Para manter a sua hegemonia, a burguesia necessita, então, investir na 
construção de um homem novo, um homem que possa suportar uma nova 
ordem política, econômica e social, um novo modo de reproduzir a vida sob 
novas bases.”61 
 

O novo, a nova vida, o novo corpo, o corpo reto, de porte aprumado, 

constituem o padrão de normalidade (saúde e produtividade) exigido a partir das 

inovações e avanços científicos do século XIX. O corpo,  agora, não é mais entendido 

como suporte do ser, e sim como apresentação do ser, fonte de virtudes a serem 

desenvolvidas pelos cidadãos desde sua aparência física até suas formas de postar-se 

diante dos comportamentos e expressões corporais. Não se trata mais de uma repressão 

corporal, mas sim de uma educação voltada para saúde destes corpos que almeja a 

                                                 
61  SOARES, Carmem L., 1994, p.5. 
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transformação das populações, decadentes em corpos “adequados” às novas necessidades 

da vida moderna - econômica e social. Segundo Tarcísio M. Vago,62 os padrões de 

corporeidade não se prendem no primado da correção dos corpos como em outrora, mas 

sim na eficiência destes corpos para a nova vida moderna e suas exigências em relação à 

mão-de-obra, para os mais pobres, e aos novos hábitos cotidianos, para os mais 

favorecidos. 

Uma educação que privilegie a formação de indivíduos detentores desta 

corporeidade é imperativa para os programas escolares desde a infância. Neste sentido, 

 

“A escola “escolarizou” conhecimentos e práticas sociais, buscou também 
apropriar-se de diversas formas do corpo e constituir uma corporeidade que 
lhe fosse mais adequada.”63 
 
Imperiosa, a consciência da necessidade da prática de atividades e 

exercícios físicos ganha força nas escolas, conciliando os anseios da República e os 

avanços científicos da área, que se traduziam numa educação física escolar de um 

discurso incentivador, fundamentada em novos métodos científicos. Embasado no 

pensamento médico- higienista, desde o final do século XIX, e nas primeiras décadas do 

século XX, o pensamento eugênico também se incorporava aos discursos desta 

corporeidade ideal do povo brasileiro, possibilitando alterações no currículo escolar 

referentes à educação física, que em Minas Gerais coincidiu com a Reforma do Ensino de 

1927, que marca a implantação da Escola Nova.64 

Neste sentido, a respeito do movimento de constituição desta nova 

sensibilidade corporal que se pretendia disciplinada, científica, eficiente, que vem se 

fortalecendo desde os séculos XVIII e XIX, Carmem Lúcia Soares pondera:  

                                                 
62 Ver VAGO, Tarcísio M., 1999. 
63 FARIA FILHO, Luciano Mendes, 1997, p. 52. 
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“Na consolidação dos ideais da Revolução Burguesa, a Educação física se 
ocupará [ocupou] de um corpo a-historico, indeterminado, um corpo 
anatomofisiológico, meticulosamente estudado e cientificamente explicado. 
[...] buscar às explicações para sua atuação na visão de ciência hegemônica 
na sociedade burguesa: a visão positivista de ciência.”65 
 

Desta forma, as influências da modernidade social e pedagógica associadas 

ao pensamento médico-higienista, ao positivismo e à eugenia, da educação estética 

acabaram por “montar” uma nova educação física, que se constrói a partir da  

incorporação dessas influências em determinados momentos, alterando seus objetivos e 

funções dentro da cultura escolar e adequando-se, por assim dizer, aos ideais da 

corporeidade moderna, que englobava as aspirações republicanas e capitalistas 

(burguesas). Ou seja, uma corporeidade que traduz o cidadão moderno, compatível às 

necessidades da era científico-tecnológica, como discute Nicolau Sevcenko. 

Todo este aparato de informações e de necessidades construídas pela elite 

dominante instalou-se em dois focos centrais: a saúde e a educação das populações, o que 

propiciou um fortalecimento das intervenções médicas no ambiente escolar, sustentado 

pelo movimento médico-higienista, fundado na abordagem positivista de ciência, que, em 

defesa da saúde, integrou-se ao contexto escolar com uma infinidade de avaliações, 

pesquisas e exames sobre o desenvolvimento geral dos alunos. Isso possibilitou também a 

intervenção direta dos médicos na educação física e na saúde dos cidadãos, de forma a 

 

 

                                                                                                                                                  
64 Esta temática do ideal da educação física na escola como forma de regeneração da raça e constituição de 
uma nova corporeidade é discutida por vários autores, dos quais tomamos como referência e destaque neste 
estudo os de: Eustáquia S. Sousa (1994), Tarcísio M. Vago (1999), Carmen L. Soares (1994).  
65 SOARES, Carmem L., 1994, p.6. 
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 fortalecer a raça brasileira, no exercício de uma medicina social,66 considerada 

fundamental para o progresso da nação. 

“Assim, a Educação Física, idealizada e realizada pelos médicos 
higienistas, teve por base as ciências biológicas, a moral burguesa e 
integrou de modo orgânico o conjunto de procedimentos disciplinares dos 
corpos e das mentes, necessário à consecução da nova ordem: um 
trabalhador mais produtivo, disciplinado, moralizado e, sobretudo, 
fisicamente ágil. Fruto da biologização e naturalização que dirige a 
construção da nova sociedade, a Educação Física foi utilizada pelos 
médicos higienistas como instrumento de aprimoramento da saúde física e 
moral, acoplada aos ideais eugênicos de regeneração e purificação da raça. 
Ela se fez protagonista de um corpo saudável, robusto, disciplinado, e de 
uma sociedade asséptica, limpa, ordenada e moralizada, enquadrada, enfim, 
nos padrões higiênicos de conteúdo burguês. Podia ser a “receita” e o 
“remédio” para a cura de todos os “males” que afligiam a caótica sociedade 
brasileira capitalista em formação.”67 

 

No âmbito escolar, as ressignificações são claramente evidenciadas pela 

ampliação dos programas de ensino, através da escolarização de outras práticas corporais, 

as quais, como aborda Tarcísio M. Vago,68 configuram a transição do primado regulador 

da ginástica, da correção dos corpos, para o primado da eficiência dos corpos. 

A estrutura dos materiais e as disposições em sala de aula passam por 

significativas alterações, assim como a corporeidade escolar. Centralizado no aluno, suas 

necessidades e desejos, as atividades físicas, lúdicas e rítmicas ganham espaço na escola, 

como auxílio educacional e motivador, o que marca a influência das propostas 

pedagógicas escolanovistas. Com base nos métodos europeus, a educação física que se 

ensinava neste período no Brasil firmava-se em princípios biológicos e em novas 

propostas metodológicas. 

                                                 
66 Carmem L. Soares, (2001, p.23) coloca que “ a medicina social, que se estrutura a partir do século XIX, 
procura demonstrar que a verdadfeira origem, causa ou determinação da doença era a realidade social, 
absolutamente opressora do capitalismo a partir do século XIX. A fome , a miséria e a dominação tinham, 
para esta concepção de medicina, uma relação diretav com a origem das doenças, não sendo suficiente, 
portanto, apenas a intervenção médica no corpo individual ou no corpo coletivo social para o 
restabelecimento ou o estabelecimento da saúde, como postulava a medicina clínica. Não pode haver saúde 
sem que se mude a sociedade, pois é a estrutura social que explica o surgimento das doenças.” 
67 SOARES, Carmem L., 2001 (1994, 1a edição), p.135 - 136. 
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Em 1920, Fernando de Azevedo publica o livro Da Educação Physica: o 

que ella é, o que tem sido, o que deveria ser. No prefácio, cita um texto escrito em 1915,69 

tese apresentada para prova teórica do concurso para cadeira de Educação Physica, 

chamado A Poesia do Corpo, com referências claras aos ideais sanitaristas e higienistas, 

que sinteticamente caracterizam neste momento a Educação Física como: 

“[...] a expressão synthetica da concepção moderna da gymnastica, que, no 
seu elevado intuito pedagógico, é de fato e não póde deixar de ser a poesia 
do corpo. Sciencia e arte a um tempo – baseia-se toda na biologia, nos 
princípios anatomico- physicologicos para alcançar a saúde corporea, que é 
a condição fundamental do espírito, e tem a realizar um fim duplamente 
esthetico -<o belo na fórma e no movimento>.” 
 

Ao longo da década de 1920, novas práticas incorporadas à Educação 

Física escolar, reivindicaram a ampliação dos conteúdos e das metodologias de ensino 

desta área nas escolas. Em Minas Gerais, por exemplo, essas alterações podem ser 

notadas na seleção de conteúdos para os “Exercícios Physicos” na educação primária, em 

que se pode notar uma grande influência do Método Francês de Ginástica70. A partir da 

reforma de 1927, além dos conteúdos já desenvolvidos, fundamentados nos exercícios 

ginásticos suecos, passam a ser incluídos exercícios naturais, ginástica rítmica, jogos e 

exercícios respiratórios. 

O Método Francês, segundo Silvana Goellner,71 conciliou as variações da 

ciência e da pedagogia do final do século XIX, objetivando a formação integral do ser 

                                                                                                                                                  
68 VAGO, Tarcísio M., em sua tese de doutorado. 
69 AZEVEDO, Fernando de. A poesia do corpo, 1915, p. 4-5. In: Da educação physica: o que ella é, o que 
tem sido, o que deveria ser. 1920. 
70 VAGO, Tarcísio Mauro, 2000, p. 103, analisa esta influência comparando os conteúdos propostos no 
método francês e nos Programas mineiros, e indica que tal influência pode ter ocorrido em função da 
chegada de uma Missão Militar francesa a  Belo Horizonte, no dia 26 de junho de 1922, chefiada pelo 
general Emile Gamelin (dados obtidos pelo autor,  no texto de Penna, Octavio, 1997, p.185), que pode ter 
embasado a Reforma do Ensino de 1927, em relação à Educação Física, uma vez que o método foi 
construído dentro de uma instituição militar, e serem elas as grandes divulgadoras do método.  
71 GOELLNER, Silvana V., 1996. 
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humano, como demandava as necessidades sociais da época. Em consulta à obra de 

Orlando Rangel Sobrinho, Educação Physica Feminina, de 1930, o autor descreve que: 

“O methodo francez, reconhecidamente utilitário, visa o desenvolvimento 
harmonico e a mais perfeita exploração de todas as qualidades physicas e 
moraes que constituem o real aperfeiçoamento da natureza humana.(...) 
Para a obtenção dessas qualidades é necessario que o exercicio satisfaça ás 
quatro seguintes condições: 
1a) Ter um effeito hygienico (harmonia de funcções: saúde.) 
2a) Realisar o effeito esthetico (educação da forma e da attitude: belleza.) 
3a) Levar em conta o effeito economico (educação dos movimentos: 
dextresa.) 
4a) Provocar um effeito moral (acrescimo do poder voluntario: 
virilidade.)”72 
 

Higiene, estética, economia (eficiência) e moral são condições necessárias 

para a estruturação das práticas da educação física e para constituição dos novos homens 

e mulheres, as quais deveriam ser cultivadas desde a educação infantil, através da escola. 

Presente nos Programas de Ensino, nos artigos da Revista do Ensino, de 

Minas Gerais, a dança está inserida nos conteúdos previstos para Educação Physica de 

1912 até a Reforma 1925, com destaque significativo no movimento escolanovista, tendo 

propiciado outras discussões, como a formação específica na área para os professores 

atuarem73 na escola, tornando-se preparados especialmente para cultivar a nova 

corporeidade nas crianças, de forma sistematizada e científica. 

Na Revista do Ensino n.7, de 1925,  artigo “Technica sobre educação 

physica”, são abordadas formas de ministrar aulas e selecionar conteúdos, enfocando  

exercícios naturais (correr, saltar, arremessar, conduzir, subir), ataque e defesa, exercícios 

suecos, jogos e ginástica rítmica. Ao final, o tópico “Como deve ser dada aula” fornece 

                                                 
72 RANGEL SOBRINHO, Orlando, 1930, p.83. 
73 Em 1927, é criada a Inspetoria de Educação Física e, em 1929, as Escolas de Aperfeiçoamento para 
professores. Este movimento sinaliza a busca da especialização de funções pedagógicas, onde a educação 
física recebe destaque como área necessitada de qualificação específica para atuação dos professores na 
escola. Tarcísio M. Vago, 1999, em seu artigo “Estratégias de formação de professores de gymnastica em 
Minas Gerais na década de 1920: produzindo o especialista.”, aborda estas questões e problematiza as 
estratégias para constituição de um campo especialiazado. 
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importantes informações sobre as mudanças nas aulas de Educação física sob influência 

do movimento escolanovista. Neste sentido, destaquei do texto alguns tópicos para 

ilustrar esta questão: 

“É preciso ficar bem patente que o professor de cultura physica não tenha 
em vista<ensinar> gymnastica, nem jogos, para que os alumnos conheçam 
um numero interminável de exercícios e memorizem regras de jogos, mas 
dirigir a classe de maneira que todos os alumnos<pratiquem> com 
regularidade os exercícios e se entreguem aos jogos, com prazer e 
enthusiasmo. Os exercícios de gymnastica deve o alumno fazel-os por 
imitação, procurando se egualar a sua execução ao mestre que, nesse 
momento, nada mais é que um companheiro mais adestrado, a que estão 
sujeitas a ordem e a disciplina dos demais. 
[...]Não se deve exigir, na sahida dos alumnos para o pateo de gymnastica, 
uma disciplina rigorosa. Si a aula vae interessar a produzir alegria nas 
creanças, seria incoherente prival-as das expansões do espirito. 
[...] deve-se exigir uma disciplina perfeita. Será, porém, desprezado o velho 
habito de obrigar os alumnos á posição forçada de <braços cruzados>. 
Iniciado o jogo, permitir os gritos de enthusiasmo e naturaes, tanto aos 
contendores, como aos assistentes, tudo, porém sob o dominio immediato 
do apito do commandante.  

O PROFESSOR 
O professor de cultura physica precisa de alguns requisitos, que são 
perfeitamente dispensaveis áquelles que se dedicam a outras disciplinas, 
taes como: agilidade, destreza, presença de espirito, bôa compleição e, 
sobre tudo, bom humor. Esta ultima condição é imprescindível e 
primordial; é necessário que o professor, sempre alegre e satisfeito, faça 
sentir aos discípulos que, durante os exercícios e jogos, também esta se 
divertindo. Seria o ideal conseguirmos em cada escola um professor 
especializado para a pratica da cultura physica. 
Devido ao grande numero de escolas existentes em nosso Estado, essa idea, 
porém, torna-se irrealizável. Em compensação, é o professorado bastante 
dedicado, intelligente e apprehendedor, para que o mestre se transforme em 
um verdadeiro cultor do desenvolvimento physico dos pequeninos que lhe 
são confiados.” 
 

A atenção ao prazer e ao entusiasmo do aluno, a flexibilização da cobrança 

da disciplina e a não privação das expressões de espírito em prol do cultivo da alegria da 

criança - aluno são algumas das características da influência do ideário escolanovista nas 

práticas corporais escolares neste período. Novas concepções da relação professor-aluno e 

das reações espontâneas da criança, consideradas agora como naturais à infância, a busca 

da motivação pela aula, além da obrigação de fazer e de participar da aula marcam as 
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alterações dessas práticas escolares, que antes se fundamentavam apenas no método sueco 

de ginástica e nas concepções militares do exercício físico, não dando importância e 

atenção às características da infância nem às metodologias para cultivo do entusiasmo, 

prazer e alegria no decorrer das aulas 

Os exercícios físicos, ou a cultura física, como cita o texto, agora se 

diferenciavam de outras práticas, a começar pela formação do professor, que deveria ser 

capaz de atender às necessidades deste saber, diferente dos demais, o que exigia uma 

formação específica. O professor, mais do que deter o conhecimento dos exercícios, dos 

métodos e das técnicas, deveria ser alegre, ágil, bem humorado, um motivador que 

despertasse nos alunos a vontade de fazer as aulas, o entusiasmo em se exercitar. Mas a 

impossibilidade de se conseguir um professor especializado para cada escola mineira, 

transfere esta tarefa para aqueles que, sem formação específica, são os responsáveis pelos 

exercícios e que, sob a responsabilidade da constituição de um novo povo, deve se 

empenhar para atribuir estas características às aulas de cultura física, cultivando a 

corporeidade necessária para os escolares de Minas Gerais. 

 

1.4.1   A Educação Física Feminina e a Eugenia 

 

Para dar maior visibilidade ao cenário que constitui as cenas deste estudo, 

fez-se necessário  compreender as especificidades acerca do processo de escolarização da 

dança, questões que surgiram da leitura de documentos e de autores do período, e do 

levantamento bibliográfico, e que acenaram para focos de tensão que não pude ignorar 

para constituição desta pesquisa. Percebendo a constância de questões relativas à eugenia 

e as especificidades de uma educação física diferenciada para o sexo feminino (em que, 

por vezes, a dança é considerada prática adequada para este sexo), construí pontes entre a 
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dança escolar e os princípios eugênicos, e a educação física feminina. Por tanto, a 

abordagem destes temas neste capítulo não são casuais; revelam, sim, uma abertura para a 

reflexão e visualização da integração entre a dança, a educação física feminina e a 

eugenia, a partir das leituras anteriormente citadas. 

O delineamento dos exercícios e objetivos da educação física diferenciava-

se fundamentalmente a partir de duas questões: a idade cronológica e a distinção entre os 

sexos, parâmetros que deveriam atender aos princípios higiênicos e eugênicos, 

respeitando as especificidades biológicas, psicológicas, fisiológicas e culturais 

consideradas fundamentais para cada sexo e faixa etária, que na coletividade atingiriam a 

constituição de uma nação revigorada.  

Na primeira parte do livro de Fernando de Azevedo (1920), o autor 

desenvolve o tema: Bases scientificas, objecto e concepção moderna da educação 

physica, com referências aos ideais sanitaristas, higienistas e eugênicos,onde define que : 

“A educação physica scientificamente fundamentada tornar-se por este 
modo maravilhoso instrumento de transformação social ethnica, com a 
realização de amplissimo objetivo, que, na observação exacta de Coubertin, 
é< dirigir o inventario das forças do individuo e de suas taras, de maneira a 
utilisar a totalidade de umas, e neutralisar, na medida do possível, o effeito 
de outras>. Em toda sua amplitude este é, de facto, o objecto da educação 
physica, que tem por fim: 
 1) dirigir, de maneira a utilisal-as na sua totalidade, o inventario das 
forças do individuo: das forças physicas, que não se reduzem ao systema 
muscular, mas de que são factores o systema nervoso, respiratorio e 
digestivo; das forças Moraes e intellectuaes, que concorrem ao 
melhoramento do corpo humano, como a reflexão e a observação, a 
vontade, a audacia, e a perseverança; e das forças sociaes, como o espirito 
de camaradagem, a comparação, que provoca a admiração, a lucta, a 
solidariedade e o espirito associativo; 
 2) dirigir, para neutralisal-as a medida do possivel, o inventario de 
suas taras, que são: physicas hereditarias ou adquiridas, quaes a franqueza 
de um orgão, anomalias anatomicas, a hypotonia muscular e a exitabilidade 
nervosa; moraes, como a timidez, o temor do movimento e todas as fórmas 
de desanimo e abulia, e sociaes, emfim, entre as quaes avultam a timidez 
paralysante provocada pela presença de outrem, a esquivança neurasthenica 
e a susceptibilidade sombria.” 
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A Educação Física científica fundamenta-se também nos ideais eugênicos 

de purificação e regeneração da raça, unificando na relação saúde e educação um sólido 

caminho para superação da realidade sociocultural considerada lastimável. 

Fernando de Azevedo foi um intelectual que muito produziu na área da 

educação, inclusive na educação física. Era membro da Sociedade Eugênica de São Paulo, 

fundada pelo Dr. Renato Kehl, médico e eugenista, que teve grande projeção nacional, 

incentivando e divulgando o pensamento eugênico através da publicação de várias obras 

sobre o assunto. Em seu livro Por que sou eugenista?, ele declara, na introdução: 

“Nós os eugenistas, queremos que de idade em idade cada geração seja 
superior á eugenia, segura de seus desígnios, assentada em sólidos alicerces 
cientificos, guindada por sãos princípios, continuará, por intermédio de 
seus prosélitos, na faina de implantar o grande ideal de regeneração das 
raças. Para atingir tal escopo, bem o sabemos, são necessários muitos 
esforços, muitos sacrifícios; a marcha far-se-á lenta, mas firme, através de 
mil empecilios, mil estorvos, mil preconceitos, como que desvastando uma 
enorme floresta, cujos os troncos são representados pela ignorância, pela 
rotina, pela obstinação, pelo desalento, pela descrença e pela falta de 
altruísmo. Para alcançar a regeneração humana e transformar este planeta 
em um novo jardim de delicias, onde imperará a saúde, onde reinará a 
harmonia social e internacional, só existe um caminho a seguir: o ideal 
eugênico.”74 
 

A regeneração da raça só seria possível mediante um conjunto de atitudes -  

entre elas, a educação física da população – para o cultivo de corpos saudáveis, fortes e 

higienizados, e uma especial atenção para o fortalecimento da mulher. “ Ela deve ser 

educada, preparada de modo científico para contribuir para esse processo de regeneração 

da raça, exercendo de modo competente a sua grande tarefa biossocial: gerar e criar filhos 

robustos e saudáveis.”75 

Assim, a Educação Física dita feminina, por exemplo, deveria privilegiar a 

harmonia das linhas do corpo, a beleza plástica e a regeneração física, através da 

                                                 
74 KEHL, Renato, 1937. 
75 SOARES, Carmem L., 1994, p.121 
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perpetuação de uma raça forte, gerada por mulheres saudáveis, de “corpo e espírito” 

educados, mas também sensíveis e cultas. Orlando Rangel Sobrinho, em seu livro 

Educação Physica Feminina (1930), apresenta várias questões em relação à educação 

física da mulher, através de abordagens históricas, culturais e metodológicas. 

“A falta de rigor physico tem na mulher consequencias peiores que nos 
homens. A funcção primordial da mulher é a procreação.[...] Podemos 
mesmo adiantar que a constituição physica é mais importante que a 
intellectual; 
[...]A belleza e a graça, traços característicos do sexo feminino, são, ao 
contrario do que pensa muita gente, desenvolvidas ao mais alto grão com a 
pratica dos exercícios physicos. 
[...]Não querendo desmerecer o valor intellectual da mulher, que já tem 
attingido os mais altos postos em todas as manifestações do saber humano, 
pode-se affirmar que o bem estar feminino reside mais nos seus dotes 
physicos76. 
 

A temática da educação feminina apresenta-se sempre relacionada com a 

saúde e a moral, uma definição clara de sua posição social do período, em que a 

maternidade era o horizonte desejável para o sexo feminino. O papel da mulher na 

sociedade passava por revoluções influenciadas pelos hábitos modernos incorporados dos 

países europeus, nos quais a formação cultural feminina também recebeu estímulo, como 

na cultura escolar. 

José Veríssimo (1890), referindo-se ao contexto do final do século XIX, 

em seu livro A educação nacional, ao discorrer sobre a educação da mulher brasileira, 

retrata as revoluções pelas quais passavam, já prenunciando as grandes transformações 

que ocorreriam no século XX. 

 

 

 

                                                 
76 RANGEL SOBRINHO, Orlando, 1930, p.26 - 27. 



 

 

62 

 

“[...] nas nossas mulheres de hoje, que tocam piano, cantam e representam 
até em espetáculos públicos, falam francês e, às vezes, Inglês, vestem como 
as de Paris, saem sós, fazem elas mesmas as suas compras e os seus 
casamentos, lêem romances, freqüentam conferências literárias, não só 
conversam mas discutem com os homens, jogam nas corridas de cavalos ou 
nas bancas dos roleteiros, começam a jogar croquet e o lawn-tennis e a 
montar de bicicleta em trajes quase masculinos, e principiam a interessar-se 
pelo feminismo. Mas entre aquela “dona” de outrora e a mundana de hoje, 
a diferença, no fundo, não é tão grande como parece. Toda essa 
“civilização” é mais superficial que profunda, e precede mais da modista, 
do cabeleireiro, da costureira, do romance francês, do jornal de modas [...] 
que de uma sólida cultura do espírito, que lhe desse da vida, dos seus 
deveres, das suas obrigações para com a humanidade, do mundo uma noção 
mais larga, mais exata, mais positiva e mais completa do que a tinham suas 
avós. 
Ora, é isto que a educação nova que devemos dar à mulher, se queremos 
fazer dela um fator consciente da nossa evolução e da educação eficaz da 
nossa sociedade, há de procurar fazer.”77 
 

Essas mudanças no cotidiano feminino relacionadas às vaidades e 

modismos característicos do modelo feminino burguês no século XX são também 

acionadas pelo ideário higiênico e eugenista, gerando especial atenção sobre a saúde da 

mulher. A moda propiciou recursos infinitos de beleza física, o que, segundo Orlando 

Rangel Sobrinho, tornou-se um frenezi capaz de proporcionar beleza a corpos débeis. Os 

exercícios físicos devem ser praticados com vista à higiene e à estética do corpo feminino. 

Adquirir boa saúde era imperioso para este momento, tão marcado por epidemias e 

doenças. A prática dos exercícios físicos se fazia necessária desde a infância, para a 

constituição de cidadãos esbeltos. A mulher é vista neste sentido como uma possibilidade 

de recuperação ou de criação de um novo protótipo de corpo brasileiro. Uma nação de 

mulheres saudáveis para gerar uma raça forte. Algo necessitava ser feito para regenerar a 

população brasileira, e deveria ser iniciado pela educação física das mulheres desde a 

infância. 

 

                                                 
77 VERÍSSIMO, José, 1890, p.121. 
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“A eugenia brasileira-pedra angular da sociedade, teria na solução 
nacionalista deste problema uma grande victoria para a regeneração 
physico-moral d’este paiz, em cujos collegios parece ainda desconhecer-se 
por completo a influencia visceral e definitiva, que sobre a geração de 
amanhã exerceria a applicação ás meninas de uma cuidada educação 
physica, não de processos anóditos, mas efficaz, de exercícios adequados, 
constante e systematizada. A regeneração physica da mulher brasileira é 
certamente o meio mais lógico, mais seguro e mais directo de obter-se de 
futuro uma geração sadia e robusta, em substituição a esta de hoje, que em 
geral, se ankylosa em attitudes scolioticas e enfezadas, estiolando-se nos 
rebentos de uma prole franzina, que surge muitas vezes sobre as ruínas da 
saude das mães, quando não seja sobre o sacrifício de sua própria vida...”78 
 

É esse o pensamento do desenvolvimento dos ideais eugênicos da década 

de 1920 que se alastra pelos anos de 1930. A educação física feminina era necessária e 

especial, desenvolvida através de exercícios diferenciados dos masculinos, mas que em 

absoluto deveria ser menos eficiente em seus benefícios. Fernando de Azevedo 

escreveu:79 

“A educação physica da mulher deve ser, portanto, integral, profundamente 
hygienica e plástica, e, abrangendo com os trabalhos manuaes os jogos 
infantis, a gymnastica educativa e os esportes, cingir-se exclusivamente aos 
jogos e esportes menos violentos e de todo em todo compatíveis com a 
delicadeza do organismo das mães, como sejam entre estes a dansa clássica 
ao ar livre e a natação, a que deve preceder um curso regular de gymnastica 
sueca intelligentemente administrada.” 
 
A dança, como conteúdo viável e ideal para a educação física feminina, é 

citada também em artigos da Revista do Ensino, como será apresentado no Capítulo IV, e 

defendida por Orlando Rangel Sobrinho, para quem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 AZEVEDO, Fernando de, 1920, p.101 - 102. 
79 Ibidem, p.96. 



 

 

64 

 

“A dansa apresenta todos os característicos de uma gymnastica utilíssima. 
Os saltos, o equilíbrio e a estabilidade do corpo, a amplitude dos 
movimentos, a ampliação do thorax e a contracção das paredes do 
abdômen, são os elementos importantes que entram na execução da dansa. 
O trabalho repartindo-se por todo o corpo, activa a respiração e a 
circulação, dando-lhe leveza e graça. 
[...] Com os seus bellos e suaves movimentos rythmicos, a dansa educa 
poderosamente os sentimentos, concorrendo, tambem, para a formação de 
um corpo harmônico e perfeito. 
O rythmo e a musica completam a dansa, emprestando-lhe precisão, 
encanto e uma particular attracção.”80 
 

Uma ginástica útil, uma educação necessária, uma prática completa para o 

bom desenvolvimento feminino desde a infância, a dança, ao envolver exercícios físicos, 

arte, leveza, interpretação e ritmo, compunha a almejada educação dos sentidos, através 

da conciliação entre a educação estética e a educação física, adequando-se aos ideais de 

civilidade e eugenia que durante as décadas de 1920 e 1930 foram centrais para cultura 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 RANGEL SOBRINHO, Orlando, 1930, p.109. 
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2.1  Movimento de inserção da dança nos programas de ensino de Minas 

Gerais 
 

 

Ao propor uma investigação sobre as manifestações da dança no espaço 

escolar, estamos incluindo também a compreensão das mediações entre as complexas 

relações sociais e culturais que envolvem essas duas produções das sociedades: a escola e 

a dança. Pensando no ponto de inserção de ambas na cultura escolar mineira, fez–se 

necessário compreender os tempos e espaços nos quais a dança inseriu-se na escola, 

passando a integrar essa nova cultura escolar. Entender essa aproximação significou 

interrogar: “O que era a dança fora da escola neste momento?” e “O que era a escola sem 

a dança?”, Só então foi possível entender escolarização da dança. A partir daí, consegui 

refletir sobre o que, por que e para quem essas manifestações aconteciam na cultura 

escolar. 

Para compreender o movimento de escolarização da dança em Minas 

Gerais, procuramos obter referências anteriores ao recorte cronológico, de origens 

diversificadas, para termos a possibilidade de cruzar informações e compreender, o 

quanto possível, o contexto do qual este movimento surgiu e se afirmou. Foi  buscando 

saber se no século XIX a dança se manifestava nas escolas brasileiras que encontramos no 

Dicionário Universal de Educação e Ensino,81 de 1886, interessantes colocações sobre a 

verbete “dansa”: 

 
 
 
 
 

                                                 
81 COMPAGNE, E. M. Diccionario universal de educação e ensino, transladado a portuguez por Camillo 
Castello Branco, Porto, 1886. 
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“[...] 2. Considerada como um divertimento honesto, a dansa é um 
excellente exercício gymnastico, e Locke recomenda com razão que, se 
ensine às crianças. Fazei-lhe primeiro dar algumas voltas, e depois entrar 
nas contra-dansas: a criança aprenderá a ter a cabeça direita, e a collocar 
bem os pés e as mãos; regulará os movimentos aprendendo a defini-los, 
comprehenderá que as figuras d’umacontra-dansa são combinadas com 
ordem; adquirirá o sentimento de compostura e o gosto da música, 
receberá lições de polidez, graça e boas maneiras, que nunca são inúteis; 
será emfim mais sociável, e apta a gozar os prazeres innocentes da 
sociedade, sem se ver em embaraços. 
Cuidado porém com os excessos. Se as crianças devem ser habituadas 
muito cedo ás boas maneiras, não se deve nunca esquecer que os 
divertimentos que não são regrados são necessariamente perigosos, 
portanto ás mães de família incumbe prevenir conseqüências e o abuso de 
qualquer brinquedo.” 
 

Além desse trecho, o Dicionário traz outras considerações em relação à 

dança, tratando de suas diferentes dimensões na cultura. Entre elas, a educação estética, 

promovida pelos princípios artísticos da beleza; o lazer, nas comemorações e eventos 

sociais (bailes); o prazer e a descontração, nas relações amorosas, efetivadas nestas 

ocasiões pela possibilidade de aproximação e contato corporal entre casais; e a polidez, 

que se configura na elegância dos trajes, dos movimentos, dos bailes, da vaidade 

feminina. Nesse texto, a dança é discutida, no âmbito da educação, dentro de sua 

finalidade para a vida, sua serventia como atividade a ser praticada durante o período de 

formação educacional das crianças e jovens, seus benefícios como exercício físico e sua 

socialização em outros espaços sociais que não apenas a escola. 

Em Minas Gerais, a primeira indicação de que se tem notícia sobre a 

inserção da dança em Programas do Ensino Primário reporta à Legislação de 1912, no 

interior dos ordenamentos legais para a conformação de uma nova cultura escolar. Não 

significa dizer que ela só passa a se manifestar na escola a partir desta data. Como vimos, 

em 1886 já se falava da dança na educação, embora não necessariamente a educação 

escolar e nem referindo-se ao contexto mineiro. Indica, sim,  um indício de 

reconhecimento desta prática corporal como educativa.  
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Nos Programas do Ensino de Minas Gerais,82 o primeiro registro da dança 

como conteúdo escolar se deu nas instruções para a Escola Infantil,83 em uma disciplina 

intitulada Canto, Danças e Jogos, em 1912, não vinculada aos “exercícios físicos”, com o 

seguinte texto:  

“Canto, danças e jogos. – Aqui não vão as creanças instruir-se em musica. 
Vão cantar naturalmente, imitando a sua professora, aprendendo com ella a 
modular a voz e fazendo um exercício dos mais necessários á sua educação 
physica. O que convém attender é á escolha de peças apropriadas á idade, 
ao gosto e ao desenvolvimento dos alumnos, de modo a despertar prazer e 
interesse nessa disciplina, sendo muito importante que não se lhes dêm a 
cantar coisas banaes, sem arte, quer na musica quer nos versos, 
prejudicando a parte esthetica do ensino. 
 Nos jogos e nas danças não se tenha em vista somente a recreação, 
e por isso convém sempre que todos os exercícios se façam 
methodicamente, com hygiene e disciplina, educando mais que tudo os 
sentidos, o trato social e as boas maneiras do alumno, quando entregue 
livremente ás expansões infantis. Cante, dance e brinque a professora junto 
com seus alumnos, despertando-lhes alegria, confundindo-se com elles, 
fazendo-se imitar nas passagens mais difficeis, possuídas do mesmo 
interesse e dos mesmos enthusiasmos.”84 
 

As diretrizes pedagógicas para o ensino de Canto, Danças e Jogos  

traduzem, de forma genérica, como deveria ser desenvolvido o trabalho escolar com essas 

práticas na Escola Infantil. Apesar de sucinto, o texto contido na Legislação enfatiza 

importantes questões para análises, como a atenção à natureza diferenciada da infância e a 

necessidade de modelos; e os padrões para imitação, incluindo aí também a professora 

como modelo corporal, ressaltando a necessidade de seu envolvimento com as crianças. 

Significativa é a representação de que essas práticas contribuirão para uma educação 

física e estética da criança, e que, apesar de recreativas, devem ser tratadas 

metodicamente, o que remete à percepção de sua didatização, ao serem submetidas a uma 

cultura escolar específica, ancorada em princípios de higiene e disciplina, que deveriam 

                                                 
82 Os Programas de Ensino desse período são encontrados na Coleção de Leis e decretos do Estado de minas 
Gerais. 



 

 

68 

 

ser incorporados ao cotidiano das instituições de ensino. Outro ponto importante é a 

latente preocupação com a fase de desenvolvimento dessas crianças da Escola Infantil, 

valorizando sua alegria e as especificidades da idade, o que implica a ressignificação 

dessas práticas para atender ao desenvolvimento da criança em uma proposta de educação 

que procura atingir os sentidos, as maneiras, o gosto e o entusiasmo em aprender. Tais 

questões  marcam o processo de constituição de uma escola que se afirmará 

posteriormente com maior clareza nas propostas escolanovistas. 

O Programa é organizado de forma seriada; ou seja, para cada uma das 

quatro séries são estabelecidos os conteúdos de cada tópico de ensino.85 Especificamente 

para a dança, foram previstas as seguintes abordagens para o ensino: 

Primeira série: - Dançados de movimentos faceis, para um par ou pequeno 
grupo, que não fatiguem. 
Segunda série: -Dançados faceis combinados com o canto, para uma parte da 
classe ou toda ella. 
Terceira série: -Bailados e outras danças em que tome parte toda a classe. 
Quarta série: - Danças de movimentos graciosos e de mais difficil execução, 
combinados ou não com o canto. 

 

Não foram encontradas outras pistas que identificassem a que “dançados e 

bailados” a Legislação se refere, como por exemplo: os tipos de dança, o uso de música, 

cantos indicados ou as coreografias. Independentemente disso, a inclusão da dança na 

escola apresenta-se acompanhada do que se pode chamar de uma didatização dessa 

prática corporal. Organizada e distribuída em séries escolares, a dança se integra à escola 

 

                                                                                                                                                  
83 Escola infantil: nível escolar que antecede o ensino primário, atendendo crianças mais ou menos de 4 a 6, 
7 anos de idade. 
84 MINAS GERAIS, 1912, p.118. 
85Decreto n. 3.405, de 15 de janeiro de 1912. Aprova o programa de ensino dos grupos escolares e demais 
escolas publicas primárias do Estado. Além da Cadeira de canto, danças e jogos, havia a Cadeira de hygiene 
e gymnastica, dissosiada dos jogos e danças que posteriormente passaram a fazer parte juntamente com a 
ginástica da Cadeira de Exercicios fisicos. 
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 com distinção de movimentos fáceis e difíceis, bailados e danças, diferenciados de 

acordo com o nível de escolaridade, o que demonstra a preocupação metodológica deste 

Programa de Ensino. As preocupações com a fadiga  “dançados [...] que não fadiguem” 

dão subsídios para pensar que a dança na escola, apesar de não estar incluída no programa 

de Ginástica e Higiene, é apresentada também como exercício físico. Buscando a 

educação do gesto, as citações sobre essa manifestação da dança escolarizada assume os 

cânones da instituição escolar e encontra-se relacionada aos princípios da educação física 

e da educação estética, que neste momento centram-se em questões como a educação dos 

sentidos, a saúde física, o trato social e as boas maneiras, objetivando efetivar a educação 

dos gestos, a disciplina, a higiene, as cortesias, a educação rítmica, os exercícios 

respiratórios e a postura corporal, entre outros. Esses objetivos eram influenciados e 

estruturados de acordo com o avanço dos conhecimentos fisiológicos sobre o corpo 

humano durante a atividade física e sobre os efeitos, benefícios e necessidades para o bom 

desenvolvimento integral do ser humano.  

Sobre as práticas corporais incidem princípios de didatização, uma maneira 

de escolarizá-la, como, por exemplo: a preocupação com a faixa etária em relação ao 

exercício; a necessidade metodológica de organização ordenada de exercício, isto é, uma 

de graduação de fácil a difícil; o tempo de duração e o horário das atividades; o esforço 

moderado, evitando a fadiga; e a necessidade diária de atividade. Tais procedimentos são 

descritos, no âmbito da Legislação e da Revista do Ensino, como um modo de conformar 

a dança à escola. É a este movimento que aqui se entende por escolarização da dança. 

Outros  procedimentos podem ser identificados na inserção da dança na escola, aqui, no 

caso, por meio da Legislação. As alternativas de trabalho em grupo – “para um par ou 

pequeno grupo”, “para uma parte da classe ou toda ella”, “que tome parte toda a classe” - 

proporcionam algumas pistas em relação à possibilidade de danças de salão (aos pares), à 



 

 

70 

 

participação de ambos os sexos, uma vez que o texto não discrimina meninas e meninos, e 

à possibilidade da não participação de todos os alunos (parte da classe ou toda ela), o que 

certamente se distingue da situação de outras cadeiras de ensino. 

Em 1925, verificam-se outras referências sobre uma prática da dança na 

escola no ensino primário,86 quando da aprovação de novos Programas de Ensino em 

Minas Gerais (Decreto n. 6758, de 1o de janeiro de 1925). Eles marcam, como 

anteriormente indicado, o início de uma dinâmica desencadeada pelo Governo do Estado 

na constituição de uma cultura escolar (ancorada nos princípios da Escola Nova), 

sintonizada com o processo de modernização social e capaz de atender às necessidades 

produzidas pelos intelectuais e políticos que passam a ocupar cargos na estrutura do 

Estado, os quais produzem certas necessidades para se legitimarem, bem como a suas 

políticas e interesses. 

A escola viveu um processo de ressignificações de suas práticas, conteúdos 

e  formas de organização pedagógica e administrativa. Para compreendermos melhor 

essas alterações, é fundamental contextualizar historicamente esses novos ordenamentos 

que constituíram  novas culturas escolares em vários estados brasileiros, inclusive em 

Minas Gerais.87 

                                                 
86 É importante ressaltar que estou me atendo ao recorte desta pesquisa, analisando a escolarização da dança 
no ensino primário. Durante esta pesquisa, outros dados interessantes foram identificados, como a inclusão 
da dança nos Programas das Escolas Normais, ou seja, escolas de formação de professoras(es), que constitui 
uma outra estratégia para a escolarização da dança através de reformas educacionais. Dentre estas 
informações, foi identificada a inclusão da dança nos Programas de Ensino nas Reformas realizadas em 
1916, 1918 e 1925,  nas Escolas Normais, dados que pretendo em outra oportunidae abordar e discutir em 
relação ao estudo aqui desenvolvido. 
87No período de 1925 a 1928, na Coleção de Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais, é marcante a 
quantidade  de decretos aprovados para a criação de escolas por todo o Estado, principalmente escolas 
rurais e mistas, assim como as transferências e conversões de escolas femininas ou masculinas em escolas 
mistas, ou seja, para ambos os sexos,  sinalizando a ampliação da rede escolar por todo o Estado como uma 
meta do governo nesse período. Nossas fontes e análises não mensuram a fidedignidade desta ampliação, 
mesmo porque não nos propusemos a este tipo de análise, mas, sem dúvida,  na compreensão do contexto 
de nossa investigação se torna importante refletir sobre estas demandas oficiais e as possíveis disparidades 
entre as informações dos documentos de base governamental e a realidade das apropriações destes 
documentos nas práticas do cotidiano das instituições escolares. 
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Na Reforma de 192588 em Minas Gerais, durante o Governo Mello Vianna, 

foram aprovados novos Programas de Ensino para o Estado, por meio do já citado 

Decreto n. 6758, de 1o de janeiro de 1925, para o ensino primário89. 

Nessa reformulação, o Programa do Ensino Primário contempla a dança, 

agora, com um deslocamento curricular, incluída no Programa prescrito para os 

“Exercícios Physicos”. Esse deslocamento de um grupo de atividades reunidas (canto, 

dança e jogos) para um dos conteúdos compreendidos como necessários aos exercícios 

físicos praticados na escola identifica uma “qualificação” desta prática corporal pela 

cultura escolar do período, que passa a incluir a dança nas práticas corporais selecionadas 

para a realização dos exercícios físicos escolares. O Programa lista sete regras de higiene 

que devem ser observadas nos exercícios físicos, das quais destaco duas para análise:90 

“VI. Nos dois primeiros annos, os exercícios physicos visam habituar o 
alumno á attitude correcta, desenvolver seu instinctu de imitação e de 
imaginação, e formar hábitos de sociabilidade e de cortezia. Nos dois 
últimos annos, além de estimular os hábitos mencionados, formam hábitos 
de destreza, de vigilância, de julgamento e de outras qualidades moraes, 
indispensáveis na pratica da vida. 
 
VII. Nas escolas, que dispuzerem de piano, as marchas, as danças, e outros 
exercicios, serão sempre feitos com acompanhamento de musica.” 
 

A apresentação da dança escolar primordialmente como um exercício 

físico não deixa de considerar as especificidades desta prática, como, por exemplo, a 

necessidade do acompanhamento musical. A citação do texto sobre o acompanhamento 

musical do piano para as escolas que o dispuserem nos permite hipotetizar que as danças 

e marchas poderiam acontecer também sem música; ou seja, a escolarização da dança 

deveria ocorrer em quaisquer condições escolares. Talvez por isso o canto apareça 

                                                 
88As prerrogativas de 1925 foram expedidas pela Secretaria do Interior, em Bello Horizonte, por  Sandoval 
Soares Azevedo, sendo o Estado de Minas Gerais governado neste momento por Fernando Mello Vianna. 
89Sofrem alterações nesta reforma: os Programas dos grupos diurnos e escolas reunidas, grupos escolares 
noturnos, escolas singulares: distritais e urbanas, escolas rurais e ambulantes e escolas noturnas.  
90Decreto n. 6758, de 1o de janeiro de 1925, p.24. 
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algumas vezes também conciliado às práticas de dança, suprindo a dificuldade de 

acompanhamento musical. 

O discurso da civilidade se manifesta nos diferentes conteúdos escolares, 

mas sua tradução na educação corporal recebe atenção especial na intenção da 

conformação de hábitos, comportamentos, atitudes e relações pessoais e inter-pessoais 

que a cultura escolar referencia  e constrói também91 através dos  Exercicios Physicos. 

Assim, com a busca do despertar da sensibilidade e da apreciação estética - formar 

habitos de sociabilidade e cortezia -  que evidencia a apropriação de práticas culturais e 

artísticas, é explicitado o uso de materiais de ensino, como o piano. Práticas são 

incorporadas pela escola como meio de produção de novas sensibilidades e novos 

costumes para uma sociedade que se queria próxima dos atributos da modernidade 

ocidental.  

No mesmo Decreto, no Programa de Ensino92 dos grupos escolares diurnos 

e das escolas reunidas, a dança é citada como conteúdo dos Exercícios Physicos para os 

quatro anos de escolaridade. Ou seja, ela passa para a condição de parte integrante dos 

“Exercicios Physicos”, compondo o quadro de práticas corporais escolares desconectada 

do canto: 

Primeiro ano: Danças populares infantis; 

Segundo ano: Danças e evoluções cadenciadas; 

Terceiro ano: Danças populares infantis; 

Quarto ano: Danças e evoluções cadenciadas. 

                                                 
91 Apesar de explicitados junto à cadeira de Exercícios Physicos, as atitudes comportamentais ali 
preconizadas são cobradas no comportamento escolar do aluno; ou seja,  pertencem à cultura escolar deste 
período, e neste sentido signos e símbolos são implantados nestes alunos em outros tempos e espaços 
escolares, além do espaço e tempo formal da prática escolar da educação física. 
92Informações encontradas nas páginas 31,39,47 e 55 dos Programas. 
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No caso deste Programa, os conteúdos estão organizados em duas 

variações, sendo repetidos ano sim, ano não. Em comparação à Legislação anterior, não 

se evidencia uma progressão dos conhecimentos desta prática corporal escolar, como no 

Programa de 1912, no qual, além de distintos, os conteúdos sugeriam uma certa 

graduação de complexidade para o ensino da dança na escola. Por outro lado, é preciso 

considerar a aproximação da cultura escolar a outras culturas, como o interesse pelas 

“Danças populares infantis” e “Danças e evoluções cadenciadas”, revelando uma abertura 

para a incorporação de práticas realizadas em outros espaços, que posteriormente são 

identificadas na Revista do Ensino, através de artigos e fotos, embora não se tenham 

encontrado referências que possam  dar pistas sobre quais eram essas expressões e 

manifestações populares e infantis, e sobre as evoluções cadenciadas. 

No Programa de Ensino específico para as Escolas Singulares (Distritais e 

Urbanas), expedido no mesmo Decreto,93 há uma diferenciação entre as prescrições de 

conteúdos em relação às outras práticas corporais e a dança. Nas Escolas Singulares 

(Distritais e urbanas), por exemplo, foram indicados para as práticas corporais em relação 

à dança e atividades expressivas os seguintes tópicos:  

Primeiro ano: Jogos de imitação e de imaginação; 

Segundo ano:  Danças e evoluções cadenciadas; 

Terceiro ano: nada consta sobre a dança. 

Comparando-se as citações das Escolas Singulares com as das Escolas 

Reunidas e Grupos Escolares diurnos, podemos observar como a dança ocupa menor 

espaço e que menos ênfase é dada no Programa de Ensino das Escolas Singulares, 

manifestando-se em uma única série, também sem discriminação do tipo de dança, e  após 

a vivência de jogos de imitação e imaginação no primeiro ano, que caracterizam 
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atividades corporais expressivas que podem ter interligação com  atividades 

desenvolvidas na dança, por envolver  em expressão e estética corporal.94  

No Decreto n. 6972 de 4 de setembro de 1925, que aprova o Programa de 

Educação nas Escolas Maternais,95 são incluídos exercícios sensoriais, todos com base na 

vivência de experiências motoras, táteis, etc, assim como trabalhos manuais, incluindo 

desenhos livres, modelagens, tecelagem, dobramentos, recortes e colagens, constituindo 

os conteúdos da “educação physica”.96 Aqui, serão destacados somente os tópicos que 

demonstram alguma relação com a dança, como atividades que impliquem ritmo, 

expressividade, desenvolvimento de estética corporal, e que estão discriminados nos três 

períodos das Escolas Maternais. 

 

“Primeiro Periodo (Creanças  de 3 e 4 annos) 

“[...] –Marchas simples e rythmadas, ao som do piano, acompanhadas ou não de 

cantos, ou de palmas.- Marcha na ponta dos pés.- Marcha acompanhando linhas 

rectas e curvas traçadas no chão. –Marcha em barras paralelas. 

Exercícios de equilíbrio.- Jogo do pendulo, do fio, da escada de corda, da escada 

em curva, etc. 

Movimentos graciosos, taes como os imitativos de quem chefia, de quem rema e 

outros da mesma natureza, aconselhados por Froebel e que serão acompanhados 

de canções apropriadas.” 

 

 

 

                                                                                                                                                  
93 Dados obtidos nas páginas 85, 90 e 95. 
94Ainda em 1925, no Decreto n. 6832, de 20 de março, são aprovados os Regulamentos e os Programas do 
Ensino das Escolas Normais. Os Programas do Curso Normal são organizados em três anos de curso com 
educação physica em todos. Porém, a dança só é encontrada  no segundo ano, e mesmo assim somente a 
palavra dança no tópico 9 da cadeira de Educação Physica, sem nenhuma especificação ou esclarecimento 
sobre que estilo de danças. 
95O que configura inovações em relação ao entendimento da criança com bases na psicologia educacional, 
evidenciando toda uma preocupação especial com esta fase do desenvolvimento infantil. 
96 A educação física neste momento já compreendida em sentido restrito, como parte específica do 
Programa. 
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Segundo Periodo (Creanças de 4 a 5 annos) 

“[...] – Dansas ao som do piano.- Posições e attitudes graciosas.- Passos.- 

Cortezias. Dansas aos pares, individuais, collectivas. 

Rodas com acompanhamento de cantos.” 

 

Terceiro Periodo (Creanças de 5 a 6 annos) 

“[...] Interpretação por meio de gestos e de attitudes, da emoção provocada pela 

musica.” 

 

O discurso deste Programa para as Escolas Maternaes apresenta-se mais 

complexo e descritivo, fornecendo mais indícios dos tipos de práticas que eram propostas 

para o ensino da dança nestas escolas. Apesar de as dança não estar citada no primeiro e 

no terceiro período, pode-se observar como os conteúdos sugeridos possuem conexão 

com as práticas corporais da dança. Por exemplo: movimentos graciosos, que exigem 

estética corporal, exercícios de equilíbrio, marchas ritmadas ao som de piano, ou seja, 

sensibilização rítmica e corporal junto à música e, novamente, a presença do canto 

durante as atividades. Especificamente no terceiro ano, a prescrição: “[...] Interpretação 

por meio de gestos e de attitudes, da emoção provocada pela musica.” não só sugere o 

conteúdo dança, implícito no texto, como também inova as propostas curriculares, por 

propor uma metodologia centrada na interpretação dos alunos e na sua sensibilidade 

(emoção). Tal prescrição levou-me a hipotetizar sobre a possível aproximação da forma 

como se expressava Isadora Duncan, que, no princípio do século passado, interpretando 

livremente suas idéias e sentimentos, também buscou uma interpretação sensível, emotiva 

e de linguagem direta através da dança. Essa forma de expressão inovou o mundo da 

dança, contrapondo-se ao academicismo do Balé clássico, que a designou como a 

precursora da dança moderna, como abordei em relação à dança na modernidade social. 
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Esta questão exige maior atenção aos movimentos de incorporação97 de outras culturas 

referentes à dança, que desencadeiam a apropriação de produções sociais e que, ao 

interagirem-se com a cultura escolar, são ressignificadas e filtradas sob a lógica escolar de 

determinado tempo e espaço, com um poder eminentemente criativo. Como escreve 

André Chervell: “cultura escolar é a cultura adquirida na escola e que encontra nela não 

somente seu modo de difusão, mas também sua origem.”98 

A comunicação e a interação entre as esferas dos saberes construídos fora 

e dentro da escola nos remetem ao “modo como as práticas escolares se apropriam de 

outras práticas culturais, ‘escolarizando’; por assim dizer, saberes constituídos fora delas, 

padrões de comunicação, modos de relacionamento social etc.”99 

No segundo período, as danças são colocadas com maior detalhamento, 

sugerindo: que aconteçam ao som do piano. De que outras formas poderiam estar 

acontecendo? Posições e atitudes graciosas? Formas corporais específicas da dança e da  

estética de movimento? Passos e cortesias? Não sabemos quais. Mas evidenciam 

conhecimentos de ordem técnica deste conteúdo: danças de apresentação aos pares, 

individuais e coletivas, que nos indicam a possibilidade da abordagem de diferentes tipos 

de dança, como as de salão, folclóricas ou de entretenimento social da época? Rodas com 

o acompanhamento de cantos, manifestações tradicionais de várias brincadeiras infantis e 

danças folclóricas brasileiras, geralmente com movimentos e gestos conectados a letra 

dos cantos. Seria este o caso? 

A escolarização da dança nas escolas maternais demonstra maior 

compreensão deste conteúdo como possibilidade metodológica de aquisição dos amplos 

                                                 
97 Jean C. Forquin, 1992, citando Chevallard, coloca que, além de selecionar saberes e materiais culturais de 
um dado momento na sociedade, a escola também realiza um imenso trabalho de reorganização e 
reestruturação destes saberes para torná-los transmissíveis e assimiláveis, o que é denominado por 
Chevallard como transposição didática.  
98 CHERVELL, André apud. VALDEMARIM, V. T. e SOUZA, R. F., 2000, p.6. 
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objetivos dos Programas de Ensino desta Reforma para uma educação física das crianças, 

que deveria iniciar-se o mais cedo possível, a fim de possibilitar uma nova geração 

educada e preparada desde o ensino maternal para a modernidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
99NUNES C. & CARVALHO M.M.C.de, 1992, p.52. 
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2.2   A dança nos Programas do Ensino da Reforma de 1927 

 

 

Em 1927, Francisco Luiz da Silva Campos, secretário de Estado dos 

Negócios do Interior do Governo Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, realizou uma 

reforma na Instrução Pública em Minas Gerais, mais ampla que a de 1925, que utilizou a 

Revista do Ensino  como grande divulgador dos princípios, inovações e informações 

sobre a nova educação. 

Conhecida como Reforma Francisco Campos, ela ancorou-se em novos 

ordenamentos legais, uma nova legislação estadual para o Ensino Primário e para o 

Ensino Normal. Por meio de Regulamentos e Programas de Ensino, o Estado dispôs suas 

diretrizes pedagógicas e regulamentou minuciosamente o Ensino Primário e o Ensino 

Normal, em relação ao funcionamento das instituições de ensino, aos deveres e funções 

de seus funcionários, inspetores e professores, e aos saberes e conteúdos a serem 

ministrados. Isso  permitiu perceber a preocupação dos reformadores no que tange à 

necessidade de alterações na cultura escolar como um todo e a seu controle sobre ela. 

Essas alterações vão da estrutura do funcionamento administrativo às questões 

pedagógicas da sala de aula. Neste sentido, abordarei questões destes documentos 

relevantes para esta pesquisa, discutindo, primeiramente, tópicos dos Regulamentos do 

Ensino e, posteriormente, dos Programas. 

Foi a Reforma Francisco Campos que legalmente implantou a proposta 

escolanovista no Estado, formalizada e imposta sob bases legais (Legislação) que já 

vinham sendo discutidas, divulgadas e implantadas através das informações da Revista do 

Ensino e de eventos como o I Congresso de Instrução Pública de Minas Gerais (1927), no 
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qual as discussões pedagógicas e administrativas permeavam esta Reforma na educação 

mineira. 

O Regulamento do Ensino Primário foi aprovado pelo Decreto n. 7970-A, 

de 15 de outubro de 1927 (p.1.139). Investigá-lo propiciou um amplo olhar sobre os 

discursos de mudança que regiam a Reforma. 

Destaco nesse sentido as questões relativas a Educação Física. Abrirei um 

adendo neste tópico em relação à compreensão e diferenciação da Educação Physica 

deste período em relação ao que entendemos hoje como “Educação Física”. A tríade 

educação intelectual, educação moral e educação física representada a base da 

constituição das atividades escolares e da organização dos conhecimentos escolares. 

Neste período, a Educação Physica não se restringia a uma disciplina ou conteúdo 

escolar; ela era compreendida amplamente, atravessando as demais disciplinas, em toda a 

cultura escolar. E os Programas do Ensino designavam um tempo e espaço específicos 

para desenvolver atividades corporais, que se chamavam Exercícios Physicos, que 

posteriormente passam por um processo de especialização, contituindo o ensino da 

Educação Physica. Segundo Tarcísio Mauro Vago,100 essa mutação na designação do 

ensino, que vai ocorrendo a partir de então (consolidando-se na década de 1930), 

 “[...] não parece tratar-se de uma simples e mecânica mudança de nomes, 
mas de uma paulatina especialização de tarefas: se antes se esperava que 
um conjunto de práticas presentes em vários conteúdos resultasse em uma 
“educação physica” das crianças, o movimento parece ter sido o de atribuí-
la a um componente específico do programa, que tornava-se responsável 
por realizá-la, a ponto de acabar por assumir a própria designação. Assim 
pouco a pouco ela vai perdendo seu sentido amplo, indiciando a 
consolidação de um campo disciplinar específico para uma tarefa 
específica, que, potencialmente, estava a requerer professores e práticas 
específicos.” 
 

                                                 
100 VAGO, Tarcísio M., 2000, p.102. 
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Essa especialização, que acontece paulatinamente, já mostra indícios de 

sua construção, por exemplo, no Regulamento do Ensino Primário.101 No “Capítulo V - 

Da inspectoria da Educação Physica”, um tópico é dedicado especificamente às atividades 

profissionais nesta área, dando visibilidade ao interesse e exigência de uma fiscalização 

por parte do Estado sobre as atividades desenvolvidas na escola, em relação à Educação 

Física, e a especialização de professores para ministrar aulas. 

Outra questão interessante é a atenção dispensada à corporeidade dos 

alunos nestas novas prerrogativas do ensino, coerente com o pensamento escolanovista e 

relacionada à adequação do espaço físico e dos materiais escolares, que constam em 

diferentes pontos dos regulamentos.102  

Ainda em relação aos Regulamentos, uma questão importante para as 

discussões deste trabalho são as instruções relativas às festas e comemorações escolares - 

situações da cultura escolar em que as manifestações de danças e bailados ocorriam.103 

Na Parte IX – “Do Funcionamento Escolar” constam, no “Capítulo II - Das 

festas e comemorações”,104 especificidades em relação a estes momentos da cultura 

escolar, tratados como questões que devem ser organizadas no interior das escolas com 

seriedade. Interessa-nos identificar como as ocasiões de festas e comemorações são 

valorizadas neste regulamento e colocadas como necessárias a esta cultura escolar que se 

instalava, fortalecendo nosso pensamento em relação à educação estética e à comunicação 

direta da escola com a sociedade, na tentativa da transformação de valores, 

                                                 
101 Decreto n. 7970-A, de 15 de outubro de 1927, p. 1.170-1.171. 
102 Decreto n. 7970-A, de 15 de outubro de 1927, p. 1.190. Na “Parte V - Capítulo II - Do apparelhamento 
escolar”. Por exemplo, nota-se a mudança das materialidades escolares atendendo as concepções da Escola 
Nova, mobiliários diferenciados por faixa etária como cadeiras adaptadas ao tamanho das crianças. 
Também no  Art. 168  do mesmo capítulo é determinado que o material destinado à educação nos Jardins de 
Infância será constituído das collecções Froebel, Montessori e Decroly, que incluíam móveis escolares 
menores adaptados ao tamanho das crianças e coloridos, mais alegre (p.1.193). 
103 Como será abordado posteriormante no Capítulo III sobre a Revista do Ensino de Minas Gerais, que 
ilustra esses momentos com fotografias de escolares em apresentação.  
104 Decreto n. 7970-A, de 15 de outubro de 1927, p. 1.226. 
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comportamentos e interesses sociais a partir da interação da escola com a cidade, através 

dos espetáculos. Apesar de não constar nada sobre as danças neste texto sobre as festas e 

comemorações, as fotos da Revista do Ensino sinalizam como elas estavam presentes na 

escola nestes momentos. 

As festas escolares também são abordadas nesta Reforma nos Programas 

do Ensino Primário.105 A preocupação com o desenvolvimento das festas escolares, além 

de reforçada na legislação, é valorizada e direcionada para um trabalho integrado, para 

evitar a incidência  de perturbações das atividades escolares, como podemos analisar no 

texto do Programa:  

“1. As festas escolares que têm por fim interessar ao povo na educação da 
infância e despertar o estimulo e a emulação entre os alumnos, deverão ser 
promovidas com a maior solemnidade pelas auctoridades escolares, 
directores de grupos e professores. 
[...] 8. As festas escolares hão de obedecer a um programa, do qual, além 
do mais, faça parte uma allocução commemorativa do acto, equivalente a 
uma aula de instrucção civica. 
Longe de se transformarem em  causas perturbadoras dos trabalhos 
escolares com grande parte do tempo consumido em ensaios de números 
novos, as festas deverão tornar-se occasiões dos alumnos apresentarem em 
publico, marchas, exercícios de gymnastica, cantos, recitativos e outras 
cousas, que apprenderam no decorrer do anno.”106 
 

A Reforma quer aproximar-se da apropriação da modernidade pedagógica, 

englobando o avanço científico e tecnológico em diferentes áreas que compõem o 

universo pedagógico. Neste sentido, a psicologia educacional, os conhecimentos 

biológicos e anatomo-funcionais e a educação estética são áreas de conhecimento 

valorizadas através destes tópicos, que pensam o aluno, a criança, as fases de 

desenvolvimento, suas sensibilidades, a disciplina, a sociabilização; o corpo do aluno, o 

mobiliário, os materiais escolares, os espaços externos destinados às atividades físicas 

formais e informais; a eficiência analisada sobre o prisma do bom desempenho físico, 

                                                 
105 Decreto n. 8.094,  de 22 de dezembro de 1927, p.1.764-1.765. 
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intelectual e emocional, revigorado por uma sólida e consciente formação física, que deve 

contemplar os princípios da modernidade social e a era da industrialização e da eficiência. 

A busca da formação de um povo que seja capaz de superar a imagem pejorativa e 

retrógrada da sociedade brasileira e de incorporar a modernidade social e os ideais 

nacionalistas era também uma das esperanças de ascensão econômica do país. São 

questões fortalecidas na segunda República e na modernidade pedagógica que, através da 

cultura escolar, buscam estruturar alterações consideradas fundamentais para a construção 

desta nova sociedade em sintonia com os processos de industrialização. 

Na escola, as preocupações com a educação integral dos sujeitos acabaram 

por expandir os campos de ação da educação escolar. Neste sentido, Cynthia G. Veiga ao 

discutir sobre a educação estética para o povo na década de 1910, escreve: 

“a difusão da educação estética das populações presente nos conteúdos 
escolares, na organização do espaço urbano e escolar, e na rotinização de 
acontecimentos promovedores de emoção estética, as festas escolares e as 
festas dos escolares na cidade, presentes nas primeiras décadas 
republicanas. O objetivo era dar visibilidade à modernidade, concretizar no 
espaço urbano novas atitudes e valores-a elegância, os bons costumes, o 
patriotismo, a civilidade...”. 107 
 

Essas preocupações, inclusive estéticas, são contempladas, por exemplo, 

no Regulamento, em seu “CAPITULO III - Do programma das escolas primarias,”108 

onde, no Art. 302, o Canto e os Exercícios Physicos são incluídos no Programa do Ensino 

Primário das escolas rurais e distritais, estendendo a elas, pelo menos legalmente, o 

direito a estes conteúdos não previstos nos Programas anteriores ao da Reforma. 

Como a dança, em sua manifestação escolar no Estado de Minas Gerais, 

estava anteriormente (1925) incluída no Programa de Exercicios Physicos, continuaremos 

a investigar tal Programa, destacando questões relacionadas a ela e às atividades rítmicas 

                                                                                                                                                  
106 Decreto n. 8.094,  de 22 de dezembro de 1927, p.1.764-1.765. 
107VEIGA, Cynthia G., 2000, p.400. 
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e expressivas das práticas corporais escolares de forma geral. Tais questões podem nos 

auxiliar na compreensão de nosso objeto analisado a partir desta fonte de pesquisa. 

Nos Programas do Ensino Primário que foram aprovados no Decreto n. 

8.094, de 22 de dezembro de 1927, a dança não aparece no Programa de Ensino do 

Exercícios Physicos. No entanto, chama a atenção com  outras terminologias e conteúdos, 

que se assemelham às práticas corporais da dança, exigindo uma maior análise desta 

suposta ausência da dança nos Programas de Ensino de 1927. Neste sentido, estaremos 

enfocando o programa de educação física e os conteúdos para ela prescritos que envolvam 

ritmo, expressão e estética corporal, imitação e imaginação, cortesias e sensibilização, 

tópicos que já haviam sido citados nas propostas anteriores ou que fazem parte dos 

conteúdos  tradicionais da dança. 

Além de conterem a estrutura curricular, os Programas também 

contemplavam instruções que deveriam ser observadas em cada cadeira dos Programas do 

Ensino. Especificamente na de Exercicios Physicos, ressaltamos as seguintes diretrizes 

para este conteúdo escolar: 

“[...] 4. A licção de educação physica deve ser: continuada, isto é, não 
comportará repouso algum, salvo os exercícios respiratórios – nenhuma 
explicação que exija interrupção será dada; alternada de tal modo que os 
exercícios dos membros superiores se alternem com os dos inferiores; 
graduada em intensidade e difficuldade; attrahente, por conseguinte, 
encerrando jogos gymnasticos; disciplinada, isto é dada com energia; 
finalmente adaptada aos meios materiais de que dispuzer o 
estabelecimento de ensino. 
[...] 6. Em nossas escolas primarias, a educação physica comprehenderá: 
exercícios naturais, respiratórios, de gymnastica sueca, jogos gymnasticos 
e a gymnastica rythmica. 
[...] 11. A gymnastica rythmica é a mais moderna  e harmoniosa das artes; 
servindo-se da musica, ensina ao gosto o verdadeiro sentido da belleza. O  
rythmo e a harmonia da musica se infiltram subtilmente no espírito dos 
educandos, elevando-lhes os sentimentos e o pensamento.”109 
 

                                                                                                                                                  
108 Decreto n. 7970-A,  de 15 de outubro de 1927. 
109 Decreto n. 8.094, de 22 de dezembro de 1927, p.1.737. 
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As instruções prescritas permitem pensar que o Programa parte do 

princípio de que os professores não sabem como fazer, numa estratégia de imposição de 

algo totalmente novo e considerado desconhecido, que, no caso dos Exercícios físicos, 

não era tão inovador. Nos novos Programas, são acrescidas novas concepções, conteúdos 

mais variados, além da tradição que se seguia da ginástica. Mas, apesar da grande 

influência do cientificismo, no que se refere aos conhecimentos fisiológicos e 

psicológicos, a maior parte das práticas corporais se mantém no currículo, como as 

ginásticas respiratórias, as marchas, os jogos, os exercícios ginásticos e a ginástica, todos 

fundamentados em princípios eugênicos de higiene e estética corporal. 

A dança não está entre os conteúdos, mas a gimnastica rythmica é descrita 

como arte e com conteúdos até então relacionados à dança. Entendemos nesta questão 

uma tensão conceitual e terminológica, que  problematizaremos a seguir. 

Não perdendo nossa problemática de vista, apresentaremos os conteúdos 

previstos para cadeira de Exercícios Physicos, que mantem proximidade com a dança, a 

ginástica rítmica ou a educação rítmica nos quatro anos do Ensino Primário: 

1o  ANNO 
“[...]VI.Movimentos graciosos, taes como imitativos de quem chefia, de quem rema e 
outros da  mesma natureza, que serão acompanhados de canções apropriadas. 
VII. Começar e terminar a aula por marcha rythmada.” 
 
2o  ANNO 
Nada consta em relação a estes conteúdos. 
 
3o  ANNO 
 “[...]XII. Passos rythmicos. 
XIII. Posições graciosas. 
XIV. Cortezias 
XV. Jogos menores: simples, sem instrumentos, com lenços, bandeiras, cylindros, maças, 
etc.” 
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4o  ANNO 
“ [...]XIV. Passos rythmicos. 
XV. Posições graciosas. 
XVI. Cortezias 
XVII. Interpretação por meio de gestos e atitudes, da emoção provocada pela musica 
(para meninas). 
XVIII. Exercícios de evoluções militares( para meninos) 
XIX. Exercícios de equilíbrio. 
XX. Começar e terminar a aula por marcha rythmada.” 

 

A palavra dança não aparece em momento algum nos novos programas, 

mas sua presença é perceptível diante dos conteúdos discriminados,  que incluem a 

execução de gestos ao som de música, interpretações corporais, posições graciosas e 

cortesias, além das fotos na Revista do Ensino referentes ao mesmo período e citações em 

artigos sobre a exibição de bailados e danças nas festas escolares, que serão discutidas 

posteriormente nesta dissertação. 

A total ausência da palavra dança nesta Reforma causou-nos 

estranhamento, pois entendemos haver nesta questão uma problematização deste estudo. 

Que tensões teriam causado esta ausência, que arriscamos denominar proposital, uma vez 

que nos programas anteriores e posteriores a este a dança está nas Revistas, dicionários e 

livros da época, presente e claramente explicitada na cultura escolar?Por que gimnastica 

rythmica, e não dança? 

Com o intuito de respondermos às duas questões de base de nossas 

análises, estruturamos um quadro ilustrativo da dança e conteúdos correlatos presentes na 

Legislação, nos Programas de ensino: 
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Ano Disciplina Escolaridade Série Conteúdo           

   1o  ano Dançados de movimentos faceis, para um par 

ou pequeno grupo, que não fatiguem.” 

1912 Canto, dança e 

jogos 

Escola Infantil 2o  ano Dançados faceis combinados com o canto, 

para uma parte da classe ou toda ella.” 

   3o  ano Bailados e outras danças em que tome parte 

toda a classe” 

   4o  ano Danças de movimentos graciosos e de mais 

difficil execução, combinados ou não com o 

canto.” 

   1o  ano Danças populares infantis; 

 

1925 

Exercícios 

physicos 

Grupos escolares 

diurnos 

2o  ano Danças e evoluções cadenciadas 

  E escolas reunidas 3o  ano Danças populares infantis; 

   4o  ano Danças e evoluções cadenciadas 

   1o  ano Jogos de imitação e de imaginação 

1925 Exercicios 

physicos 

Escolas distritaes 

e Urbanas 

2o  ano  Danças e evoluções cadenciadas; 

   3o  ano nada consta sobre a dança (p. 85, 90, 95) 

   1o  período Movimentos graciosos, taes como os 

imitativos de quem chefia, de quem rema e 

outros da mesma natureza, aconselhados por 

 

1925 

 

 

Educação 

Physica 

 

 

Escolas 

Maternaes 

2o  período  Dansas ao som do piano.- Posições e attitudes 

graciosas.- Passos.- Cortezias. Dansas aos pares, 

individuais, collectivas. 

Rodas com acompanhamento de cantos.” 

   3o  período  Interpretação por meio de gestos e de attitudes, da 

emoção provocada pela musica.” 

   1o  ano Movimentos graciosos, taes como imitativos de 

quem ceifa, de quem rema e outros da  mesma 

natureza, que serão acompanhados de canções 

apropriadas. 

VII. Começar e terminar a aula por marcha 

rythmada.” 

   2o  ano Nada consta em relação a estes conteúdos. 

1927 Exercícios 

physicos 

Ensino primário 3o  ano  “ [...]XII. Passos rythmicos XIII. Posições 

graciosas. XIV. Cortezias 

XV. Jogos menores: simples, sem instrumentos, com 

lenços, bandeiras, cylindros, maças, etc.” 

   4o  ano “ [...]XIV. Passos rythmicos. XV. Posições 

graciosas.  XVI. Cortezias  XVII. Interpretação por 

meio de gestos e atitudes, da emoção provocada 

pela musica (para meninas). 

XIX. Exercícios de equilíbrio. 

XX. Começar e terminar a aula por marcha 

rythmada.” 
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2.3  A ginástica rítmica: ressignificações na cultura escolar 
 

 

“ A gymnastica rythmica é a mais moderna  e 
harmoniosa das artes; servindo-se da musica, 
ensina ao gosto o verdadeiro sentido da belleza. 
O rythmo e a harmonia da musica se infiltram 
subtilmente no espírito dos educandos, 
elevando-lhes os sentimentos e o 
pensamento.”110 

 

 

A ginástica rítmica é inserida no Programa do Ensino primário na Reforma 

Francisco Campos, em 1927, apresentada como um dos saberes necessários à educação 

física dos alunos, incluída na cadeira de Exercícios Físicos, justificada com a citação 

acima. 

Sua inclusão nos programas de ensino dá-se paralelamente à não referência 

a dança nos mesmos. Na Reforma de 1927, nos Programas de Ensino de Minas Gerais 

contidos na Legislação do Ensino, a palavra dança inexiste, mas os conteúdos correlatos a 

ela permanecem, e a ginástica rítmica é incluída com status de prática corporal completa: 

eficiente, saudável, bela, educativa e moderna. 

Problematizando este acontecimento, coloco as seguintes questões: 

A dança teria sido substituída pela ginástica rítmica? 

Há semelhanças e/ou diferenças entre dança e ginástica rítmica? 

Por que ginástica rítmica, e não dança? Que critérios teriam orientado esta mudança? 

Essas questões exigem um esforço de compreensão do contexto, que 

paulatinamente permitiu a conformação dessa prática chamada “ginástica rítmica”. É 

então necessário recuperar brevemente alguns movimentos anteriores, de modo a 

                                                 
110 Programa do ensino primário, In: Coleção de leis e decretos do Estado de Minas Gerais, 1927, p. 1737. 
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acompanhar alguns antecedentes de sua inserção nos Programas Escolares. É o que farei a 

seguir. 

O período entre o final do século XIX e o início do século XX foi marcado 

pelos avanços científicos da revolução científico-tecnológica, que geraram grandes 

alterações nos ritmos da sociedade moderna. Essas alterações rítmicas se dão, 

inicialmente, nas relações de trabalho, com os maquinários, mas se expandem, 

reconfigurando os hábitos, os horários, as rotinas, enfim, o cotidiano das pessoas. Nicolau 

Sevcenko analisa este período enfatizando como as pessoas foram tomadas, envolvidas na 

racionalização acelerada que se prorrogou para o século XX. 

“Só um olhar que se arrogasse desprendido e imune aos efeitos turbulentos 
dessa transição das condições materiais de reprodução do cotidiano, 
poderia analisa-la pelos seus supostos efeitos de organização, 
racionalização, controle e harmonização do mundo contingente. O que 
ocorre é o contrário: os novos recursos técnicos, por suas características 
mesmo, desorientam, intimidam, perturbam, confundem, distorcem, 
alucinam. No mínimo porque as escalas, potenciais e velocidades 
envolvidos nos novos equipamentos e instalações excedem em absoluto as 
proporções e as limitadas possibilidades de percepção, força e 
deslocamento do corpo humano.” 111  
 

As novas configurações das sociedades em adaptação a esta revolução dos 

ritmos do cotidiano é abarcada por novas concepções de “homem”. Como deveriam agir 

as populações para acompanharem este momento de forma eficaz e satisfatória? Neste 

sentido, a educação do corpo tornava-se um imperativo para as sociedades que se 

pretendiam modernas e desenvolvidas. O fortalecimento e a disciplinarização dos corpos 

fazem-se necessários de forma a gerar populações transformadas, mais saudáveis e aptas 

às novas relações de trabalho fatigantes. Na busca desta ordem , disciplina e força, a 

ginástica e seus métodos, pretensamente científicos, despontam neste período, passando a 

                                                 
111SEVCENKO, N. 1998, p.515 - 516. 
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ser reconhecida e valorizada por intelectuais e médicos como parte fundamental da 

educação dos indivíduos.  

Neste movimento, era preciso adotar outras práticas de exercitação do 

corpo, a partir da ginástica, forma de exercício corporal muito difundida, por seu rigor 

científico, na Europa desde o século XIX. Alguns estudiosos passaram também a buscar 

novas conexões com diferentes formas de exercitar os corpos, consideradas mais 

eficientes, motivantes e adequadas à “vida moderna”. Carmem L. Soares (1998) destaca 

por exemplo os esforços de Demeny em sua busca de inovações para a ginástica em 

incursões na dança, no teatro e na música. Francês, cientista, pesquisador da fisiologia do 

movimento e do exercício físico humano, além de positivista convicto, Demeny 

desqualificava toda forma de trabalho corporal que não estivesse sob base científica. 

Referindo-se ao trabalho físico na dança, no princípio do século XX, ele diz: “...Procurei, 

dessa forma, preencher a enorme lacuna existente entre a arte da dança e a mímica e os 

meios insuficientes empregados até hoje para tornar realmente o corpo flexível e 

completar seu aperfeiçoamento.”112  O autor destaca o prazer e a alegria como o espírito 

do exercício, mas nunca como o objetivo, e não se propõe a este divertimento em suas 

atividades com a ginástica. Segundo ele, um método educacional “não pode estar baseado 

no estudo do prazer em si”. Carmem L. Soares ressalta ainda: 

“Esta educação, que se preocupa com o prazer, sem todavia confundi-lo 
com finalidades, vale-se sobretudo da música e da dança como 
linguagens.[...] É preciso que o cérebro seja excitado e nada corresponde 
de modo mais proveitoso para este fim do que a música. Associada ao 
movimento, podemos ter então a dança, que pode exprimir um sentimento, 
um pensamento que transforma o movimento em expressão, beleza e 
harmonia.[...] Demeny pensa em uma associação de música e dança e 
concebe aquilo que, em sua obra, denominou de “dança gímnica”. Estas 
danças resultavam de um esforço seu em extrair, da Dança, todos os 
elementos ginásticos e executá-los como dança, a partir de movimentos 
coreografados com o acompanhamento da música.” 113 

                                                 
112 Demeny, apud., SOARES, Carmem L., 1998. 
113 SOARES,Carmem L.,1998, p.121-122. 
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A dança gímnica configura, desta forma, a conciliação dos benefícios da 

dança com os da ginástica, descartando as questões improdutivas da falta de cientificidade 

na dança e de harmonia, sensibilidade e motivação da ginástica. Uma conciliação entre a 

tradição (dança) e a modernização (ginástica), entre a arte e a ciência, entre a harmonia 

das formas e a eficiência dos gestos. Essa dança gímnica citada por Demeny recebeu 

outros nomes correlatos, como dança ginástica, dança estética e ginástica rítmica.  

Em Minas Gerais, a ginástica rítmica é indicada como conteúdo para 

Educação Physica desde 1925 em artigo da Revista do Ensino intitulado “Technica sobre 

Educação Física.” Tarcísio M. Vago114 analisa a clara intenção do texto em mostrar aos 

professores “como deve ser ministrada a Educação Physica nas Escolas Primárias do 

Estado de Minas”. 

“Assim, no artigo em apreço, há uma organização dos temas a serem 
tratados nas aulas de Educação Física, e o professorado é instigado a 
incluir no programa “os exercícios naturaes, respiratórios, suecos, jogos e a 
gymnastica rytmhica”. Note-se que, além do método sueco (que já 
influenciava a configuração dos programas de Ginástica em Minas, desde 
pelo menos 1906), aparecem novamente as influências do método francês 
de ginástica.”115 
 

As influências do método francês na Educação Física mineira, ainda que 

não se façam alusão explícita, são evidentes, como discute Tarcísio M. Vago na 

elaboração do Programa116 para formação de professores em 1916. Das sete formas de 

prática corporal sugeridas como conteúdo, somente uma não constava no método francês, 

                                                 
114 VAGO, Tarcísio M, 1999, p.51-78. 
115 Ibidem, p.60.  
116 O programa foi criado, em 1916, pela professora de ‘gymnastica” da Escola Normal Modelo da Capital, 
Lucia Joviano e posteriormente baixado no Decreto em 1918, constituído de marchas (simples, de 
exercícios de ordem e disciplina, e cadenciada com evoluções diversas); exercícios isolados ou combinados 
para os membros superiores e inferiores (flexões, extensões, adução, abdução, distensões e projeções), para 
o pescoço (flexão e rotação) e para o tronco; ginástica respiratória; corridas de 80 m a 100m, corridas de 
velocidade, com pequenos obstáculos de 10 em 10 metros; jogos menores ao ar livre (são citados:”roubar 
munições”, “pega-pega de avestruz”, captain ball);saltos em distância; exercícios com bastão e com 
pequenos alteres; exercícios de equilíbrio com e sem aparelhos; danças; arremesso com e sem impulso; 
jogos (volley-ball, ball-brilée, hand-ball, basket-ball) 
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justamente a dança. Apesar de o Ensino nas Escolas Normais117 não ser temática 

analisada neste estudo, estes dados tornam-se valiosos para esta investigação, 

contribuindo para a ampliação da compreensão da inclusão da ginástica rítmica nos 

Programas de Ensino. 

A semelhança do Programa de Ensino mineiro com o método francês não 

anula a permanência da influência da ginástica sueca e inglesa, presente inclusive nos 

nomes dos jogos e desportos coletivos indicados no Programa. A dança é o único 

conteúdo prescrito para a formação dos professores que não consta entre os do método 

francês, que gradativamente vai sendo utilizado não somente em Minas mas no Brasil, o 

que hipotetizo ser uma das questões que culminaram com a exclusão da dança dos 

Programas de Ensino Primário neste Estado em 1927, quando o método já era mais 

difundido e embasava a proposta reformista. 

O movimento de incentivo e valorização da ginástica rítmica inicia-se, 

desta forma, junto com a formação daqueles que viriam a aplicar os Programas, ou seja, a 

partir de 1916. Segundo a Legislação, já se preparavam os professores para o ensino da 

ginástica rítmica nas escolas. E, a partir de 1927, o ensino da ginástica rítmica torna-se 

oficializado na Legislação também para o ensino primário. É nessa configuração – 

Ginástica Rítmica – que a Reforma do Ensino Primário de 1927 vai incorporá-la ao 

Programa de Exercícios Físicos. E essa incorporação foi antecedida de um debate durante 

o I Congresso de Instrução Primária, realizado na Capital no mesmo ano, que ocorreu 

meses antes da Reforma, organizado pelo Secretário do Interior Dr. Francisco Campos. 

Neste Congresso, foram discutidas e deliberadas várias teses em diferentes áreas da 

educação escolar, com o intuito de gerar as mudanças necessárias à implantação do novo 

                                                 
117 Escolas de formação de professores. 
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ideário - a Escola Nova -, acreditando-se ser este o caminho para a superação do quadro 

insatisfatório da educação do Estado. 



 

 93 

 

 
 

FIGURA 3: “Festa do congresso” 
FONTE: Revista do Ensino, n.21, p.468, 1927. 
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FIGURA 4: “I Congresso de Instrução Pública” 

FONTE: Revista do Ensino, n.22, p.1, 1927. 
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Na ocasião deste evento em Belo Horizonte, a Revista do Ensino publicou 

uma edição especial, a Revista de n. 22, referente a agosto e setembro do corrente ano, 

relatando detalhes do evento, discursos das autoridades, deliberações e sucesso do evento 

para a instrução do Estado. São apresentados as teses discutidas na assembléia de 

educadores mineiros e os relatórios destas discussões das plenárias, além das fotos de 

bailados comemorativos apresentados por alunos de grupos escolares. Dentre as áreas em 

discussão estava a “Hygiene e educação physica”, levantando questões relativas às 

dificuldades do cotidiano e às necessárias mudanças e melhorias para uma nova educação 

modernizada. Para este estudo, interessa-me particularmente a tese de número cinco, que 

teve o seguinte texto: 

“These 5o: Como introduzir na escola primária a cultura physica 

necessária a nossa gente?” 

 

Para cada área, um relator expunha as opções de solução das questões para 

a assembléia de educadores. Tomaram parte na discussão, além do relator Prof. Pereira da 

Silva, o Dr. Alexandre Drummond, os Srs. Marques Lisboa, José Augusto Lopes, Julio de 

Oliveira, Dona Guiomar Meirelles, Drs. Oswaldo Campos, Alberto Álvares e Magalhães 

Drummond. No caso desta tese, o relator,  Prof. Pereira da Silva apresentou suas 

conclusões, das quais destacamos a oitava: 

“[...] 8. No programa será incluída a gymnastica rythmica, 

excluindo-se os bailados e as danças clássicas.”  

 

Após discussão da plenária, discordando das conclusões do Prof. Pereira da 

Silva, o Dr. Alexandre Drummond apresenta um substitutivo abordando várias questões 

da tese cinco, que foi aprovado, a qual demandou a seguinte conclusão em relação ao item 

8 em destaque: 
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“[...] j) a gymnastica rythmica poderá ser introduzida nas escolas 

primárias”. 

 

Nada cita sobre a dança. Que tensões neste momento levam este professor 

a sugerir a exclusão da dança nas escolas, preferindo a ginástica rítmica? Que 

fundamentos geram um contraponto contrariando esta exclusão? O que diferenciava a 

dança da ginástica rítmica neste momento? 

A ginástica rítmica neste período recebe atenção e destaque na Revista do 

Ensino, despontando no cenário escolar como uma atividade completa e indicada 

principalmente para as meninas e mulheres. É uma tradução do novo, uma nova forma de 

exercício que concilia a antiga sabedoria da dança em sua sensibilidade, ritmo e leveza, 

com os avanços científicos da ginástica, seus efeitos fisiológicos e sua eficiência atlética 

para os tempos modernos. Essa conciliação expressa-se diante das necessidades da 

corporeidade moderna, principalmente a feminina, de maneira forte e delicada, bela e 

higiênica, princípios estéticos e eugênicos considerados fundamentais para a constituição 

de um novo povo brasileiro, em que especial atenção deveria ser dada às suas 

progenitoras. O destaque da ginástica rítmica como conteúdo escolar é facilmente notado 

na Revista do Ensino através de fotografias e artigos que tematizam a questão, como nos 

números n.16/ 17, de 1926, com o artigo intitulado Pela belleza da raça: números de 

gymnastica rythmica praticada por alumnas dos nossos grupos escolares. Sem autor, o 

texto exalta, entre outras questões, os benefícios e a complexidade do trabalho 

desenvolvido na ginástica rítmica, que é apresentada como uma grande solução para os 

males da corporeidade feminina. 

“Esqueleto, musculatura, gordura e pelle das mulheres reclamam, para a 
sua melhoria e conservação: gymnastica, não gymnastica de força, mas 
gymnastica de movimento, de agilidade e de graça, gymnastica 
callisthenica; emfim natação, dansas estheticas, jogos ao ar livre, etc. 
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[...]Como estheta, Renato Kehl proclama a necessidade da gymnastica 
entre meninas e jovens, como recurso para alcançar o ideal da belleza, pelo 
equilíbrio das partes e harmonia de todo o corpo humano; como eugenista, 
manifesta a importância da cultura physica da mulher, como um dos 
factores da regeneração physica da espécie.”118 
 

Regeneração e beleza, estética e eugenia constituíam os casamentos 

necessários à educação física das populações que se implantavam principalmente através 

escola. Na Revista de n.20, de 1927, foi identificado outro artigo tematizando o assunto: 

A gymnastica rythmica, na opinião de uma especialista: a gymnastica rythmica educa os 

sentidos, habituando-os á harmonia, á nobreza, á elegância e á mais alta espiritualidade. 

Trata-se de uma entrevista de Mlle. Elza Pluger, recém-chegada de Zurich, Alemanha, 

realizada pelo O Jornal no Rio de Janeiro, e publicada também pela Revista do Ensino em 

Minas Gerais, no qual a entrevistada expõe sua proposta: 

“Desejo fundar aqui um curso de gymnastica rythmica. A minha escola é 
mais moderna. E tem uma particular significação athletica. Fiz um curso 
especial de gymnastica rythmica em Zurich, na Escola de Eurythmia, que é 
uma das mais bellas instituições da Allemanha. Estudei com o professor 
Rudolf von Labau. É uma notabilidade. Um sábio! Allia a uma cultura 
scientifica excepcional, um perfeito senso esthetico.” 
 

A citação ao nome de Rudolf von Laban119 remeteu-me aos professores e 

pesquisadores que procuravam as novas formas de expressão e de compreensão do 

movimento, como é o caso de Laban,120 que construiu um grande estudo sobre a educação 

 

                                                 
118 Revista do Ensino, n. 16 - 17, jul./ ago. 1926, p.318-319. 
119 Provavelmente por um erro de datilografia ou tradução, o nome de Rudolf von Laban, foi registrado no 
texto como Rudolf von Labau. 
120 Nascido na Hungria em 1879, Laban viveu dedicado às pesquisas na dança, sobre o corpo, o movimento, 
o espaço e a integração destes no ato de dançar. A labanotation, um sistema de notação de movimentos é 
considerada sua maior contribuição teórica para o campo da dança, além da técnica do icosaédro, leis de 
harmonia no espaço calcadas na figura geométrica do icosaédro, contribuições marcantes para o 
desenvolvimento da dança moderna. Laban percorreu vários países da Europa em uma efervescente carreira 
como bailarino, professor e coreógrafo, arrebanhando discípulos como Mary Wigman e Kurt Joos, que 
deram continuidade às suas técnicas e estudos do movimento na dança. Laban faleceu na Inglaterra, em 
1958. 
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 do movimento, decifrando e dando significado às ações cotidianas, aos movimentos 

expressivos e buscando formas de registro e popularização de técnicas que possibilitavam 

a educação pelo movimento corporal. No entanto, suas investigações sempre se voltaram 

para a dança, como expressão máxima de seus estudos sobre o corpo em movimento: uma 

dança moderna, expressiva, diferenciada pelo uso da análise dos movimentos e pela 

compreensão das relações de tempo, espaço, peso e fluência dos movimentos. Questões  

como essa não foram identificadas no artigo da Revista, onde se realizou uma conexão de 

Laban com a ginástica rítmica, e em momento algum com a dança. 

Ainda argumentando sobre a importância da ginástica rítmica, a 

entrevistada declara: 

“É a verdadeira gymnastica da belleza. Até mesmo porque se serve de 
musica, elemento esthetico por excellencia. A musica ensina ao gesto o 
verdadeiro sentido da belleza. O rythmo e a harmonia da musica, 
confundindo-se com a graça e a elegância do gesto, constituem um 
authentico espectaculo esthetico. A gymnastica rythmica educa tambem os 
sentidos habituando-os á harmonia, á nobreza, á elegância, á mais alta 
espiritualidade. [...] É a mais moderna e a mais harmoniosa das artes – 
participando, a um tempo, da gymnastica, da musica e da dansa!     
 

Essa citação reforça a hipótese da função conciliatória exercida pela 

ginástica rítmica neste momento - ginástica, dança e música, princípios estéticos, 

científicos e eugênicos a um mesmo momento em uma única atividade, denominada 

também como artística, contemplando o ideário da “cultura physica” necessária à 

população, principalmente a feminina. Eustáquia S. Sousa (1997), analisando questões de 

gênero na educação física, discute a ginástica rítmica e sua evolução para ginástica 

rítmica desportiva, revelando pontos que coadunam com minhas questões em relação à 

ginástica rítmica no recorte desta pesquisa. 
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“Analisando dados extraídos de estudo recentemente realizado, observo 
que a GRD nasceu da Ginástica Rítmica, criada para atender às 
necessidades da mulher- ser frágil e emocional. A origem da GRD- como 
Ginástica Rítmica- funda-se, pois, em raízes expressivas artísticas. 
Todavia, com a esportivização, o seu sentido de expressão de arte mudou 
para o significado de eficiência e perfeição técnica, necessário à aquisição 
da performance.”121 
 

Neste sentido, três questões alicerçam minhas reflexões sobre os possíveis 

motivos do movimento de inclusão da ginástica rítmica nos Programas de Ensino 

Primário, em detrimento à exclusão da dança nos mesmos: a importância dada à base 

científica dos conteúdos, a influência do método francês, e a relação dos conteúdos com a 

“vida moderna”. 

Na Reforma do Ensino de 1927, a dança foi substituída pela ginástica 

rítmica nos Programas de Ensino da escola primária, talvez em função de sua frágil base 

científica, que era a tônica da ginástica rítmica. Essa substituição nos Programas não 

efetiva-se nas edições da Revista do Ensino, onde as fotografias continuam a expor 

imagens de apresentações de danças, bailados e ginástica rítmica durante todo o período 

analisado, ou seja, até 1937. A cientificidade dos saberes escolares, facilmente notada nas 

indicações e referencias à ginástica rítmica, tinha também no Método Francês um modelo 

exemplar de modernidade, cientificidade e eficiência. Segundo Silvana Goellner,122 o 

Método Francês “[...] foi concebido absorvendo os cânones da ciência e da pedagogia da 

época, cuja preocupação com a “formação integral” do ser humano desfilava como 

necessária a uma sociedade que buscava assegurar-se como porta-voz de uma nova ordem 

social”. Saúde, raça, disciplina e ordem eram necessidades brasileiras, fundamentos do 

Método Francês presentes em suas atividades, como era o caso da ginástica rítmica, que, 

através da harmonia de movimentos, integrava-se a esta demanda da vida moderna. 

                                                 
121 SOUSA, Eustáquia Salvadora, 1997, p.35-36. 
122 GOELLNER, Silvana V., 1996, p.127. 
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Ao publicar textos e entrevistas sobre a ginástica rítmica, a Revista do 

Ensino apresenta-se como uma estratégia para sua disseminação nas escolas mineiras, ao 

mesmo tempo em que se torna veículo de formação do professorado mineiro para o seu 

ensino, uma evidencia da distinção destas práticas corporais na cultura escolar. 
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FIGURA 5: “Exercício de gymnástica rythymica dos alumnos dos grupos 
«Barão do Rio Branco» e «Afonso Penna», no Stadium do «América» 

(Capital).” 
FONTE: Revista do Ensino, n.15, p.223, 1926. 



 

 

 

102 

 
FIGURA 6: “Juiz de Fora – Marcha da «AIDA» - gymnastica rythmica.” 

FONTE: Revista do Ensino, n.16 e 17, p.302, 1926. 
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FIGURA 7: Artigo “Pela belleza da raça. Número de gymnastica rythmica praticada  
por alummos dos nossos grupos escolares.” 

FONTE: Revista do Ensino, n.16 e 17, p.318 e 319, 1926. 
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FIGURA 8: “Juiz de Fora –gymnastica rythmica com bastão, executada pelos 
alumnos do 3o anno do grupo escolar «Delfim Moreira», durante a festa de 14 

de julho.” 



 

 

 

105 

FONTE: Revista do Ensino, n.16 e 17, p.331, 1926. 

 
FIGURA 9: “A gymnastica rythmica, uma combinação de educação physica e musical...” 

FONTE: Revista do Ensino, n.19, p.374, 1926. 
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FIGURA 10: “A gymnastica rythmica, uma combinação de educação physica e musical...” 

FONTE: Revista do Ensino, n.19, p.374, 1926. 
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FIGURA 11: Aula de Educação Física. 
FONTE: Revista do Ensino, n.25, p. 4 e 5, 1928. 
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3.1   A Revista do Ensino, divulgadora das novas práticas 
 

 

“Para que algo significativo seja revelado, as 
coisas devem ser misturadas, colocadas em 
tesão. Buscar sentidos na aproximação 
problemática de linguagens diferentes. 
Tradução. Traduzir de uma linguagem para outra 
para que algo de verdadeiro e inesperado surja 
ora do texto, ora da imagem e aí achar trechos da 
história que ficaram perdidos e obscurecidos 
pela sua história oficial. Como se uma pesquisa 
pudesse ser ao mesmo tempo uma história 
pessoal profundamente social.”123 
 

 

Descobrir a Revista do Ensino de Minas Gerais como fonte para uma 

pesquisa sobre a dança na escola foi achar trechos da história que estavam ocultos. Nela, 

as fotografias que representam práticas de dança nas escolas encontram-se em meio a 

textos escritos e a outras imagens. São indícios de sua presença, ainda que não prescrita 

na Legislação do Ensino Primário, como já observado. 

As fotografias não expressam as danças, não mostram os movimentos, a 

música e a interpretação, mas expressam parte deste conjunto de informações através das 

formas corporais, dos figurinos, da apresentação de poses e cenas que compõem um 

ideário. As imagens fotográficas de práticas de dança selecionadas para as edições da 

Revista, podem ser tomadas como uma tentativa de incentivar o professorado a realizar 

esta prática com seus alunos. 

                                                 
123Esta citação faz parte do prefácio escrito por Milton José de Almeida  para o livro de Carmen L. Soares, 
Imagens da educação no corpo (1998).  
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Pesquisar as fotografias de danças e bailados124 na Revista do Ensino 

permitiu uma articulação entre as informações textuais e a mostra visível dos 

acontecimentos: uma arte visual traduzida em outra. Corpos que se moveram para ser 

fotografados (registrados) mobilizaram-se, posaram. Os registros, ou as fotografias, das 

coreografias exibidas pelas(os)125 escolares não traduzem as danças tal como ocorreram, 

mas evidenciam seu acontecimento, sua presença nas práticas escolares, revelando parte 

de seu significado: poses, figurinos e expressões, aspectos de uma estética própria 

daquele momento, que necessitava ser publicizada entre os professores e profissionais da 

educação, alvos do periódico; imagens colocadas em destaque entre os textos, mas 

desconectadas deles; fotos chamativas, registros de comemorações, solenidades, 

momentos valorizados pela nova cultura escolar, que se queria afirmar; imagens que 

traduziam a estética necessária a este novo momento da educação, à sensibilidade e à 

harmonia incorporada pelos escolares; imagens necessárias para a conformação das novas 

idéias; ilustrações exemplares, modelares, dignas de cópia. 

“ A imagem, uma gravura, uma pintura, uma fotografia revela-se de uma 
só vez.[...] Os significados das imagens são também os significados de 
como elas se mostram. E aí as imagens tornam-se signos. Então, também 
se lê uma imagem. Uma imagem é um texto.”126 
 

Foi lendo esses textos de palavras e imagens, que ora dialogam entre si, ora 

se desconectam, mas definitivamente interagem e compõem o cenário de análise, que 

percebi a riqueza desta fonte de pesquisa para a realização desta investigação sobre a 

                                                 
124A terminologia danças e bailados é utilizada na Revista sem discriminação de suas diferenças. 
Subentendemos que os bailados tenham uma linguagem corporal mais aproximada aos balés do que às 
danças. 
125 A maioria das fotografias referentes à apresentação de danças, bailados ou ginástica rítmica mostra 
apenas meninas, como abordarei posteriormente na análise das fotografias. 
126 Milton José de ALMEIDA, in: SOARES, Carmen. 1998. 
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inserção da dança na escola. A Revista do Ensino127 foi uma estratégia privilegiada para 

tanto. Como impresso oficial, ela foi 

“criada e modelada a partir das reformas educacionais que se 
implementaram para formar professores. A Revista do Ensino, desde sua 
criação, teve sua trajetória ligada às reformas educacionais, em 1892, à 
reforma Afonso Pena, em 1924, à criação no Regulamento das Escolas 
Normais- governo de Raul Soares e Melo Vianna – em 1927, à Reforma 
Francisco Campos, a mais importante reforma mineira.”128 
 

Tendo como alvo principal os professores, seu discurso não só dava 

comunicabilidade entre o projeto de mudança legalizado, como também expunha o 

discurso “ideal” da nova educação, como um meio de instrução e capacitação dos 

professores, através dos textos, artigos, notícias nela publicados. 

Tal era a centralidade deste periódico para a implementação das novas 

propostas para a escola junto aos profissionais da educação129 que na Reforma de 1927 

encontra-se entre os Regulamentos especificações relativas à Revista, que coadunam com 

o interesse dos reformadores em sua utilização como meio de comunicação e instrumento 

de formação do professorado.130 Neste sentido, destacamos alguns artigos do 

Regulamento referentes à Parte XIII - Da Revista do Ensino:.131 

 
 
 
 
 
 

                                                 
127Segundo Maurilane de S. BICAS (2001), nas décadas de 1920, 1930 e 1940, a Revista do Ensino era o 
único impresso oficial produzido no Estado com o intuito de formar professores. Outras revistas de 
iniciativa privada ou da igreja, com abordagem educacional, foram editadas, mas circularam por curto 
espaço de tempo. 
128 BICAS, Maurilane de Souza, 2001, p.103. 
129Entenda-se como profissionais da educação: professores, inspetores, diretores e demais funções dentro 
das instituições de ensino. 
130Ver Tarcísio Mauro VAGO, 1999, p.51-78. Estratégias de formação de professores de gymnastica em 
Minas Gerais na década de1920: produzindo o especialista. 
131Decreto n.7.970-A, 15 de outubro de 1927. Aprova o Regulamento do Ensino primário, citação da 
p.1.279.  
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“Art.508. A Inspectoria Geral da Instrucção Publica editará, mensalmente, 
a Revista do Ensino, destinada a publicações relativas á educação e 
instrucção primaria no Estado, no paiz e no extrangeiro, contribuindo para 
a illustração do professorado e para orientação do ensino no Estado. 
Art. 509. A Revista do Ensino deverá constar: 
1. de uma parte doutrinaria, destinada a:  
a) pôr os professores em dia com o estado da evolução do ensino 
primário, a sua organização e os seus methodos; 
b) publicar trabalhos originaes dos professores, na integra ou em 
resumo. 
2. de uma  parte noticiosa destinada a publicar: 
a) factos e occurrencias locaes, nacionaes ou extrangeiras; 
b) dados estatisticos relativos á instrucção; 
c) actos officiais relativos á organização e administração do ensino. 
 
Art. 510. A Revista do Ensino será dirigida pelo Inspector Geral da 
Instrucção Publica, que terá como auxiliares os funccionarios da 
Inspectoria que o Secretario do Interior designar.” 
 
Apesar de seguir a mesma estrutura da Reforma de 1925, citada na 

introdução desta dissertação, o controle político sobre esse periódico é reforçado na 

Reforma Francisco Campos, no art.510, evidenciando o potencial formativo e 

informativo da Revista e a preocupação dos reformadores em manter sob vigilância os 

rumos desta comunicação, que deveria ser usufruída de modo a atender os interesses do 

Governo mineiro, e não correr o risco de tornar-se um instrumento de resistência ou 

protesto ao ideário que se implantava. 

No que se refere ao conteúdo que compunha a Revista, é grande a 

variedade de temas,132 todos relacionados à educação, voltados para o trato pedagógico da 

cultura escolar. Para a análise, foram rastreados nestes 139 números da Revista textos que 

abordavam questões referentes à dança ou assuntos que pudessem contribuir para a 

compreensão do processo de escolarização da dança em Minas Gerais. Consideraram-se, 

neste sentido, os textos sobre a educação física, a ginástica rítmica, a educação estética, os 

                                                 
132 A tese de doutaramento de Maurilane de Souza Bicas (2001) aborda sistematicamente as sessões, 
temáticas e organização deste periódico de 1925 a 1940, onde é claramente retratada esta diversificação. 
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exercícios físicos e a educação feminina, temáticas que muitas vezes não faziam parte do 

título do artigo, mas compunham seu conteúdo. 

Não foram encontrados artigos que tivessem como título ou assunto 

principal a dança, talvez porque a Revista do Ensino não podia propor textualmente algo 

que não estava na Legislação. Sua manifestação nos textos da Revista dava-se no 

conteúdo de temáticas, como as citadas anteriormente. A dança, no entanto, estava mais 

presente na Revista através das fotografias do que de textos. Aparece em momentos 

especiais da escola, como as festas e  comemorações, ou exaltando a higiene e a eugenia 

através da beleza de formas corporais e de sujeitos (crianças) saudáveis, numa 

transcendência estética do culto à beleza: uma dança que se dá a ver no texto-imagem, 

sem conexão com o texto-palavra. As fotos não ilustram artigos sobre dança, e sim a 

própria Revista, compondo outros textos-imagem. Dão a ver cenas do cotidiano escolar 

de algumas localidades, de alguns momentos, de alguns sujeitos; cenas e poses preparadas 

para serem apreciadas, elaboradas e montadas, de modo a dar visibilidade a modelos 

exemplares. 

Foram analisados dezoito artigos, de 1925 a 1937, com abordagens sobre a 

dança ou sobre o contexto de nossa discussão: 
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ANO MÊS N. ARTIGO AUTOR 
1925/I Set/ 7 Technica sobre Educação Physica Não consta 
1925/I Set/ 7 Educação Estética Lúcio José dos 

Santos 
1926/II Março 12 Andar nas pontas dos pés 

(Para fazer a raça forte e enérgica) 
Não consta 

1926/II Jul/ago 16/17 Pela Belleza da raça: números de gymnastica 
rythmica praticada por alumnas dos nossos 
grupos escolares 

Não consta 

1927/III Abril 20 A gymnastica rythmica, na opinião de uma 
especialista: a gymnastica rythmica educa os 
sentidos, habituando-os á harmonia, á 
nobreza, á elegância e á mais alta 
espiritualidade. 

Não consta 

1929/IV Junho 34 Educação esthetica da infância 
(Conferencia realizada na Escola Normal 
Modelo) 

Maria Emilia 
Castro 

1929/IV Nov/ 39 Educação Physica 
(Callisthenia) 

Renato Eloy de 
Andrade 

1929/IV Dez. 40 As vantagens da educação physica no 
desenvolvimento moral das crianças. 
(Daqui e dali, conferencia realizada na Escola 
Normal de Paracatu, pela professora do 
estabelecimento) 

Victoria Carneiro 
de Mendonça 

1931/VI Jan/fev/mar 53,54,55 Objetivos na organização e admnistração da 
educação física escolar 
(Do livro em preparo, Técnica e didática da 
Educação Física Escolar) 

Renato Eloi da 
Andrada, Guiomar 
Meireles, Zembla 
Soares de Sá 

1931/VI Jul/Ago/Set 59,60,61 A educação fisica e o sexo feminino Não consta 
1931/VI Abr/Mai/Jun 56,57,58 Educação física 

(Ginástica historiada) 
Guiomar Meireles 

1931/VI Jul/Ago/Set 59,60,61 Dramatização Maria Suzel de 
Padua 

1932/VI Abr/Mai/Jun 68,69,70 A musica no ensino publico Branca de Carvalho 
Vasconcellos 

1934/VIII Out/ 107 Importância dos exercícios physicos Stella Ferreira 
Mansur 
(Grupo escolar  D. 
Pedro II, de 
Curityba 

1935/IX Jan/ 110 Educação do corpo e educação do espírito. 
(Discurso pronunciado por occasião da 
entrega de diploma aos militares que 
concluíram o curso de Educação Physica do 
departamento de Instrcção da Força Publica) 

Victor Lacombe 
(Capitão medico da 
Força Publica 
Mineira) 

1935/IX Jan/ 110 Exercícios escolares Gabriella Monteiro 
de Carvalho 
(Alumna do 2o 
anno de 
Applicação) 

1935/IX Mai/Jun 114,115 Educação Physica na escola primaria Diumira Campos 
de Paiva 

Embora não enfocando a dança como temática central, os artigos 

selecionados para análise são importantes, porque trazem discussões sobre educação 
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estética, educação física, educação física feminina, ginástica rítmica e, até mesmo, música 

e dramatização. Mas em cada um deles foi possível identificar citações ou discussões 

sobre a educação física ( as novas demandas de seu ensino), fazendo referências à dança 

na escola. São  evidências de sua manifestação neste espaço, ainda que não autorizadas 

pelos prescritos na Legislação. 

Os artigos que abordam a dança, mesmo que indiretamente, sempre a 

vinculam à educação física, como nos Programas de Ensino da Reforma de 1925. As 

discussões sobre a educação física centram-se nas novas concepções, que primam por 

uma educação integral, e nos valores morais da sociedade: 

“Entre as ordens de educação physica, moral, intellectual e social existe 
intimo enlace; ellas não são independentes entre si; não é possível separal-
as, pois que cada uma dellas educa um aspecto ou modalidade do caracter 
único do ser humano.  
[...] O exercicio physico deve visar o desenvolvimento harmonico de todo 
o corpo. Ao mesmo tempo que se fortifica a musculatura, desenvolve-se a 
coordenação neuro-muscular e o poder de reagir com presteza aos 
estimulos occasionaes, -caracteristico de grande valor em todas situações 
da vida. Uma das mais elevadas finalidades dos exercicios physicos é 
incutir força de caracter.”133 
 

A concepção de que corpo, a mente e o espírito devem ser compreendidos 

de forma unificada propicia uma valorização da educação física escolar tal como já 

acontecia com a educação intelectual. O discurso desta igualdade de valorização no 

ensino tem como meta o fortalecimento moral da sociedade, e a dicotomia corpo e mente 

passa a ser inaceitável no espaço escolar. 

 

 

 

                                                 
133 CARVALHO, Gabriella Monteiro de. Exercicios Escolares. Revista do Ensino, anno IX,  n.110, p.58 – 
61, jan. 1935 . 
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“O pensador profundo e emerito educador Carneiro Leão, escreveu: “A 
Educação Physica não visa apenas a cultura do corpo e o desenvolvimento 
dos musculos, mas a formação, a educação integral do homem. Separar o 
homem em individuo physico e em individuo psychico, cuidando de um 
sem pensar no outro, é o maior dos absurdos, que vêm, até hoje, praticando 
os educadores. Ides ajudar o aperfeiçoamento de nossa raça.”134 
 

“A Educação Physica, no melhor conceito moderno, já não significa 
Educação do physico, mas Educação pelo physico e assim dizemos que 
seu verdadeiro objectivo é preparar o individuo por meio de actividades 
physicas para uma vida mais ampla em todos os sentidos: biologico, 
intellectual, social e moral.”135 
 

Assim como as citações da Revista explicitam, este momento da educação 

mineira é marcado pelas influências do escolanovismo e pelo interesse do 

aperfeiçoamento eugênico da raça, questões que influenciam diretamente a dita educação 

física moderna, concebida como forte aliada destes projetos inovadores da educação 

escolar. Segundo Eustáquia S. de Sousa (1994) “a educação física, no curso Primário, 

fundamenta-se no pressuposto escolanovista de que ela, aliada à higiene, tornara-se 

imprescindível à produção econômica e à elevação do nível de formação intelectual e 

moral dos educandos.” 

O ideário escolanovista está presente em todas as edições da Revista do 

Ensino referentes ao período em análise, abordando as várias áreas do conhecimento e as 

questões basilares do movimento de renovação educacional. Entre traduções, relatos de 

experiência, artigos produzidos por professores, alunas da Escola Normal e pela comissão 

editorial (textos sem autores), a Revista apresenta-se com fotografias e ilustrações que 

exaltam a Escola Nova como a grande solução dos problemas escolares e sociais, uma 

reforma ampla que atingiria a sociedade culturalmente para além dos limites escolares. 

                                                 
134 LACOMBE, Victor. Educação do corpo e educação do espírito. Revista do Ensino, anno IX, n.110, p. 
49-50, jan. de 1935. 
135 PAIVA, Diumira Campos de. Educação Physica na escola primaria. Revista do Ensino, anno IX, 
n.114,115, p. 135,  maio/ jun. de 1935. 



 

 

116 

 

“Na escola nova a criança não mais recebe, passivamente, a lição do 
mestre e nem decora pontos. O ensino deve ser, hoje, uma palestra entre o 
professor e o aluno, cabendo áquele aproveitar a contribuição deste, desde 
que êla seja bôa e valiosa. A criança tem a liberdade de entrar com a sua 
parte ativa, com os seus argumentos e preferencias.”136 
 

O ambiente escolar é visto como o elo de ligação entre a família e a 

sociedade, um lugar privilegiado, que proporcionaria a alegria inerente à criança, sem 

perder de vista suas responsabilidades educacionais. Ou seja, um centro moderno de 

formação daqueles que iriam construir e compor a nova população mineira. Para tanto, 

novas metodologias fizeram-se necessárias nos processos de ensino-aprendizagem. Além 

das mudanças nos conteúdos e na postura educativa dos professores, novas formas de 

organização das aulas tornaram-se alternativas viáveis para implantação do ideário. 

Na educação física, foram incluídos e incentivados os jogos, a ginástica 

rítmica e outras possibilidades de exercícios ginásticos, como, por exemplo, a ginástica 

historiada, onde 

“A historia ou fato deve ser contado e seus movimentos executados pelas 
crianças, tendo estas sempre alerta a sua imaginação,, dando cada criança a 
sua expressão pessoal, não obrigada, portanto, á uniformidade, antes, 
porém, á espontaneidade, associando os movimentos ás idéas, sem as 
vozes de comando usadas nas lições de ginastica propriamente ditas. assim 
os resultados serão os mais interessantes sob o ponto de vista 
educativo.”137 
 

A educação pelo movimento e a educação pela sensibilidade eram 

preocupações que iam além da necessidade dos exercícios físicos, mas também para 

educação moral e estética através da escola, como foi citado anteriormente. 

                                                 
136 PADUA, Maria Suzel de. Dramatização. Revista do Ensino, anno VI, n.59 - 61,  jul./ago./ set.  1931.  
137 MEIRELES, Guiomar. Educação Física: ginastica historiada (1o ano primario e classes infantis). Revista 
do Ensino, anno VI, n.56,57,58, abr./ maio/ jun. 1931. 
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As preocupações com a educação estética dos escolares abrangem desde o 

espaço físico até os conteúdos e comportamentos dos alunos. Neste sentido, no artigo 

“Educação Esthetica da Infância”, o autor coloca: 

“O meio escolar é um dos maiores factores da educação esthetica. (...) 
É mister, também, para a educação do senso esthetico, recorrer aos 
recursos artísticos do logar onde se reside. A architectura fornece, mais 
que qualquer arte, as relações do útil com o bello.”138 
 

Despertar a sensibilidade da criança, desde sua entrada no edifício escolar 

até as mínimas atividades cotidianas, foi uma das estratégias para desenvolver o senso 

estético dos alunos. Lições de arte, nos mínimos detalhes do ambiente escolar, cercavam 

os alunos, sensibilizando-os, constituindo uma educação estética coletiva. A 

ornamentação da escola, a decoração das salas, a arquitetura dos prédios, tudo deveria 

contribuir para a formação deste senso estético, desde a infância. A arte é compreendida 

como a manifestação da beleza que educa os sentidos. Olhos, ouvidos e corpo eram 

exercitados para perceber e sentir as “alegrias do belo”. 

“Agora, falando do bello, é necessário fazer que, cada creança, vivendo 
rodeada do bello, comprehenda que deve também procurar ser bella e que 
poderá attingir ao maximo por meio do exercício physico. 
Entretanto, ver-se-á com tristeza a plástica confundir-se ahi com um 
elemento novo: a vaidade da creança. E as relações de hygiene e esthetica 
se nos apresentam sob a forma de vestido, sob a forma de luxo. Façamos 
notar que o trajo mais rico é sempre desprezível, comparado a um corpo 
esbelto. Em summa, que a creança comprehenda que a sua belleza se 
resume num conjuncto de rythmos e de formas que se exprimem pela sua 
alegria.”139 
 

Essa ênfase no corpo, desencadeada sob influência do movimento 

eugenista, e o cultivo da beleza corporal e da estética corporal também geravam 

preocupações por parte dos conservadores, que viam nesta visão um afastamento dos 

                                                 
138 CASTRO, Maria Emilia. Educação esthetica da infância. Revista do Ensino, anno IV, n.34, jun. 1929. 
139 CASTRO, Maria Emilia. Educação esthetica da infância. Revista do Ensino, anno IV, n.34, jun. 1929. 
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princípios morais e religiosos, e, portanto um perigo para as virtudes da sociedade 

mineira, principalmente por influenciar as crianças na educação escolar. Em 1925, na 

Revista do Ensino n.7, o primeiro texto da seção de Pedagogia trata deste assunto. 

“[...]Hoje é preoccupação dominante enriquecer o espírito, saturando-o de 
sciencia, e cuidar do corpo, robustecendo-o e embellesando-o. E já se vae 
mesmo accentuando a tendência de antepor ao cultivo do espírito, o 
aformoseamento do corpo. 
[...]Si assim é a educação exclusivamente baseada no cultivo da 
intelligencia, não menos perigosa se mostra a educação meramente 
esthetica, que collima a belleza do corpo, a elegancia dos movimentos, a 
alegria da vida. 
[...]As crianças que se acostumaram ás impressões estheticas, que se 
educaram sob a preocupação desse ideal terreno, facilmente se 
encaminham para á vida sensual e effeminada, e frenquentemente, apezar 
do refinamento do gosto, cahem na rudesa brutal do coração.[...] É, pois, 
absolutamente necessário, ao lado do amor artístico pelo que é bello, 
cultivar o amor compassivo e misericordioso pelo que é feio e disforme. 
[...]Que não venha jamais, nas nossas escolas, a preoccupação esthetica a 
prevalecer sobre o lado moral e religioso da educação. 
A arte não é um fim, é um meio, e como tal só póde ser encaminhada para 
realisação do verdadeiro destino do homem que é, primeiro que tudo, um 
ser religioso e sociável. 
Felizmente, assim o tem entendido e o tem praticado o Governo de Minas, 
contando para isso com a collaboração dedicada e efficiente do 
professorado.”140 
 

Neste artigo, publicado em 1925, o autor emite opiniões com uma postura 

conservadora em relação às mudanças, às transformações da modernidade social e 

pedagógica que neste período encontra-se em plena ascensão na cultura escolar mineira. 

As Reformas de 1925 e, principalmente, a de 1927 introduzem oficialmente o novo 

ideário educacional, que, apesar de não ser totalmente inovador, demarca rupturas e 

ressignificações na cultura escolar como um todo. 

Em relação à educação física, as mensagens textuais estão sempre 

relacionadas aos preceitos de como deve ser a nova educação física, de como é importante 

                                                 
140 SANTOS, Lucio José dos. Educação e Educação Esthetica sthetica. Revista do Ensino, anno I, n.7, set. 
1925. 
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sua aplicação e de como devem ser alteradas as metodologias e os conteúdos. O 

conhecimento nesta área recebe na Revista, cada vez mais, respaldo científico, 

incentivado e publicado de forma que cada vez mais professores pudessem desenvolver 

um trabalho sistematizado, atualizado e coerente com a nova educação. 

Na edição n.53,54,55,141 de 1931, no artigo Objetivos na organização e 

admnistração da educação física escolar, os autores colocam cinco objetivos principais 

para a educação física: 

“O objetivo corretivo visa assegurar uma boa postura ao corpo, corrigindo 
a má;(2) o educacional faz a creança aprender por si mesma uns 
determinados exercícios e praticar certas ginásticas com o propósito de se 
exercitar na fórma, na precisão, na atenção, no contról, na coordenação e 
na inhibição; (3) o higiênico leva a ativar as funções fisiológicas do 
coração, dos pulmões, do fígado, dos intestinos etc., no sentido de um 
perfeito equilíbrio orgânico e uma saúde ideal; (4) o recreativo busca ao 
prazer, a alegria: são os jogos e as dansas, principalmente; (5) o social 
procura o desenvolvimento das qualidades sociais, em situações reais para 
o educando, principalmente nos jogos.”142 
 

Cada objetivo recebeu fundamentação e sugestões de conteúdos para serem 

alcançados. A dança, citada como um conteúdo importante para os objetivos recreativos, 

é citada também como atividade para os objetivos higiênicos, onde serecomenda a dança 

popular, característica e natural, e, posteriormente, como atividade para objetivos 

recreativos, em que se sugere: 

“As dansas populares, especialmente as do tipo das dansas regionaes 
inglesas, e, de vez em quando, a dansa interpretativa. O elemento primário 
da recreação é, aqui, o ritmo, expresso no movimento e na musica.”143 
Essas citações sobre a dança na cultura escolar nos textos da Revista e nas 

fotografias, após a Reforma de 1927, quando estava excluída dos Programas de Ensino, 

                                                 
141 Em algumas edições da Revista, as publicações tiveram três números concentrados em um único 
volume, como neste caso. 
142 ANDRADA, Renato Eloi da; MEIRELES, Guiomar; SÁ, Zembla Soares de. Objetivos na organização e 
admnistração da educação física escolar. Revista do Ensino, anno VI, n.53 - 55,  p. 88, jan./ fev./ mar. 1931. 
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evidenciam esta manifestação como atividade presente nas práticas corporais escolares, 

através da publicidade dos acontecimentos e da indicação de benefícios deste conteúdo 

para educação escolar. Também, proporcionam mais informações sobre os tipos de dança 

possivelmente praticados que não são discriminados nos Programas. Incluída como 

atividade pertencente às de educação física, suas contribuições higiênicas são ressaltadas 

em artigos distintos. 

A indicação de danças regionais inglesas como populares para o povo 

mineiro remeteu-me à desvalorização da cultura popular brasileira em detrimento da 

cultura européia. A busca de uma identidade nacional que se espelha em culturas 

importadas, com princípios estéticos de uma civilidade almejada para o país, é que 

precisava ser implantada e apreendida pelo povo. 

Em artigo publicado em 1934, intitulado “Importancia dos exercicios 

physicos”, a autora coloca que: 

“É antiquissima a historia da educação physica. Desde tempos remotos, já 
os homens manifestavam as suas alegrias por dansas, que deram logar á 
primeira phase da primitiva educação physica, que deveria depois tornar-se 
a sciencia da saude.”144  
 

No artigo “Educação Physica na escola primária,”145 no subtópico 

Programma: critérios na seleção das actividades, a autora, ao escrever sobre os 

programas de atividades físicas, cita Demeny: 

“A lição de gymnastica escolar deve compor-se de movimentos destinados 
a activar sem violências e por um methodo gradual, a circulação do 
sangue, a respiração, desenvolver harmonicamente o systema muscular 
corrigir as attitudes defeituosas. Ella deve comprehender ainda exercícios 
que distraiam o alumno, isto é, executados sob a forma de dansa e jogos e 
que o tornem dextro, emfim marchas, corridas, a par com a gymnastica que 

                                                                                                                                                  
143 ANDRADA, Renato Eloi da; MEIRELES, Guiomar; SÁ, Zembla Soares de. Objetivos na organização e 
admnistração da educação física escolar. Revista do Ensino, anno VI,  n.53 - 55,  p. 92, jan./ fev./ mar. 
1931.  
144 Revista do Ensino, ano VIII, n. 107, p. 45, out.1934 
145 Revista do Ensino, ano IX,  n. 114-115,  p. 135-147, maio/ jun. 1935. 
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deve ensinar-lhe a ser hábil em todos os exercícios úteis. Assim deve ser 
ella completa, útil, graduada, interessante e dirigida com ordem e 
disciplina.” 
 

A conexão entre as novas metodologias e os pesquisadores e estudiosos 

estrangeiros em destaque é constantemente reforçada como referencial teórico para a 

fundamentação das propostas desenvolvidas nos artigos.  

A partir das especificações desta nova educação física, verifica-se a 

construção de um lugar diferenciado para a educação física feminina, uma concepção que 

busca, a partir da corporeidade feminina modernizada, a constituição de novos ideais de 

beleza, saúde, força e elegância. 

“As antigas idéas de que as moças devem ser debeis e abster-se de 
actividades physicas estão fora de moda. Diz a baroneza do Posse: “O 
exercicio desenvolv e as qualidades proprias da mulher, da mesma forma 
que avulta as masculas qualidades do homem.” Não se devem considerar 
as meninas inferiores aos meninos, mas differentes.”146 
 

No entanto, Eustáqia S. de Sousa, em sua tese de doutoramento, considera 

que neste período “a co-educação na escola Primária não alterou as simbologias da 

mulher –como um ser dotado de fragilidade e emoções –e do homem –como um ser 

dotado de força e razão – qualidades essas que, quando da implantação dos Exercícios 

Físicos na escola Primária mineira, estabeleciam que, enquanto os meninos marcharem ao 

sol, as meninas executariam suaves movimento, à sombra.”147 Neste sentido, 

convencionou-se adotar práticas corporais distintas, que caracterizaram as consideradas 

necessidades da educação do corpo feminino, apropriadas à sensibilidade, higiene e 

formação física e social das meninas, moças e mulheres, numa explícita atenção à 

formação moral e ao aperfeiçoamento da raça, a eugenia.  

                                                 
146 Revista do Ensino, ano IV, n. 39,  p. 28-29,  nov. 1929. 
147 SOUSA, Eustáquia Salvadora de, 1994, p.76. 
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“[...] Ela não está ou não deveria estar interessada, primariamente, em 
levantar ou bater recordes. Deve interessar-se em fato e tipos de atividade 
que lhe dêem graça, equilibrio, flexibilidade, velocidade, agilidade, 
destreza, beleza, fortaleza geral e resistencia. Razão por que devem mais 
interessar-se em atividades que reforcem a forma e a flexibilidade do que 
requeiram maior resistencia e velocidade.”148 
 

A educação física feminina também recebe atenção na Revista do Ensino, 

nos artigos sobre a ginástica rítmica, como foi discutido no capítulo II deste estudo, e nas 

fotografias referentes à ginástica rítmica, danças e bailados publicadas, onde quase não se 

identificam meninos participando destes momentos da cultura escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Revista do Ensino, ano VI, n. 59 - 61,  p. 76-77, jul./ ago./set. 1931. 
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3.2  As fotografias: imagens da dança na cultura escolar de Minas 

Gerais 

 

 

As fotografias encontradas na Revista do Ensino no período em análise 

fazem parte de uma estrutura organizacional deste periódico, que remeteu-me a 

compreensão de seus significados como parte integrante de seu conteúdo. Neste sentido, é 

importante ressaltar que uma das características marcantes da Revista do Ensino é o 

cuidado com a produção material de suas edições, desde a qualidade do papel e da 

impressão até a diagramação dos textos e a nitidez de ilustrações e fotografias. Maurilane 

Biccas149 argumenta que: 

“Os editores utilizaram-se de fotografias e ilustrações, textos não verbais, 
para compor a Revista, inicialmente, como estratégia para atrair os leitores 
e, ao mesmo tempo, produzir uma leitura mais leve e agradável.” 
 

Outra questão a ser considerada é a valorização das fotografias em 

detrimento das ilustrações, fator evidenciado pelo número muito maior de fotografias em 

relação às ilustrações (desenhos), assim como pela redução e aumento destas imagens 

durante as transições de governos, mudanças de editoração e crises financeiras do Estado. 

As fotografias tiveram maior circulação na Revista nos três primeiros anos 

de publicação e nos anos de 1934, 1935 e 1936, quando, ainda segundo Maurilane Biccas 

(2001), puderam-se organizar os conteúdos destas imagens em quatro blocos: festas, 

prédios escolares, métodos de ensino e atividades escolares com crianças. No caso das 

fotografias que utilizei para este estudo, foi possível enquadrá-las tanto nas festas e 

                                                 
149 BICAS, Maurilane de S., 2001, p.197. 
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métodos de ensino como nas aulas de ginástica rítmica e nas atividades escolares com 

crianças. 

Neste estudo, foram destacadas imagens para ilustração de algumas 

discussões. Não estarei aqui discriminando em blocos separados as manifestações de 

festas ou de atividades, mas sim as manifestações da dança escolar, organizadas em 

ordem cronológica, e seguindo as publicações da Revista do Ensino. Essas fotografias 

foram reproduzidas das Revistas originais através de câmera fotográfica digital. Algumas 

foram ampliadas, outras escurecidas ou clareadas, a fim de melhorar a qualidade das 

imagens através dos recursos gráficos da computação, sem alteração do conteúdo das 

fotos. Essa opção de registro deu-se devido à dificuldade da identificação dos negativos 

ou fotografias originais que compuseram as edições da Revista, sendo possível apenas a 

apreciação nos exemplares originais, conservados no Arquivo Público Mineiro e na 

Biblioteca Pública de Minas Gerais, onde me foi permitido realizar as fotografias digitais. 

As fotografias referentes às apresentações de danças e bailados estão 

relacionadas às ocasiões de festas e comemorações escolares em diferentes ordens, 

abrangendo visitas de autoridades, inaugurações, festas cívicas, encerramento de períodos 

letivos, datas festivas e auditórios escolares.150 São momentos valorizados pela 

modernidade social e pedagógica, na concretização dos ideais republicanos de civilidade 

e educação estética para o povo. Cynthia Greive Veiga argumenta que as interações entre 

a escola e a cidade, através das festas cívicas ou não, eram momentos de civilidade 

pública, em que se comemorava a possibilidade de uma identidade nacional. Ainda 

segundo a autora: 

                                                 
150 Os auditórios eram atividades realizadas para apresentação a todos os alunos da escola e convidados, em 
locais amplos (inclusive auditórios, nas escolas que o possuíam). As apresentações eram resultados de 
atividades desenvolvidas pedagogicamente no cotidiano escolar, com propostas inovadoras, organizadas 
pelas professoras e com envolvimento, muitas vezes, artístico dos alunos. 



 

 

125 

 

“Trazendo para o contexto republicano brasileiro, o despertar para a 
civilidade não se faria apenas com a abertura de escolas, mas com uma 
educação estética que envolvesse habilidades manuais, a educação das 
mulheres para o lar, o contato com a literatura brasileira, os cantos, as 
danças, presentes no cotidiano das salas de aula, nas festas escolares, nas 
festas da cidade, bem como no estilo neoclássico das grandes edificações, 
da escola e da cidade.”151 
 

O estilo neoclássico faz-se presente também nos figurinos e poses das 

crianças nas fotografias de danças e bailados. Grande parte das imagens inspira o ideal 

romântico europeu, reforçando a pretensão da construção de uma educação estética 

fundada na cultura das elites, na cultura legitimada, como forma de aquisição da almejada 

civilidade que constituiria a identidade nacional.  

A harmonia das formas, a delicadeza das poses e a leveza dos figurinos 

compõem um cenário modelar, higiênico e belo. Crianças graciosas ilustram o ideal do 

aperfeiçoamento da raça, meninas em sua maioria, brancas, de cabelos cacheados, “belas” 

e com condições de adquirir figurinos para apresentações escolares. Além da participação 

predominante das meninas e da presença de uma única menina negra em uma fotografia 

de 1935, as imagens, na sua maioria, são compostas por um número de dez a vinte 

meninas, que considero reduzido para a representatividade de um grupo escolar. 

Os registros da dança escolar na Revista caracterizam sempre uma situação 

de espetáculo, e nunca situações de aula no cotidiano escolar. Desta forma, as fotografias 

também não retratam as apresentações, e sim uma formação montada, uma pose. Entre as 

fotografias de danças e bailados, foi identificada somente uma em que as dançarinas 

encontram-se em movimento, retratando o momento da apresentação. As demais 

apresentam-se em cenários ao ar livre, paisagens, fachadas das escolas, pátios, lugares 

escolhidos para um belo registro de uma bela imagem de crianças saudáveis, às vezes 

                                                 
151 VEIGA, Cynthia Greive, 2000, p.407. 
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sorridentes, em bonitas posições para o fotógrafo. Há que considerar as dificuldades da 

época para a realização destas fotos, como o tempo em pose, a impaciência e inquietude 

das crianças. Mas há que considerar também a adequação das imagens úteis e necessárias 

para o novo ideário que se implantava e que queria ser publicizado. 

Com essas preocupações, apresentam-se, a seguir as fotografias de danças 

e bailados encontradas na Revista do Ensino de Minas Gerais, de 1925 a 1937. 
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FIGURA 12: “Dansando o minuetto... – Escola infantil Bueno Brandão (Capital).” 

FONTE: Revista do Ensino, n.15, p.194, 1926. 
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FIGURA 13: “Um bailado pelas alumnas da Escola Infantil Bueno Brandão (Capital).” 

FONTE: Revista do Ensino, n.15, p.202, 1926. 
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FIGURA 14: “Escola Infantil Bueno Brandão – Festa da Bandeira – Fado das Trincanas.” 

FONTE: Revista do Ensino, n.15, p.216, 1926. 
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FIGURA 15: “Festa da Bandeira «O somno da criança» Escola Infantil Bueno Brandão (Capital).” 

FONTE: Revista do Ensino, n.15, p.228, 1926. 
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FIGURA 16: “Bello instantâneo da Festa realizada no Stadium do America pelos grupos 

«Afonso Penna» e « Barão do Rio Branco».” 
FONTE: Revista do Ensino, n.16 e 17, p.259, 1926. 
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FIGURA 17: “Aspecto da Festa escolar realizada no Estadium do América (Capital) pelos 

grupos «Afonso Penna» e «Barão do Rio Branco» Bailado das Horas.” 
FONTE: Revista do Ensino, n.15, p.281, 1926. 
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FIGURA 18: Ampliação da figura anterior 
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FIGURA 19: “Juiz de Fora – Saia Balão – Coro infantil” 

FONTE: Revista do Ensino, n.16 e 17, p.302, 1926. 



 

 

 

135 

 
FIGURA 20: “Juiz de Fora – Bailado do Arco Íris e Gioconda; Dança das Horas.” 

FONTE: Revista do Ensino, n.16 e 17, p.321, 1926. 
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FIGURA 21: “Juiz de Fora – Bailado do Arco Íris e Gioconda; Dança das Horas.” 

FONTE: Revista do Ensino, n.16 e 17, p.321, 1926. 
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FIGURA 22: “Visita dos congressistas ao grupo «Afonso Penna» – bailado clássico, pelos 

alumnos do estabelecimento” 
FONTE: Revista do Ensino, n.21, p.468, 1927. 
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FIGURA 23: “Santo Antônio do Monte – Grupo Escolar «Amoncio Bernardes» – bailado 

– Festival de 21 de abril” 
FONTE: Revista do Ensino, n.22, p.495, 1927. 
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FIGURA 24: “Santo Antônio do Monte – Grupo Escolar «Amoncio Bernardes» – O 

bailado «Alegria», realizado no festival commemorativo de 21 de abril” 
FONTE: Revista do Ensino, n.22, p.495, 1927. 
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FIGURA 25: “O bailado dos alumnos da Jardim da Infância «Bueno Brandão», num dos 

numeros interessantes da festa com que aquelle estabelecimento commemorou a passagem 
do dia 15 de outubro” 

FONTE: Revista do Ensino, n.23, p.570, 1927. 
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FIGURA 26: “Outro aspecto da festa infantil de 15 de outubro, no Jardim da Infância 

«Bueno Brandão».” 
FONTE: Revista do Ensino, n.23, p.571, 1927. 
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FIGURA 27: “Alumnos do Jardim da Infância «Bueno Brandão» que tomaram parte na 

festa com que o estabelecimento commemorou a data de 15 de outubro.” 
FONTE: Revista do Ensino, n.23, p.574, 1927. 
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FIGURA 28: “Capital – Escola infantil «Delfim Moreira» – Alumnos que tomaram parte 

da linda festa offerecida à directora do estabelecimento por suas collegas.” 
FONTE: Revista do Ensino, n.25, p. 18, 1928. 
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FIGURA 29: “ Grupo de interessantes bailarinas que desempenharam bailado das flores, no 

auditório de 13 de setembro no Grupo Escolar “Bias Fortes” em Barbacena.” 
FONTE: Revista do Ensino, n.118, set., 1935. 
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FIGURA 30: “Capital – Grupo Escolar Pedro II – Bailado de alumnas na festa 

commemorativa do 1o anniversario do estabelecimento.” 
FONTE: Revista do Ensino, n.25, p. 19, 1928. 
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FIGURA 31: “Grupo Escolar Francisco Sales de Belo Horizonte – em cima um bailado.” 

FONTE: Revista do Ensino, n.119, p. 17, 1935. 
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FIGURA 32: “ Grupo Escolar Cônego Victor. Três Pontas. Um bailado ao ar livre.” 

FONTE: Revista do Ensino, n.119, p. 26, 1935. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa teve como propósito investigar o movimento de 

escolarização da dança em Minas Gerais, no período de 1925 a 1937, com o intuito de 

contribuir para compreensão dos significados dos movimentos de inserção, apresentação e 

ressignificação da dança em sua manifestação escolar. Uma manifestação que acarreta as 

especificidades da cultura escolar do período e do momento histórico em análise. As opções 

metodológicas para o desenvolvimento deste estudo foram moldando-se ao longo da 

pesquisa, tecendo ligações, intercessões, tensões que infiltravam-se na temática e não 

poderiam deixar de ser debatidas, mesmo que não fossem centrais à problemática do 

trabalho. 

As análises dessa pesquisa configuraram as especificidades da dança como 

prática escolar em um período de tensão entre a tradição e a novidade, constituindo uma 

produção da cultura escolar sob estas interferências socioculturais, e uma dinâmica própria 

relacionada ao seu espaço social de manifestação: a escola. O que significa que 

independentemente do que acontece em outras esferas de manifestação dessa prática 

corporal, como o campo artístico, folclórico ou de entretenimento, a linguagem corporal da 

dança na escola segue definições e sistematizações próprias desta instituição. Neste sentido 

é importante destacarmos, como analisa André CHERVELL, que ela é um produto social 

que se legitima na cultura escolar, não como sub-produto ou artefato social, mas sim como 
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conhecimento apropriado e ressignificado sob a especificidade da cultura escolar num 

determinado momento histórico. 

No recorte desta pesquisa, a dança escolar está contextualizada sob a 

influência das alterações advindas da modernidade social, cuja as tensões advindas das 

mudanças geraram um movimento também na educação, a modernidade pedagógica. Dentre 

as alterações ocorridas em detrimento a essa necessidade de modernidade no campo 

educacional, as reformas do ensino marcam a tentativa de rupturas com os modelos 

considerados tradicionais através de diferentes estratégias, que no Estado de Minas Gerais 

traduzem-se na alteração da Legislação do ensino e na intensa divulgação do ideário 

escolanivista, entre os profissionais da educação. Dentre as estratégias adotadas a circulação 

da Revista do Ensino, por todo estado, foi uma das alternativas exploradas para 

disseminação do ideário da Escola Nova, que através de textos e imagens buscava 

esclarecer, conscientizar e orientar os professores e suas práticas escolares. Um movimento 

que na Legislação do Ensino de Minas Gerais, se inicia na reforma de 1925, na qual a dança 

é incluída como uma das práticas escolares dos conteúdos dos então chamados Exercícios 

Físicos, que também compunham a nova proposta educacional. 

A dança na cultura escolar mineira, presente nas comemorações e 

festividades escolares, distingue-se das manifestações consideradas modernas, que neste 

período expressavam-se nos salões de festa e nos palcos europeus e norte-americanos. Na 

escola, a manifestação da dança é caracterizada pela educação corporal através do 

aprendizado de “cortesias”, “posições graciosas”, “ritmo”, da aquisição de “saúde e 

higiene”, pautada em princípios “eugênicos e estéticos”. Tais questões, representam os 

significados da dança como prática corporal que atendendo às especificidades dos espaços e 
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tempos escolares, se apropria, seleciona e reorganiza saberes com o intuito de torná-los 

objetos de ensino.  

A dança na cultura escolar mineira de 1925 a 1937, integra-se a um amplo 

projeto de renovação social, que demonstra através da maciça presença das meninas nas 

fotografias, serem as mulheres sua público mais almejado. Assim como outras práticas 

escolares, a dança é marcada pela distinção de gênero que não evidencia-se somente nos 

Programas de Ensino, mas também nas fotografias de danças e bailados da Revista do 

Ensino, nas quais raramente aparecem meninos. As meninas expondo sua delicadeza e belas 

formas, expressavam a civilidade, o refinamento de boas maneiras, a higienização corporal 

para fins de uma eugenização social, necessária ao desenvolvimento e à formação das 

futuras mães mineiras. Além da pouca participação masculina desses momentos escolares de 

apresentação, é importante ressaltar a ausência de meninas negras, presenças ocultadas nas 

fotografias, que identifiquei um único registro em 1935, no qual trajada de cigana uma 

menina negra é acompanhada de outras três meninas brancas. 

Neste contexto, a dança pensada como conteúdo dos exercícios físicos 

(posteriormente Educação Física) representou uma prática escolar  que deveria atender à um 

projeto mais amplo de educação da sensibilidade, da harmonia, da polidez, e da estética 

almejado pela modernidade pedagógica e os ideais republicanos. Interesses e princípios, que 

nortearam a inclusão e manutenção deste saber na escola como prática corporal no Estado de 

Minas Gerais desde 1912, e que apesar de ser excluída dos Programas de Ensino da reforma 

de 1927, em detrimento à ressignificações de práticas escolares como a ginástica rítmica, 

permaneceu na cultura escolar evidenciada nas festa e comemorações registradas na Revista 

do Ensino durante todo período analisado, ou seja até 1937. 



 

 

151 

 

O rico material fotográfico identificado e abordado neste estudo, suscitou -

me novas questões e curiosidades, que infelizmente a limitação de tempo, e a complexidade 

que envolve a análise individual de cada uma destas imagens não me permitiram explora-

las. A busca da compreensão dos significados das poses, da escolha dos figurinos, do 

significado dos momentos de festividade em relação a apresentação de determinados 

bailados, ainda são indagações que merecem e precisam ser pesquisadas. A reflexão sobre 

estes momentos da cultura escolar, no qual estão obscuras questões de relevância como a 

identificação dos tipos de música utilizadas, os instrumentos ou recursos utilizados para se 

ter acesso à estas músicas que embalavam as danças; a organização metodológica para o 

ensino das coreografias para os pequenos grupos que foram fotografados; o processo de 

elaboração coreográfica e suas autoras, são indagações que necessitam de uma ampliação 

na consulta de fontes, nem descrevem seus movimentos, desenhos coreográficos ou seu 

processo de elaboração. 

Faz-se necessário novos e mais estudos sobre a dança em sua manifestação 

escolar, estudos que abordem sua historicidade, os movimentos de confirmação desta 

prática à cultura escolar, sua duradoura permanência como prática escolar conectada as 

festividades, e comemorações escolares. 

Um estudo que não se encerra aqui, e sim inicia-se, tendo em vista as várias 

possibilidades de análise histórica que esta temática propicia para a educação, a dança e a 

educação física. Possibilidades que circundam a extensão cronológica dos documentos, a 

ampliação de fontes para pesquisa, a exploração de outras metodologias como entrevistas, 

leitura de relatórios e jornais, que constituem interessantes alternativas para continuidade 

dessa pesquisa ora finalizada. 
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