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O ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA GRADUAÇÃO - ARIZA MARIA 
ROCHA LIMA1-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA. 
 

Como está o ensino de História da Educação Física na formação de professores? 

Observando a ementa da disciplina na graduação de algumas instituições superiores2 do Ceará, dois 

pontos chamaram-me a atenção. O primeiro é o longo período histórico a ser estudado, em apenas 

um semestre, cujo objetivo é refletir "sobre as práticas corporais das civilizações, numa perspetiva 

histórica, desde a Idade Antiga até à Idade Contemporânea, situando estas práticas no contexto 

sócio-econômico, político e ideológico, e destacando as teorias pedagógicas e filosóficas de cada 

época, incluindo o Brasil"3. 

A extensão de abarcar todo este conhecimento vai de encontro à profundidade em que se 

almeja na formação "crítica" dos futuros professores. Cabe aqui um questionamento: esta disciplina 

não deveria ser a oportunidade de o educador físico reaver a memória do corpo para melhor 

entender determinados momentos sociais? Ou seja, a busca da compreensão do corpo em uma 

perspectiva histórica? Com este entendimento, a valorização desta disciplina estaria além do 

cumprimento da  formalidade currícular. 

Melo indaga: "Afinal, em que o estudo da História estaria a contribuir na formação do futuro 

professor?" (1997, p.738). Esta pergunta faz sentido, ao observarmos a atenção dispensada a esta 

displina nas graduações4, onde "o ensino da História nos cursos de Educação Física, embora 

existam louváveis exceções, ainda tem se resumido à apresentação dos chamados 'conteúdos 

clássicos'", dos quais são retirados "no interior de períodos consagrados tradicionalmente e 

importados da História Geral (Grécia Antiga, Roma, Idade Média etc)" (ibidem, p.738). Não que se 

rejeite tudo, no entanto, não há uma justa medida, pois, na eleição dos "conteúdos clássicos", a 

história regional e local é ignorada, perdendo, assim, o incentivo à produção de novos 

conhecimentos. 

O segundo ponto é o estudo apressado, um tanto quanto equivocado, da  compreensão 

histórica. Os exemplos são ilimitados, contudo, não comporta dentro deste ensaio, por isto, 

discutiremos, em linhas gerais, o tratamento que o corpo e o lúdico na Idade Média têm recebido 

nos citados espaços de formação de professores. Esta escolha justifica-se pela importância de 

recuperar a idéia de educação corporal daquele período, que se contrapõe à formação do homem 

                                                           
1 Mestre em Educação Brasileira- Faced/UFC. Professora de Educação Física  na Universidade Estadual Vale do 
Acaraú-UVA- Sobral- Ceará. Email- arizarocha@zipmail.com.br 
2 Destaco as seguintes Instituições: Universidade Federal do Ceará- UFC, Universidade de Fortaleza- UNIFOR, 
Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA e Faculdade Integrada do Ceará-FIC.  
3 Ementa da disciplina do Currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física ( UFC, 1994, p.24) a qual é chamada 
de Tendências da Educação Física. 
4 Conferir as ementas das referidas instituições superiores. 
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moderno. Sob tais condições, somos convidados a especular a respeito deste corpo, uma vez que são 

raríssimas as informações sobre este assunto, contudo, sem esgotar este trabalho. 

Sem nos dar conta do rápido estudo do referido período na graduação, ficou no senso 

comum a idéia de que apenas eram manifestações lúdicas da Idade Média as práticas corporais 

desenvolvidas na educação do cavalheiro, como, por exemplo, cavalgar, o arco, a flecha e os 

duelos.  

Um detalhe, contudo, é extraordinariamente significativo, pde que aquela visão é, apenas, 

uma estreita expressão daquele período. A história do corpo na Idade Média extrapola aquela 

demarcação. O que está em evidência, então, é a história corporal desconhecida, ou pouca 

divulgada, que foge às informações que nos chegam, e, ao contrário do que muitos pensam, é 

bastante rica. Desta forma, apresentaremos, sinteticamente, algumas informações para delas 

podermos extrair algumas reflexões úteis para o desenvolvimento deste texto. 

As fontes que me possibilitaram este estudo foram encontradas em Ariés (1981), Rodrigues 

(1999), Gimpel (1975), Huizinga (1993). Trata-se de autores que revelam a presença da alegria, do 

lúdico e do riso misturados no dia-a-dia das pessoas através das brincadeiras, paródias, danças, 

teatro, carnaval, festas, jogos, enfim, há registros de práticas corporais que fogem à lógica da 

educação cavalheiresca e do obscurantismo da época, conforme veremos adiante. 

 Discordando da idéia de obscurantismo da Idade Média, Gimpel, em sua obra, A Revolução 

Industrial da Idade Média, narra o seguinte:"a Idade Média que descrevemos não é a dos 'tempos 

obscuros', a dos romances corteses, nem da cavalaria. É a das máquinas; se a conhecermos tão mal é 

porque a história da técnica ficou durante muito tempo ignorada" (1975, p.6). 

Que esta ressalva sirva, também, para as análises a que estou procedendo, pois o preconceito 

e a ignorância cegaram, também, a história do corpo e das manifestações lúdicas no período 

chamado de "tempos obscuros". Para ilustrá-lo, basta apreciar o comentário de Huizinga, para 

quem"a vida medieval estava saturada de jogo. Ora são jogos populares desenfreados, permeados de 

elementos pagãos que haviam perdido seu significado sagrado para se transformarem em puro 

humor e bufoneria, ora os solenes e pomposos jogos da cavalaria"( 1999, p. 200). 

1-Ponto de Partida: Alguns Esclarecimentos 

O cuidado com as generalizações e os cortes históricos se aplicam no título de Idade Média, 

pois, "sob um vocábulo singular, estaremos abrigando artificialmente numerosíssimos plurais", 

contundo, não se pode resumir o "longo período" simplesmente com as convencionais palavras: 

"Trevas", "Noite" e "Estagnação".  

 A riqueza daquele período, ignorada por alguns, "nada tinha do sombrio silêncio que nele 

viram os humanistas do Renascimento, os iluminista do século XVIII ou os crentes nas religiões do 

progresso, dos séculos seguintes"(Rodrigues,1999, p. 27). Gimpel menciona que,"em geral, pode 
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considerar-se que a Idade Média foi muitas vezes mal compreendida e ainda mais vezes 

subestimadas. Nunca se refez verdadeiramente dos ataque violentos feitos pelo Renascimento 

contra os séculos que precederam o humanismo"(1975, p. 233).  

Houve no decorrer daquele período, a crise da cristandade, bruxaria, Cruzadas, fome, peste, 

desvalorizações, Guerra dos Cem anos, a exemplo de algumas "infelicidades", no entanto, registra-

se também uma "evolução ascendente"5, como a energia fluvial, maremotora, eólica e hidráulica, 

barragens, exploração das riquezas mineiras, siderúrgica e a relação com a indústria de guerra, 

agricultura e construção; e, ainda, métodos de investigação climatológica, a invenção do relógio e a 

revolução silenciosa do tempo terreno - diferente do tempo metafísico da Igreja.  

Ressalta-se, também, o uso dos gadgets, que eram  brinquedos automáticos6, enfim, havia 

um trânsito de idéias no plano cultural, tecnológica7 e lúdica, conforme segue o trecho encontrado 

no ano VIII em Ariés (1981,p.123): "lançava no meio da multidão uma bola cheia de farelo, que os 

homens dos diferentes cantões tentavam arrebatar ". Será, realmente, que pode chamar este período 

de "estagnação"? 

Mas, se a dúvida persistie sobre qual Idade Média estamos falando, Le Goff (1993, p. 12-13) 

explica que é "uma Idade Média total", que permite "abarcar nos seus hábitos quotidianos, nas suas 

crenças, nos seus comportamentos, nas suas mentalidades", a compreensão de " nossas raízes" e da 

" nossa modernidade inquieta". Deste modo, o homem não pode ser visto, apenas, pelo seu trabalho, 

pois ele também brinca, acasala-se, comemora, compartilha, convive em grupo e assim, sua 

humanidade extrapola o racional. Ariés alerta para o espaço do lúdico naquela sociedade diante do 

trabalho, pois "o trabalho não ocupava tanto tempo do dia, nem tinha tanta importância na opinião 

comum: não tinha o valor existencial que lhe atribuímos há pouco mais de um século", e acrescenta, 

" os jogos e os divertimentos estendiam-se muito além dos momentos furtivos que lhes dedicamos: 

formavam um dos principais meios de que dispunha uma sociedade para estreitar seus laços 

coletivos, para se sentir unidos" (1981, p. 94). 

Eis-nos diante de um espírito lúdico que escapou de qualquer redução conceitual de 

"utilidade ou eficiência" do homem moderno, bem como da intenção de controle da Igreja, Estado e 

da história chamada oficial, portanto "a cidade medieval oferecia um amplo espaço para a 

magnificência em suas idéias do jogo" (Huizinga, 1999,p.199).  

O entendimento daquele período corresponde a "misturas de elementos inteiramente 

díspares, pois não eram "homogêneas". É preciso o cuidado com os rótulos adotados, ou seja, na 

Idade Média havia "imensa multiplicidade de regiões, de povos, de grupos e também de classes 

                                                           
5 Segundo o historiador, o citado período inicia-se em torno do século XI e vai até os meados do século XIII. Maiores 
informações em Gimpel, 1975, p. 195. 
6 (Gimpel, 1975, p.129). 
7 Ver Gimpel, 1975. 
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sociais" (Rodrigues 1975, p.29) o que, também, se aplica ao corpo e ao lúdico. Dito de outro modo, 

a homogeneização do corpo-pecado e das práticas da cavalaria, consideradas como únicas, apesar 

de coabitarem em um mesmo tempo vivido, não condiz com aquele período, porque o papel da 

Idade Média era de "elaboração de material tradicional, cristão ou clássico, e assimilá-lo sob uma 

forma nova" (Huizinga, 1975, p. 200). Sob tais condições, "em todas as coisas relacionadas com o 

mundo arcaico, o fator lúdico exerce plenamente sua função, como autêntica força criadora" 

(ibidem, p. 200).  

 Talvez seja ilustrativo imaginar as razões para este esquecimento. Gimpel argumenta que 

esse olvido decorre da existência de "dois sistemas de educação" que orientaram culturas distintas 

na formação de dois tipos de homens: o letrado e o engenheiro (técnico) causando o preconceito dos 

técnicos e o prestígio dos letrados, além de que, segundo o autor, os " historiadores, tendo adoptado 

os preconceitos dos intelectuais, muito raramente se debruçaram sobre a história das técnicas" 

(1975, p.8), o que estendo para a história do riso, lúdico e do corpo daquele período. 

 Rodrigues, por sua vez, explica que as informações herdadas foram preservadas porque "a 

cultura da corte, dos nobres, da Igreja- especialmente de seu alto clero, com sua liturgia e 

hierarquia, era a cultura de de "quem sabia ler e escrever, de quem falava latim, que era uma espécie 

de idioma internacional dos intelectuais" e que "voava nas asas expansionistas da romanização e da 

cristianização" (1975, p. 27). Concomitante à cultura da elite, havia  outra com características 

diferentes, o que Rodrigues chamou de popular8. 

 Para o autor, a cultura popular era "uma cultura predominantemente pagã, cujos princípios 

discrepavam do cristianismo e cuja inspiração nada, ou muito pouco, tinha a ver com a cultura 

clássica" (1999, p.35). Sua transmissão seguiu a tradição oral, e "edifica-se, sobretudo, na 

efervescência inflamada da convivências social e na dramatização da vida cotidiana"(ibidem, p.36). 

Esta cultura espalhou-se " nas casas, nas ruas, nos mercados, nas tabernas, nas estalagens, nas 

praças, nas rinhas de galos, nas rodas de jogos, de música ou dança, nas igrejas paroquiais "(ibidem, 

p.36). 

 As culturas apresentadas habitavam harmoniosamente no mesmo espaço e transitavam sem 

fronteiras, pois seu "amálgama"9 era compartilhado nos mais diversos espaços da "cultura de todos" 

(Rodrigues, 1999, p. 37). Conforme o autor, "esta cultura de todos existiu de modo pleno até por 

volta de 1500" sem entrarem em oposição (ibidem, p.37) segundo os moldes de 1800. Sobre o 

assunto, Rodrigues comentou que,"os membros da elite conheciam canções e histórias populares, 

cultuavam relíquias e imagens devotas, participavam das festas de santos, dos festivais sazonais, do 

natal, do carnaval, dos solstícios". Enquanto isto, "os curandeiros possuíam em todos os pavimentos 

                                                           
8 Sobre este assunto, consultar Rodrigues, 1999,  p.35. 
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da hierarquia social"; e nem o clero era excluído da cultura popular, logo eles "jogavam bola, 

encenavam comédias, dançavam e tocavam instrumentos"(Rodrigues, 1999, p.37).  

Dentro da visão de mundo prevalecente, a Terra, espírito e matéria, seriedade e riso, vida e 

morte, nos aproxima de um entendimento daquele corpo e do lúdico. Neste contexto de mistura de 

todos em tudo, nem mesmo nas brincadeiras escapavam, pois, "não existia uma separação tão 

rigorosa, como hoje, entre as brincadeiras e os jogos reservados às crianças e as brincadeiras e os 

jogos dos adultos. Os mesmos jogos eram comuns a ambos" (Ariés,1981,p. 88). 

 Poder-se-ia dizer que a Terra tinha a concepção de ser vivo, e, como tal, acreditava-se em 

sua influência desde o plano celestial até o terreste, a exemplo da Fisiologia, Medicina, plantas, 

minerais, morte e nos relacionamentos entre os homens, crianças e animais, enfim, no cotidiano da 

Idade Média persistia a cultura de todos (idem, p.43). Nada fugia daquela concepção, nem mesmo 

as habitações - geralmente, de um cômodo- portanto "esta coabitação sem segregação de animais e 

homens, nos tempos medievais, não se deveu de modo algum a condições econômicas 

especialmente miseráveis: foi um aspecto crucial e perfeitamente coerente de uma visão de mundo" 

(ibidem, p.43), como também, a convivência com os cadáveres. Rodrigues nos informa que, "a 

mentalidade medieval exigia a incorporação concreta - para nós de difícil deglutição - do perecível 

(ibidem,p.61); convivência chamada de "insuportável" para nossos olhos contemporâneos 

(ibidem,p.61). 

 Diferente do sentido adotado no mundo moderno, a dança com os cadáveres não era um 

consolo ou "incorformidade contra a ausência dos que morreram". A "dança macabra" tinha o 

significado de lembrar "a fragilidade das coisas terrenas, ao mesmo tempo em que as valorizava. 

Exibia o ridículo da vaidade e das pretensões de superioridade, nivelando todos os estratos e todos 

os ofícios" (Rodrigues, 1999, p.64). Para Rodrigues, "esta prática (...) continha uma dimensão 

lúdica e, (...) acreditavam emocionada e fervorosamente no princípio da ressurreição da carne" 

(1999, p. 62), como também transformava "o ameaçador em inofensivo, alegre, luminoso", logo, o 

medo era vencido pelo riso (ibidem, p.67). Na ilustração a seguir, nota-se, a presença do lúdico nas 

festas, que muitas vezes duravam de um a três meses do ano. 

Havia as festas dos tolos, as festas do asno, a ridicularização do rei, as abadias de desgoverno, 
os charivaris, o riso pascal, o riso do natal, as festas de padroeiros, as  celebrações dos solstícios, do 
ano novo, do dia de reis, dos santos, da páscoa, dos casamentos (...) Eram todas ocasiões marcadas 
pela irreverência (...) pela insolência em relação a tudo. Ocasiões em que as pessoas saíam pelas ruas 
praticando maluqueuices, tolices e bobagens. Situações, igualmente, em que alguns, de preferência 
membros do estrato superior, eram escolhidos para serem ridicularizados pelas besteiras e estultícias 
que houvessem praticado, pela reputação ruim que tivessem adquirido, ou ainda por suas maneiras 
eventualmente criticáveis de tratar as outras pessoas (Rodrigues, 1999, p.68) . 

 

O lúdico estava impregnado no cotidiano medievo em um entrelaçamento do sagrado com o 

profano, prazer e religião nas festas. O padre, que ainda não tinha se isolado na sua seriedade, 

                                                                                                                                                                                                 
9 Segundo Rodrigues(1999, p.43),"O conceito de íntimo, nesse contexto, não tem o sentido de preservado , mas o de 
misturado. Não o sentido de 'aquilo que se deva esconder', mas o de 'nada há a esconder'... ".  
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participava ativamente das festas, como podemos ver, a seguir, a presença daquele espírito 

brincalhão, como, por exemplo, na festa dos bobos que "em lugar de incenso, os padres usavam 

excrementos; em vez de benzer com água-benta, abençoava-se com urina"(Rodrigues, 1999, p. 68). 

 Apesar de a Igreja ser considerada o "lugar mais público"10 daquela época, isto não 

significava, entretanto, que se tinha bons olhos para o riso, gargalhada e tudo o que fosse pagão, 

pois, "na prática, (...) esta maleabilidade era o único caminho pelo qual seus pregadores poderiam 

desenvolver uma linguagem e uma estratégia de comunicação capazes de atingir as pessoas com 

algum sucesso"(Rodrigues, 1999,p. 63). Por esta via, conforme Ariés, coube à Igreja o primeiro 

passo para a aceitação dos jogos pela sociedade, entretanto, transformou-os em jogos educativos no 

lugar de violentos, vergonhos e libertinos (1981,p.112). 

Se temos poucas ou quase nenhuma informação sobre as práticas corporais anteriormente 

mencionadas em detrimento da "ideologia do sério", deve-se registrar, entretanto, o fato de que "o 

medieval lúgubre e sério de nossa imaginação proveio exatamente daqueles que primeiro se 

opuseram ao riso e daqueles que primeiro perderam a capacidade de rir: os literatos, os intelectuais, 

os cientistas, os doutrinadores, os poderosos" (Rodrigues, 1999, p.74).  

 Pelos motivos expostos, o homem da Idade Média era movido pela espontaneidade, 

simplicidade e naturalidade, pois não imperava a vigilância de si mesmo, do outro nem a do corpo, 

em oposição ao que o homem moderno foi submetido - polido, educado, reprimido, contido, rígido 

e, sobretudo, sem orifícios. Como explica Rodrigues, o corpo medieval "era um corpo de oríficios 

dotados de liberdade de expressão, de aberturas que falam, que podem usar de sinceridade". Assim, 

diferente do homem moderno, a liberdade corporal do homem medieval fugia da  "rigidez que 

separa o interior corporal do exterior, que desenha os limites do corpo,  restringindo-os à sua 

corporalidade individual" (Rodrigues, 1999, p. 84); liberdade que também era manifestada nas 

palavras, pois, segundo o autor, "o corpo medieval ainda não era objeto de um discurso moralista: 

era referido por uma fala singela, rica em conteúdos míticos, mas pobre de 'isto-é-certo-isto-é- 

errado' ou de 'pode-não-pode'" (ibidem, p.85).  

Em outras palavras, em um "ambiente em que nada se separa de nada, em que tudo se 

confunde com tudo, nesse clima caracterizado pela atmosfera carnavalesca das barreiras e dos 

limites sempre ultrapassados" (Rodrigues, 1999,p.72), o riso, o lúdico, as brincadeiras, as 

gargalhadas não foram excluídos da história corporal daqueles homens, mulheres e crianças. 

Contudo, em relação a este fenômeno, podemos acompanhar como estes elementos foram 

substituidos por uma "visão de mundo impregnada de medo, de docilidade, de resignação, de 

fingimento, de violência, de intimidação, de ameaças, de interdições, de exigências" (idiem, p.73). 

                                                           
10 Ver Rodrigues, p.70. 
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Salienta-se que "essa evolução foi comandada pela preocupação com a moral, a saúde e o bem 

comum" (Ariés,1981, p. 114).  

ALGUMAS CONSIDERAÇOES 

A intenção de refletir o ensino da História da Educação Física, desprezada PELOS cursos de 

graduação em Educação Física das universidades e escolas isoladas, é importante na formação dos 

professores, como maneira de repensar o corpo, o lúdico, o esporte e a Educação Física, evitando, 

assim, a fragmentação a que esses conhecimentos foram subjugados. Além do mais, falar da 

importância de conhecer esta história é desmistificar o rótulo que circundou o corpo durante a Idade 

Média e vê-lo quão distante ou próximo está do corpo do homem moderno. 
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