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RESUMO 

Mais do que energia, uma aventura do corpo: as colônias de férias escolares na América 
do Sul (1882-1950) 

As colônias de férias escolares tiveram como maior suporte teórico antigos 
conhecimentos advindos da medicina que priorizavam uma vida ao ar livre, distante dos 
centros urbanos, para a recuperação e o fortalecimento corporal. Ao oferecerem uma 
substanciosa alimentação e práticas corporais realizadas junto a natureza as crianças de 
classes populares no decorrer das férias escolares, tiveram por objetivo principal, 
inicialmente prevenir o contágio de doenças, sobretudo a tuberculose, que debilitavam a 
saúde de muitos moradores de grandes cidades. Por meio de congressos, as colônias de 
férias foram divulgadas entre a comunidade científica internacional a partir de 1882, 
sendo frequentemente recomendadas como uma inovadora medida de assistência infantil 
que diversos países poderiam adotar para proteger a saúde de suas crianças. Ao tomar 
como fontes principais os anais dos Congressos Internacionais de Higiene e Demografia, 
dos Congressos Pan-Americanos da Criança e, ainda, revistas especializadas em saúde, 
educação e educação física, muitas publicadas por instâncias administrativas oficiais, a 
pesquisa centralizou-se em investigar as principais políticas de implementação de 
colônias de férias para as crianças de quatro dos maiores centros urbanos sul-americanos 
das primeiras décadas do século XX: Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro e São 
Paulo. O recorte temporal foi definido de 1882, quando as colônias de férias começaram 
a ser debatidas no cenário internacional, até meados da década de 1950, momento no qual 
os primeiros medicamentos alopáticos para o tratamento da tuberculose passaram a ser 
empregados de modo mais efetivo no controle da doença, alterando as políticas de saúde 
pública de muitos países, que deixariam de adotar os recursos da vida ao ar livre para 
preservar a saúde de suas populações, e destituindo as colônias de férias do seu principal 
objetivo médico. A pesquisa procurou expandir os estudos realizados pela História da 
Educação e pela História da Educação Física, uma vez que as colônias de férias 
apresentam-se na atualidade como um objeto de estudos ainda pouco explorado pela 
ciência sul-americana, mas que, no entanto, nos narram processos históricos bastante 
inovadores ao se estabelecerem como uma instituição concomitantemente próxima e 
distinta da escola, onde foram gestadas e aplicadas novas práticas e modelos pedagógicos 
e onde conteúdos antes excluídos das pedagogias mais tradicionais encontraram a 
oportunidade de serem incorporados enquanto possibilidade educativa. Ao adotar a 
história cultural como principal referencial teórico para a análise das fontes, foram 
priorizadas as transformações das mentalidades e sensibilidades que deslocaram a vida ao 
ar livre de seus preceitos médicos para concebê-la como uma educação do corpo passível 
de ser sistematizada e institucionalizada pelas colônias de férias. Durante o período 
abordado pela pesquisa, foi possível concluir que as colônias de férias não se limitaram 
tão somente a uma medida de saúde pública, uma vez que organizaram em seu interior 
uma série de procedimentos que transformariam definitivamente as férias escolares em 
uma aventura do corpo que possibilitava que muitos desejos infantis se tornassem 
realidade e que demarcava novas possibilidades educativas voltadas especialmente a 
crianças que não tinham, até então, seus direitos a saúde, a educação e ao brincar 
integralmente respeitados. 
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ABSTRACT 

More than strengthening, an adventure of the body: the summer camps in South America 
(1882-1950) 

The summer camps (vacation colonies) had the most theoretical support in ancient 
knowledge derived from the medicine which prioritized the outdoor life, far from the 
urban centers, for recovery and strengthening the body. By offering healthy food and 
bodily practices performed within the nature for the children of the working classes 
during their vacation, the summer camps had initially as their main objective the 
prevention of the spread of diseases, especially tuberculosis, which contagiated many 
residents of large cities. The summer camps were published in the international scientific 
community since 1882 through conferences and were often recommended as an 
innovative measure of children care that many countries could adopt to protect their 
children's health. Taking as the main sources for the research the annals of International 
Congress of Hygiene and Demography, the Pan American Child Congress and also 
magazines specialized in health, education and physical education, many of them 
published by official departments, the propose of this research is to investigate the 
policies to implement the summer camps for children in the four largest urban centers of 
South America at the first decades of the twentieth century: Buenos Aires, Montevideo, 
Rio de Janeiro and São Paulo. The time bias is defined from 1882, when the summer 
camps began to be debated in the international arena, until the mid-1950s, when the first 
allopathic medice to treat the tuberculosis began to be used more effectively to control 
the disease, changing the public health policy in many countries, which would not take 
the resources to maintain the outdoor life to preserve the health of their populations, and 
unseating the summer camps of their major medical goal. The research sought to expand 
the studies conducted by the History of Education and the History of Physical Education, 
since the summer camps are object of study unexplored by the South American science, 
even though they narrate the innovative hitorical perspective when they are established as 
an institution concurrently next and distinct from school, creating and implementing new 
practices and educational models and pedagical contents, when more traditional 
pedagogies previously excluded found the opportunity to be incorporated as an 
educational opportunity. Adopting the cultural history as the theoretical framework for 
the analysis of the sources this research focus on the changing of the mentalities and 
sensibilities that shifted the outdoor life from the medical precepts to conceive it as an 
education body capable of being systematized and institutionalized by the summer 
camps. During the period covered by the survey, it concludes that the summer camps 
were not limited only as a public health measure, once they staged a series of educational 
procedures that would definitely transform the school holidays in an adventure of the 
body that allowed many children's wishes come true and that marked new educational 
opportunities geared especially to children who had not hitherto their rights to health , 
education and play fully respected. 
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RESUMEN 
 

Más que energía, una aventura del cuerpo: las colonias de vacaciones escolares en América 
del Sul (1882-1950) 

 
Las colonias de vacaciones escolares tuvieron como principal soporte teórico antiguos 
conocimientos provenientes de la medicina que priorizaban una vida al aire libre, alejada de 
los centros urbanos, para la recuperación y el fortalecimiento corporal. Al ofrecer una 
alimentación sustanciosa y prácticas corporales realizadas junto a la naturaleza los niños de 
las clases populares durante las vacaciones escolares, tuvieron por objetivo principal, 
inicialmente prevenir el contagio de enfermedades, sobre todo la tuberculosis, que 
debilitaban la salud de muchos habitantes de las grandes ciudades. Por intermedio de 
congresos, las colonias de vacaciones fueron divulgadas entre la comunidad científica 
internacional a partir de 1882, siendo frecuentemente recomendadas como una innovadora 
medida de asistencia infantil que diversos países podían adoptar para proteger la salud de sus 
niños. Al tomar como fuentes principales los anales de los Congresos Internacionales de 
Higiene e Demografía, dos Congresos Pan-Americanos del Niño y, además, revistas 
especializadas en salud, educación y educación física, muchas publicadas por instancias 
administrativas oficiales, la investigación se centró en indagar las principales políticas de 
implementación de colonias de vacaciones para los niños de cuatro de los mayores centros 
urbanos sudamericanos de las primeras décadas del siglo XX: Buenos Aires, Montevideo, 
Rio de Janeiro y São Paulo. El recorte temporal fue definido desde 1882, cuando las colonias 
de vacaciones comenzaron a ser debatidas en el escenario internacional, hasta mediados de la 
década de 1950, momento en el cual los primeros medicamentos alopáticos para el 
tratamiento de la tuberculosis pasaron a ser utilizados de modo más efectivo en el control de 
esa enfermedad, alterando las políticas de salud pública de muchos países, que dejaron de 
adoptar los recursos de la vida al aire libre para preservar la salud de sus poblaciones, y 
dislocando las colonias de vacaciones de su principal objetivo médico. La investigación 
procuró ampliar los estudios realizados por la Historia de la Educación y por la Historia de la 
Educación Física, en el entendido de que las colonias de vacaciones se presentan en la 
actualidad como un objeto de estudios todavía poco explorado por la ciencia sudamericana, 
pero que, al mismo tiempo, nos narran procesos históricos bastante innovadores al 
establecerse como una institución concomitantemente próxima y distinta de la escuela, donde 
fueron gestadas y aplicadas nuevas prácticas y modelos pedagógicos y donde contenidos 
antes excluidos de las pedagogías más tradicionales encontraron la oportunidad de ser 
incorporados en tanto posibilidad educativa. Al adoptar la historia cultural como principal 
referencial teórico para el análisis de las fuentes, fueron priorizadas las transformaciones de 
las mentalidades y sensibilidades que desplazaron la vida al aire libre de sus preceptos 
médicos para concebirla como una educación del cuerpo pasible de ser sistematizada e 
institucionalizada por las colonias de vacaciones. Durante el período abordado por la 
investigación, fue posible concluir que las colonias no se limitaron solamente a una medida 
de salud pública, una vez que organizaron en su interior una serie de procedimientos que 
transformarían definitivamente las vacaciones escolares en una aventura del cuerpo que 
posibilitaba que muchos deseos infantiles se tornasen realidad y que demarcaba nuevas 
posibilidades educativas orientadas especialmente a los niños que no tenían, hasta ese 
momento, sus derechos a la salud, a la educación y al juego integralmente respetados. 
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RESUMÉ 
 
Plus qu’énergie, une aventure du corps : les colonies de vacances en Amérique du Sud (1882-

1950) 
 
Les colonies de vacances scolaires ont été soutenues par d´anciennes connaissances issues de 
la médecine, que priorisaient la vie au grand air, loin des centres urbaines, pour la 
récupération et le renforcement du corps. En offrant une copieuse alimentation et des 
pratiques corporelles réalisées au grand air aux enfants de la classe ouvrière pendant les 
vacances scolaires, les colonies ont eu pour but initialement la prévention des maladies, 
surtout la tuberculose, qui débilitait la santé des plusieurs habitants des grandes villes. Grâce 
a des congrès, les colonies des vacances on été divulguées entre la communauté scientifique 
internationale depuis 1882 comme un dispositif innovant en protection de l'enfance que de 
nombreux pays pourraient adopté pour préserver la santé de leurs enfants. En prenant comme 
principales sources documentaires les annales des Congrès Internationaux d’Hygiène et de 
Démographie, des Congrès Panaméricaines de l'Enfant et encore des revues de santé 
publique, éducation et éducation physique, la majorité publiée par des institutions 
administratives de l'Etat, la recherche est centrée sur l'étude de principales politiques de 
colonies de vacances mises en place aux enfants de quatre grands centres urbains sud-
américain des premières décennies du XXe siècle: Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro 
et São Paulo. La période historique adoptée a été établie de 1882, lorsque les colonies de 
vacances ont commencé a être débattues sur la scène scientifique internationale, jusqu'au 
milieu des années 1950, quand les premiers médicaments allopathiques pour la guérison de la 
tuberculose ont été utilisés de façon plus effective sur le contrôle de la maladie et ont changé 
les politiques de santé publique de divers pays. A partir de ce moment, plusieurs pays ont 
abandonné les ressources de la vie au grand air pour la protection de la santé de leur 
population et les colonies de vacances ont perdu leur intérêt médical. La recherche vise 
élargir les études menées par l'Histoire de l'Éducation et de l'Histoire de l'Éducation 
Physique, une fois que les colonies de vacances sont actuellement un objet d’étude encore 
peu investigué par la science sud-américaine, mais qui, cependant, nous présent des 
processus historiques tout a fait innovateurs. Ces processus ont placés les colonies de 
vacances comme une institution proche et au même temps distincte de l’école, a la mesure où 
elles ont créé et mis en place de nouvelles pratiques et modèles pédagogiques, ainsi comme 
de nouveaux contenus qui étaient encore exclus des pédagogies plus traditionnelles mais qui 
ont trouvés la possibilité d'être adoptés comme une possibilité pédagogique. En adoptant 
l'histoire culturelle comme le principal cadre théorique pour l'analyse des sources, on a  
priorisé les changements de mentalité et des sensibilités qui ont déplacés la vie au grand air 
de ses préceptes médicaux pour la concevoir comme une forme éducative susceptible d'être 
systématisée et institutionnalisée par les colonies de vacances. Pendant la période couverte 
par la recherche, il était possible d´arriver a la conclusion que les colonies de vacances ne se 
limitaient pas uniquement a un dispositif de santé publique, car elles ont mis en place une 
série de procédures qui ont transformés les vacances scolaires en un moment propice a des 
aventures du corps qui ont favorisé que des souhaits enfantins deviennent  réales et qui a 
permit la démarcation de nouvelles possibilités éducatives pour les enfants qui n'avaient pas, 
jusqu'a la moment, leurs droits a la sante, a l'éducation et au loisir pleinement respecté. 
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La Iglesia dice: El cuerpo es una culpa. 

La ciencia dice. El cuerpo es una máquina. 

La publicidad dice: El cuerpo es un negocio. 

El cuerpo dice: Yo soy una fiesta 

(Eduardo Galeano) 
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INTRODUÇÃO 
 

Em nossos imaginários, as férias representam frequentemente uma panaceia para 

todos os males de nossa atual sociedade, período no qual as aspirações mais aventureiras  

supostamente encontrariam a oportunidade para se tornarem realidade e as vontades de 

descanso de cotidianos rotineiros poderiam se efetivar. Para muitas crianças, trata-se de 

um momento que carrega consigo a promessa de uma felicidade aguardada como bastante 

ansiedade, no entanto, como todas belas histórias, as férias escolares podem também, por 

vezes, esconder o seu lado mais sombrio, principalmente ao ponderamos quando este 

período se registra nas memórias de muitas como ocasiões tristes e monótonos uma vez 

que isentas de sua tão almejada função de partidas, descanso e descobertas. Entre sonhos 

e reminiscências, as férias escolares são sobretudo uma construção sócio-histórica e, ao 

longo do tempo, inúmeros projetos foram concebidos para conferir significados e 

estabelecer usos específicos para este momento do ano letivo. Um desses projetos fora 

certamente o das colônias de férias escolares, as quais visaram oferecer as crianças 

matriculadas no sistema público de ensino uma viagem de partida dos maiores centros 

urbanos para ambientes onde reinasse o ar livre, dirigindo-se sobretudo para o campo, a 

montanha e ao litoral. 

Jean-Marie Bataille e Audrey Levrite (2010, p.248) definiram estas instituições 

como “um deslocamento de um local a outro, segundo um pensamento particular de 

qualidades destes dois espaços, produzindo a transformação de indivíduos, recrutados a 

partir de certas características, vivendo em uma coletividade, sob certa duração de tempo 

e lugar específico”1. Como toda definição que busca abarcar processos bastante plásticos 

em torno de conceitos universais e princípios gerais, isentando-os de suas pluralidades, a 

definição formulada pelos autores excluíra as histórias, os saberes e os embates políticos 

que possibilitaram que as colônias de férias se consolidassem, ainda último terço do 

século XIX, como instituições voltadas para as crianças das classes populares. Antes de 

se tornarem estabelecimentos de lazer, como frequentemente são classificadas nos dias 

atuais, as colônias de férias estiveram atreladas a antigos conhecimentos da medicina que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 “un déplacement d’un lieu a un autre, selon une pensée particulière des qualités de ces deux espaces, 
produisant la transformation d’individus, recrutés a partir de certaines caractéristiques, vivant dans un 
collectif, sur une certaine durée en un lieu donné" 
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priorizavam por uma vida ao ar livre afastada das grandes cidades com o intuito de 

recuperar e fortalecer o corpo das crianças mais debilitadas fisicamente. Foram abordadas 

por muitos autores como uma inovação em matéria de saúde pública, pois poderiam 

oferecer as crianças de famílias pobres um amplo conjunto de práticas corporais antes 

restritas ao universo de estabelecimentos privados de cura que empregavam a luz solar, a 

água de riachos ou do mar, o ar rarefeito das montanhas e de recintos arborizados para o 

tratamento de doenças. 

Neste mesmo universo, que teve nos sanatórios e estâncias medicinais seus 

maiores representantes, práticas como a ginástica, os jogos, os esportes, as caminhadas, 

os piqueniques, música e danças, eram largamente realizadas por famílias abastadas a 

procura de ambientes distantes de suas residências oficiais na esperança de apaziguarem 

os dolorosos sintomas de doenças que tomavam conta de seus corpos, mas também para 

se divertirem, festejarem, repousarem e se entregarem a prazeres corporais e sociais de 

distintas ordens. Conformadas a partir de memórias como estas, de viagens que 

procuravam conciliar a cura de doenças com os divertimentos característicos de um 

universo de vilegiaturas, as colônias de férias estabeleceram-se como um tempo e um 

espaço bastante distintos do trabalho nas oficinas e indústrias, do dia-dia das grandes 

cidades, e com uma dinâmica bastante singular se comparada com a instituição 

responsável por ocupar a maior parte do ano letivo infantil, a escola. 

Viagens, mais do que simples deslocamentos, motivaram a organização das 

primeiras colônias de férias, mas suas funções em muito se distanciaram da simples cura 

ou divertimento, tendo geralmente como maior motivação a prevenção de enfermidades. 

Procuraram se antecipar sobretudo ao possível adoecimento provocado por doenças como 

a tuberculose, que a quase ninguém poupara durante todo o século XIX e metade do 

século XX, até a chegada e o amplo emprego dos primeiros medicamentos alopáticos 

efetivos no seu tratamento durante a década de 1950. Desejaram afastar as crianças mais 

pobres de cidades consumidas pela miséria e por epidemias, oferecendo o campo e a 

montanha, e, mais tardiamente, o ambiente da praia, para que seus organismos pudessem 

se fortalecer e resistir as adversidade presentes nos maiores aglomerados urbanos da 

época. Aquelas selecionadas para participar destas iniciativas eram frequentemente 
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medidas e avaliadas antes e depois das viagens por aparelhos antropométricos e 

receberiam, durante a estadia, uma farta e nutritiva alimentação, sendo ainda realizados 

exercícios corporais junto a natureza para que seus corpos ganhassem novas formas. 

Vinculadas as ciências médicas, as colônias de férias encontrariam os principais 

caminhos a serem percorridos para se difundirem e se tornarem uma realidade concreta 

em inúmeros países e culturas, sendo pela primeira vez apresentadas a comunidade 

científica internacional no Congresso de Higiene e Demografia, ocorrido em Genebra no 

ano de 1882. Por médicos e administradores públicos de diferentes nacionalidades, foram 

defendidas até os anos de 1950 enquanto medida de saúde pública, sendo neste espaço de 

tempo organizadas, verão após verão, como uma forma de assistência infantil que 

consolidaria as férias escolares como momento de repouso e fortalecimento corporal 

(REY-HERME, 1954). A partir da segunda metade do século XX, as colônias de férias 

perderiam sua principal motivação médica devido a profundas mudanças na área da saúde 

pública com o advento e o emprego cada vez maior de medicamentos alopáticos na cura e 

prevenção das doenças. Os tratamentos que se utilizavam dos recursos mais simples da 

natureza, como a água, o ar de altitude e a luz solar, começariam a ser deslocados, a partir 

deste momento, da medicina oficial para ramos da medicina alternativa. Os sanatórios, já 

sem justificativa de existência, fechariam suas portas, sendo transformados em outros 

estabelecimentos, como hotéis e spas. As estâncias medicinais perduraram na medida que 

o turismo se assentava como uma prática cada vez mais consolidada entre a classe média. 

Já as colônias de férias escolares, sem a sua principal motivação médica, seriam 

respaldadas, a partir de então, sobretudo por discursos pedagógicos que as concebiam, 

desde seu nascimento, também como instituições educativas. Foi precisamente neste 

momento que o discurso pedagógico passou a respaldar integralmente a abertura das 

colônias de férias escolares em diversas localidades a cada verão, configurando a década 

de 1950 como um marco na história destas instituições (BATAILLE, LEVITRE, 2010). 

Ao se delimitar o recorte temporal da pesquisa entre 1882 e meados da década de 

1950, foi possível constatar que as colônias de férias acompanharam neste período as 

ciências médicas em seus eventos internacionais não apenas na Europa mas também no 

continente americano, sendo debatidas e requisitadas por diferentes profissionais que 
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participaram dos Congressos Pan-Americanos da Criança, realizados a partir de 1919 

como um fórum permanente de intercâmbio de ideias e experiências com enfoque único 

na problematização da infância. Desde sua primeira edição, as apresentações motivadas 

pelo combate a tuberculose infantil recomendavam as autoridades dos países americanos 

que também adotassem como medidas assistenciais estas instituições nascidas na Europa 

com o objetivo principal de salvaguardar a vida das crianças ao retirá-las 

temporariamente dos grandes centros urbanos. 

A circulação de conhecimentos sobre as colônias de férias entre a Europa e a 

América ou mesmo entre os países americanos fora amplamente garantida por meio 

destes eventos científicos, havendo ainda uma série de outros possíveis percursos para a 

sua difusão entre as mais diferentes nações, como, por exemplo, a imprensa especializada 

e a imprensa comum, as viagens e estágios internacionais, correspondências e pela 

própria imigração. Delimitar cada um destes caminhos, caso a caso, torna-se inconcebível 

para uma única pesquisa, não se configurando este o objetivo principal deste trabalho 

acadêmico que visou uma abordagem mais ampla dos saberes e debates que 

possibilitaram a emergência das colônias de férias enquanto uma instituição que não se 

limitou unicamente a um contexto médico-higienista, mas na qual foram formuladas e 

desenvolvidas propostas educativas bastante de vanguarda para sua época. Neste sentido, 

as análises elaboradas ao longo da tese estabeleceram como principal ponto de 

ancoragem a interrogação de quais foram os principais discursos, fundamentações 

teóricas e raízes históricas que possibilitaram as colônias de férias se inserirem em 

debates internacionais tanto no que se refere a saúde pública quanto a educação infantil.  

No que diz respeito especificamente a América do Sul, foram selecionados alguns 

dos seus maiores centros urbanos, sobretudo aqueles que enviaram um maior número de 

participantes para os debates travados no Congressos Pan-Americanos da Criança, com o 

intuito de se identificar as principais políticas de criação de colônias de férias postas em 

prática em alguns de seus territórios. Assim como diversas capitais europeias, que 

presenciaram durante todo o século XIX suas populações aumentarem exponencialmente 

com a chegada de camponeses a procura de novas formas de trabalho, muitas cidades 

americanas também cresciam rapidamente durante as primeiras décadas do século XX, 
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mas neste caso, devido aos processos migratórios estimulados por seus governos 

interessados em importar mão-de-obra europeia para alavancar suas economias. Na 

América do Sul, as cidades de Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro e São Paulo 

receberam boa parte deste contingente de imigrantes, estabelecendo-se não apenas como 

os maiores centros urbanos de seus países, mas também como as cidades que 

apresentariam os mais elevados índices de mortalidade infantil, atraindo grande atenção 

de médicos e administradores interessados nas novas medidas de proteção a infância em 

circulação nos eventos científicos internacionais. Nos Congressos Pan-Americanos de 

Criança, os profissionais destas quatro cidades em questão foram os que tiveram maior 

participação entre os representantes de países sul-americanos, tendo a Argentina, o 

Uruguai e o Brasil recebido, respectivamente, suas três primeiras edições. 

Após demarcadas estas cidades como principal espaço de investigação, ao 

conjunto de fontes referentes aos anais dos congressos internacionais foram agregados 

documentos produzidos por instâncias oficiais dos governos argentinos, uruguaios e 

brasileiros, em diferentes níveis administrativos, como periódicos e relatórios publicados 

por ministérios, secretarias, departamentos e conselhos ligados as áreas da saúde pública, 

educação e educação física. O levantamento deste material visou uma aproximação maior 

com as singularidades de cada um dos territórios selecionados, de modo que fosse 

possível estabelecer um amplo panorama das iniciativas de colônias de férias postas em 

prática nestes países, mas sem perder de vista as especificidades políticas, econômicas, 

sociais e culturais de cada deles.  

Neste percurso, múltiplas vozes foram resgatadas, sendo conferida uma escuta 

mais atenta especialmente para aquelas que concebiam as colônias de férias para além de 

sua concepção médica inicial, ou seja, para aquelas que as consideravam como uma 

instituição que aportava todo um conjunto de práticas corporais que não encontrariam 

outra forma de serem ofertadas as crianças de classes populares senão durante as férias 

escolares, sendo, de fato, este o ponto mais inovador desta instituição, uma vez que 

representaram um dos exemplos mais delineado e sofisticado que se tem notícia de uma 

educação do corpo realizada ao ar livre, servindo inclusive de inspiração para que novas 

instituições educativas fossem criadas, como as escolas ao ar livre. Como veremos, mais 
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do que energia, para consumo físico em proveito da saúde, as colônias de férias foram 

uma aventura do corpo que conferiu asas a múltiplos desejos infantis e demarcou novas 

possibilidades educativas para inúmeras crianças. 

Assim como as colônias de férias, como forma de apresentar os resultados da 

pesquisa, proponho a realização de uma viagem, dividida em três principais momentos, 

antes de alcançarmos nosso ponto final de desembarque. Partindo da cidade em direção 

ao campo, percorremos o entorno da cordilheira alpina, em montanhas, vales e falésias de 

países como a Suíça e França, mas também do antigo Império Austro-húngaro e dos 

Estados Alemães, onde foram compilados e formulados os primeiros saberes e 

procedimentos de cura por meio da natureza que ganhariam inúmeros adeptos, defensores 

e, igualmente, muitos opositores. Estabeleceremos então a primeira parada de nossa 

viagem de modo a compreender como foi possível que se consolidassem relações entre 

estes conhecimentos e práticas e as colônias de férias, que em pouco tempo começariam a 

circular entre a comunidade internacional reunida nos congressos de medicina e aqueles 

especializados na infância. Ganharemos longas distâncias até encontrarmos o Novo 

Mundo, onde faremos uma pausa para conhecer mais de perto os espaços que se 

consolidaram para a troca de informações e experiências de medidas voltadas 

exclusivamente as crianças nas Américas durante primeiras décadas do século XX. Por 

meio dos debates travados nos Congressos Pan-Americanos da Criança, caminharemos 

entre distintas representações da infância e projetos formulados para a sociedade e para as 

famílias mais pobres, procurando nos aproximar das principais motivações que 

embasariam a criação de colônias de férias voltadas para uma parcela das crianças de 

Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro e São Paulo. A terceira parada de nossa 

viagem se fará nestes quatro centros urbanos, respectivamente, em uma investigação 

exploratória das principais iniciativas ligadas a educação do corpo ao ar livre postas em 

prática pelas instancias administrativas presentes nestas localidades. Procuraremos 

analisar as colônias de férias, a partir de então, não apenas por meio das linhas de leis, 

decretos, regulamentações e discursos, mas abarcando também as adaptações das normas 

as circunstâncias, considerando os contextos mais específicos destas instituições, seus 

cotidianos e práticas. Portando em mãos uma bagagem que contenha todo o 

conhecimento acumulado desde a nossa partida, atingiremos o desembarque final de 
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modo a fundamentar a tese de que as colônias de férias foram grandes representantes de 

uma educação ao livre bastante inovadora e distinta em relação as instituições escolares, 

mesmo se convivessem ambas em um mesmo momento, de modo que tenhamos 

ferramentas para então refletir sobre o nosso próprio tempo presente, este que, de fato, é o 

maior interesse do historiador. 

Ao viajante é necessário ainda advertir que a velocidade no trajeto descrito não se 

fará constante, havendo momentos mais lentos para desfrutes e imersões mais detalhadas 

nas paisagens que se avistarão e, outros, em que o passo se acelerará, tornando a vista 

mais panorâmica. Como uma viagem que se inscreve na memória, noto que as 

recordações não estarão cadenciadas temporalmente de acordo com seus acontecimentos, 

podendo ora se dirigirem ao início da viagem, misturando-se ou alinhando-se com fatos 

anteriores, ou ora darem um salto, as vezes largo, as vezes curto, para depois retornarem, 

em um movimento descontínuo. As sensações despertadas durante o trajeto serão sempre 

consideradas e narradas para melhor adentrarmos ao espírito das épocas que 

atravessaremos e para conferir suporte as análises fixadas sobretudo por um história 

cultural que prioriza as transformações das mentalidades e sensibilidades no tempo. Com 

as primeiras palavras ditas, convido-os a seguir viagem. 
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1. POR UMA QUEBRA NA ROTINA DA ORDEM URBANO-INDUSTRIAL: AS 

COLÔNIAS DE FÉRIAS E O MODELO DE UM MUNDO RURAL 
 

O ano de 1882 seria marcado pela repercussão internacional obtida por um 

médico alemão ao dissertar, na quarta edição do Congresso Internacional de Higiene e 

Demografia, ocorrido em Genebra, a respeito de uma instituição até então pouco 

conhecida pelas autoridades de diversos países, mas que viria modificar em profundidade 

as férias escolares de muitas crianças. As informações e conclusões apresentadas na 

ocasião se estabeleceriam por muito tempo como incontestáveis, assegurando se tratar 

aquela de uma medida de saúde pública bastante profícua, a qual tinha por ação principal 

retirar as crianças de famílias operárias dos centros urbanos mais industrializados durante 

os meses de verão e enviá-las para vilarejos situados no campo com o objetivo principal 

de revigorar sua saúde. O tema da apresentação fora as então recém denominadas 

colônias de férias, termo cunhado seis anos antes pelo também médico Walter Hermann 

Bion (1830-1909). Conforme observado por Philippe Alexandre Rey-Herme (1954), dada 

a próxima colaboração existente entre os dois profissionais durante estes anos, é de se 

supor que a apresentação para o congresso fora escrita em conjunto. A repercussão e o 

sucesso alcançado com a apresentação seriam tamanhos que o nome do médico alemão, 

Johann Georg Varrentrapp (1809-1886), fora por muito tempo referenciado como uma 

das maiores autoridades no assunto, e a Walter Hermann Bion fora atribuída a 

paternidade das colônias de férias. 

A parceria entre ambos se iniciara a partir de uma notícia publicada em um dos 

principais jornais suíços da época. Tratava-se do intento de divulgação da colônia infantil 

que Bion pretendia organizar na Suíça durante as férias escolares do verão de 1876, mas 

que, no entanto, carecia de financiamento para se concretizar. Os recursos almejados 

seriam rapidamente angariados por meio de doações e a publicação de suas intenções 

cruzaria as fronteiras suíças alcançando as mãos de Varrentrapp na cidade de Frankfurt, 

que, bastante entusiasmado pela notícia, percorreria o caminho inverso ao encontro 

daquele que viria a ser um de seus principais colegas de profissão. Para além de fatos 

episódicos como estes e das construções históricas amalgamadas ao redor do nome destes 
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médicos (questão esta que retornaremos ao final desta primeira parte da tese), a 

divulgação das colônias de férias fora tão eficiente que não tardaria a compor os temas de 

diversas outras apresentações feitas sobretudo por médicos em um amplo conjunto de 

congressos científicos internacionais, sendo organizadas em diversos países europeus 

ainda no final do século XIX (REY-HERME, 1954). 

No ano do IV Congresso Internacional de Higiene e Demografia, a Alemanha já 

mantinha quarenta e duas colônias de férias, destinadas 4.000 crianças de vinte e três 

diferentes cidades e a Suíça contava com vinte colônias de férias, que haviam atendido 

2.000 crianças advindas de sete cidades naquele ano. Estes números viriam somente a 

aumentar, não apenas nestes dois países, como na Dinamarca, que organizara sua 

primeira colônia de férias concomitantemente a iniciativa desenvolvida por Bion, ou seja, 

naquele mesmo ano de 1876, tendo atingido a marca de 14.000 crianças beneficiadas no 

ano de 1900. O crescente aumento no número de crianças atendidas por estas instituições, 

durante as última décadas do século XIX, seria uma realidade concreta em diversos 

outros países europeus, como a Bélgica, a Holanda, a Suécia, a França, a Itália, a 

Espanha, entre outros (PLANTET, DELPY, 1910). Embora atestem o crescimento 

exponencial do número de participantes das colônias de férias, assim como da quantidade 

destas instituições, os dados apresentados, como advertido por Jean-Marie Bataille e 

Andrey Levitre (2010), mostram-se imprecisos devido principalmente a vida efêmera de 

muitas das obras responsáveis pela organização das colônias de férias, o que dificultava o 

seu recenciamento, assim como pela própria indefinição conceitual destas instituições na 

época, as quais eram corriqueiramente concebidas em paralelo a estabelecimentos 

médicos situados fora das grandes cidades, como os sanatórios infantis, localizados 

sobretudo nas montanhas, e os hospitais marítimos. 

Comum a estas instituições era o fato de se inscreverem em oposições construídas 

na longa duração entre a cidade e o campo e os modos de vida de seus habitantes, 

oposições estas que ganhariam novos contornos e ênfases, sobretudo com o crescimento 

exponencial das populações urbanas durante todo o século XIX e a instauração de uma 

ordem urbano-industrial como central na economia de muitos países. Por meio da 

documentação levantada, é facilmente observável que, durante muito tempo, as colônias 
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de férias tiveram, quase que exclusivamente, as cidades como ponto de partida, mais 

precisamente aquelas que sofreram um rápido crescimento populacional com a 

introdução da energia a vapor no século XIX. Este processo em específico faria com que 

grande parte dos artífices e camponeses perdessem seus empregos, forçando-os a irem 

aos centros industriais em busca de outras formas de sobrevivência, ao mesmo tempo que 

péssimas condições de vida se instauravam para os novos operários das fábricas e 

oficinas e para suas famílias. Mesmo que ao se falar da industrialização geralmente se 

reporte ao berço deste processo, ou seja a Inglaterra, esta não se restringiu as ilhas 

britânicas, sendo também desenvolvida, em maior e menor intensidade, em diversas 

outras partes do mundo durante o século XIX, como nos estados germânicos e na Suíça. 

Embora a industrialização tivesse começado mais tarde nestes territórios e avançasse de 

modo mais vagaroso durante a primeira metade do século, em 1850 não se podia mais 

ignorar a presença de uma classe assalariada, sobretudo de um proletário industrial, que 

se reunia nas maiores cidades (ROSEN, 1994). Na década de 1890, Leo von Caprivi, 

chanceler do Império Alemão, declararia que a indústria e o comércio deveriam ser as 

bases para a prosperidade econômica nacional e, por consequência, sua principal força 

politica e sua maior identidade cultural. Uma verdadeira política de industrialização seria 

concebida de modo a utilizar a força de trabalho daqueles que se dirigiam para os centros 

urbanos, mas, no entanto, sem que medidas fossem tomadas para recebê-los dignamente 

(CLUET, 2007) 

Era comum que as pessoas recém-chegadas nas cidades se apinhassem em 

moradias insuficientes, disputando por trabalhos em indústrias que exploravam suas 

forças até os últimos limites e pagavam salários que não os permitia sair da pobreza 

extrema. A imagem da cidade, que durante séculos fora concebida como o berço do 

aprendizado, das boas maneiras, do bom gosto e da sofisticação, seria totalmente 

modificada. Suas muralhas, que por tanto tempo apaziguaram os viajantes que de longas 

distâncias as avistavam, simbolizando o empreendimento propriamente humano e a sua 

maior segurança, seriam engolidas pela nova ordem urbano-industrial (THOMAS, 1988). 

O deslocamento dos trabalhadores de pequenos vilarejos para os centros urbanos, 

sem que houvesse uma infraestrutura adequada para recebê-los, repercutia-se em 
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situações deploráveis de higiene pública. Com o saneamento urbano incipiente, ruas e 

vielas viviam sujas e era comum que água de esgoto e refugos domésticos fossem 

arremessadas pelas portas e janelas. Animais para consumo eram abatidos em locais 

públicos e suas vísceras e sangue em putrefação produziam um mal cheiro que atraía 

cães, ratos e outros animais, misturados, por sua vez, aos transeuntes. A fumaça 

produzida pelas fornalhas e pelo uso do carvão nas pequenas industrias aumentava os 

odores nauseabundos, escurecia a paisagem e encardia roupas e casas. O próprio ar não 

era mais livre, estava carregado de odores de carcaças e de substâncias em suspensão que 

se desprendiam dos corpos em decomposição ou que eram lançadas pelas chaminés das 

fábricas ou do amontoado de casas. As nuvens de poeiras levantadas pelas rodas das 

charretes, em número cada vez maior, sufocavam os passantes e tornavam difícil andar 

com os olhos abertos. Nas ruas, crianças esfarrapadas apodreciam junto a sujeira ou 

sufocadas em antros sem luz e sem ar. Crimes, mendicância, violentas manifestações de 

rua, a sobrevivência se fazia cada vez mais difícil para todos. Essa era a realidade a qual 

era submetida a população mais pobre de muitas cidades europeias no século XIX 

(BRESCIANI, 1982). 

Enquanto aqueles que haviam migrado para os centros urbanos se aglomeravam 

em qualquer localidade, os moradores com salários mais altos se inclinavam a deixar suas 

casas para alugar seus cômodos aos recém-chegados. Surgindo a oportunidade, 

mudavam-se para outros bairros, distantes da região central das cidades, que se tornariam 

cada vez mais miseráveis, repletas de cortiços gerados pela exploração imobiliária que 

fazia com que famílias inteiras habitassem minúsculos cômodos precariamente adaptados 

para aloca-los. (ROSEN, 1994). A grande concentração de pessoas, em labirintos urbanos 

mal ventilados, formado por vielas estreitas, imundas e muitas vezes mal pavimentadas, 

promoviam a rápida propagação de doenças, que em pouco tempo se tornavam 

verdadeiras epidemias, as quais tinham o poder de chamar a atenção das autoridades 

públicas pois poderiam extrapolar os limites dos bairros mais pobres. Evidenciava-se que 

a doença procurava principalmente os bairros em que as medidas sanitárias eram mais 

negligenciadas, e mesmo que se tentasse responsabilizar o pobre pela situação a qual era 

submetido, reclamando por mudanças em seus hábitos e comportamentos, num clássico 

deslocamento de questões fundamentalmente sanitárias para morais, era claro que a 
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doença não se limitava as classes mais baixas; ela poderia atingir a todos. “A conclusão 

se revelava obvia: mesmo não se sentindo responsável pelo seu próximo, quem 

valorizava sua própria vida desejava não ter doenças virulentas, e as condições que as 

favoreciam, muito por perto” (ROSEN, 1994, p.168). 

Alguns dos modelos médicos largamente utilizados anteriormente, quando 

surgiam doenças epidêmicas violentas, não surtiam mais efeito e tampouco eram 

possíveis de serem implementados numa cidade que começava a se industrializar e 

organizar uma dinâmica social muito mais complexa. A quarentena se mostraria 

impraticável por exigir que todas as pessoas permanecessem em suas casas para serem 

facilmente vigiadas, sendo a cidade dividida em bairros que ficariam sob a vigilância de 

inspetores que assegurariam que ninguém mais saísse as ruas e passaria revista em todos 

os habitantes. Outra medida de quarentena que não se adequaria mais seria a expulsão do 

enfermo do espaço comum, de dentro das muralhas da cidade, o qual seria exilado em um 

lugar qualquer (FOUCAULT, 2005). O constante afluxo de pessoas para os centros 

urbanos, que aumentaria ainda mais com o advento de novos sistemas de transportes, 

como o trem, não permitia um controle como o da quarentena, feito pela exclusão, uma 

vez que a chegada de pessoas era cada vez mais intensa, sendo difícil distinguir os 

percursos e mesmo as fisionomias dos novos moradores, que em meio a multidão 

incógnita se misturavam e se dissolviam. 

Conforme analisara Michel Foucault (2005, p.83), ao se ater aos estudos de 

George Rosen (1994), nos estados germânicos se desenvolveria “uma pratica médica 

efetivamente centrada na melhoria do nível da população”. Médicos e leigos 

organizariam associações para trabalhar com este propósito, por meio de um sistema de 

observação das taxas de morbidade, da organização de corporações médicas não apenas 

nas universidades mas principalmente nas instâncias administrativas dos estados alemães, 

atribuindo a estes profissionais a responsabilidade pela saúde não mais apenas de sua 

seleta clientela particular, mas principalmente da população mais pobre, ou seja, de um 

corpo coletivo, conferindo ao médico a autorização para que dirigisse medidas públicas 

de organização dos espaços urbanos. 
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O médico alemão responsável por inserir as colônias de férias no cenário 

internacional dos congressos científicos, assumiria, ele próprio, uma grande 

representatividade na formação de diversas políticas médicas em seu país, mantendo 

ações que se dirigiam principalmente a proteção contra doenças infecciosas por meio da 

promoção do abastecimento de água e do saneamento público na cidade de Frankfurt, 

assim como a regulação dos matadouros, a organização das habitações dos trabalhadores, 

dos edifícios escolares e, ainda, a criação de uma série de colônias de férias. Nascido em 

uma família de tradição médica, Varrentrapp levaria adiante as reformas iniciadas por seu 

pai, as quais visaram consolidar o saber médico como norteador das preocupações dos 

estados e a figura do médico como a do administrador da saúde coletiva por excelência, 

sendo o responsável por criar instituições por meio das quais se poderia preservar a vida 

da população, com uma atenção especial a sua parcela mais pobre e as crianças. 

Se no momento das férias escolares os estudantes ficavam a mercê de uma cidade 

insalubre, talvez a melhor opção seria levá-las para longe, enquanto o meio urbano não se 

encontrasse completamente saneado. Como não era mais possível afastar o mal das 

cidades, simplesmente enxotando os enfermos para fora de seus limites, talvez fosse 

ainda possível levar aqueles com a saúde mais debilitada para que fortalecessem seus 

organismos em locais distante com o objetivo de que quando retornassem pudessem 

suportar melhor as condições insalubres das ruas e cortiços dos bairros mais pobres em 

que viviam. Pode-se, assim, dizer que as colônias de férias representavam, no final do 

século XIX, uma medida de proteção, quase que desesperada, aos nossos olhos atuais, 

para as crianças mais pobres frente aos efeitos nocivos de uma ordem urbano-industrial 

exploratória. 

Instaurava-se, de fato, neste momento, uma angústia real em relação a cidade, que 

tomaria conta da mente tanto dos mais pobres quanto dos mais ricos: o medo urbano. 

Arnaud Baubérot e Florence Bourillon (2009) denominariam esta inquietude como uma 

urbanofobia, nascida numa era industrial que marcou o triunfo inexorável da cidade na 

vida das pessoas. Esta urbanofobia se caracterizaria por elementos diversos: medo das 

oficinas e fábricas que estavam se construindo, das populações que habitavam casas 

apinhadas de gente e que poderiam facilmente se incendiar, ou de seus porões que 
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corriam o risco de desmoronar, das epidemias e de doenças desconhecidas que marcavam 

os corpos daqueles que a elas sobreviviam, dos matadouros e cemitérios, que se tornavam 

cada vez mais numerosos e invadiam pouco a pouco a cidade, medo dos eflúvios de 

esgotos que fluíam a céu aberto pelas ruas, enfim, de uma infinidade de situações criadas 

por um processo desenfreado e exploratório de industrialização. O medo urbano seria o 

componente de uma inquietude politico-sanitária que inspiraria uma gama de estratégias 

de adaptação, de leis e de programas de reformas urbanas. Sua utilização política seria 

sobretudo para justificar uma série de intervenções feitas na cidades, as quais poderiam 

ser muitas vezes intransigentes, autoritárias ou mesmo bastante controversas. 

 A população mais pobre, ainda que muitas vezes desconhecesse as medidas que 

estavam sendo implementadas pelos médicos, podiam eventualmente aceita-las de bom 

grado, pois toda uma cultura do perigo era formulada pelas campanhas sanitárias que 

exploravam os pequenos pânicos cotidianos emergidos na população para implementar 

suas políticas de saúde pública sem que fossem questionadas. Havia ocasiões, no entanto, 

que medidas autoritárias e invasivas provocavam uma série de reações por parte da 

população, que via nelas uma forma violenta de regular suas vidas. As medidas postas em 

prática poderiam frequentemente ser também insuficientes ou de baixa qualidade, uma 

vez que havia a exigência de que representassem o menor custo possível, sendo este 

também um meio de não torná-las realmente atraentes e alvo de reivindicações 

generalizadas por parte da população. O medo também se instaurava entre as classes mais 

altas, não apenas por conta das epidemias, mas também pelo receio de agitações e 

conturbações dos mais pobres, que poderiam, e muitas vezes o faziam, reivindicar por 

melhorias nas suas condições de vida e mudanças no sistema econômico estabelecido. O 

fato de que em um momento de alta dos preços ou baixa dos salários, os mais pobres, não 

podendo mais se alimentar, poderiam saquear estabelecimentos comerciais, era também 

uma realidade e assustava a parcela mais abastada das cidades (FOUCAULT, 2008, 

2005). 

No final do século XIX, viu-se fermentar uma série de pequenos pânicos, 

sanitários e políticos, que atravessavam a vida nas grandes cidades e era justamente por 

essas vias que o estado paulatinamente assumia o controle sobre a vida, em um constante 
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jogo de controle e liberdade intermediado pelo medo. O controle não seria, assim, apenas 

o contrapeso da liberdade; ele seria o seu princípio motor, pois era para libertar os 

próprios cidadãos do medo da doença e da morte que o controle se afirmava. Prometia-se 

uma liberdade cada vez maior, a medida que se aumentava o controle sobre a vida, 

principalmente a do mais pobre (FOUCAULT, 2008). As medidas adotadas não tinham 

por objetivo transformar as estruturas econômicas e sociais da ordem urbano-industrial, 

mas, ao contrário, estabelecer, em um limiar bastante baixo, condições mínimas para que 

elas se mantivessem, sem que houvesse agitações políticas e com uma força suficiente de 

mão-de-obra para levar a cabo os projetos de industrialização e enriquecimento dos 

detentores dos meios de produção. 

Uma das justificativas corriqueiramente apresentadas para se ratificar a ação das 

colônias de férias, era justamente a necessidade de se encontrar formas que promovessem 

a paz entre as diferentes classes sociais, no entanto, como observado por Pablo 

Scharagrodsky (2006a), se o atendimento as crianças de famílias populares era 

assegurado por estas instituições, este era realizado mais para manter a ordem das 

estruturas sociais vigentes, do que alterar em profundidade a deletéria realidade 

socioeconômica destas famílias. As colônias de férias poderiam efetivamente funcionar 

como um vínculo para diminuir a tensão social entre ricos e pobres, mas mantendo sua 

divisão inalterada. Nesse sentido, é possível se conceber que, ao retirar as crianças dos 

bairros mais pobres dos centros urbanos, oferecendo uma rotina de práticas corporais ao 

ar livre e uma alimentação substanciosa, as colônias de férias visavam também diminuir 

minimamente esta série de medos urbanos de modo que não suscitassem protestos 

violentos por parte da população. 

Não se pode ignorar o fato das colônias de férias terem sido também o fruto de 

representações particulares da infância, considerada cada vez mais no final do século 

XIX como tempo da aprendizagem que prepararia para sua inserção no mundo dos 

adultos e não mais tempo do trabalho produtivo, de uma mão-de-obra que custava menos 

aos empregadores. Fato este que provocaria certa resistência de uma grande parte do 

mundo industrial mais conservador que se assustava com as possíveis repercussões 

econômicas de regulamentações que visavam coibir o trabalho infantil ou de iniciativas 
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que retiravam as crianças das fábricas para lhes proporcionar uma viagem ao campo. De 

fato, procurava-se conciliar o inconciliável, ao mesmo tempo intensificar o trabalho nas 

indústrias, as quais se utilizavam da mão-de-obra infantil, e lutar contra a exploração 

responsável pela morte de inúmeras crianças trabalhadoras. 

No jogo de controle e liberdade promovido pela colônia de férias, ao possibilitar 

que as crianças de famílias habituadas com os ambientes enfumaçados das fábricas 

brincassem debaixo das árvores, sob os raios luminosos do sol, em pleno ar livre, o 

controle se espreitava a sombra, em desejos políticos e econômicos que se aproveitavam 

do medo urbano para conduzir a vida dos mais pobres, sem que mudanças mais 

arraigadas se consolidassem na ordem urbano-industrial, mas que poderiam ao menos 

apaziguar suas relações mais exploratórias e perversas, como o trabalho infantil, 

oferecendo no período das férias escolares, durante dia e noite, uma realidade poucas 

vezes antes vivida pela grande maioria delas. Nas colônias de férias, as crianças estavam 

livres não apenas no que diz respeito ao ar que respiravam, mas, sobretudo do trabalho 

nas fábricas e oficinas (BATAILLE, LEVRITE, 2010; DOWNS, 2009, 2002). 

A exemplo do que as colônias de férias ofereciam gratuitamente durante a 

interrupção anual dos estudos, ou seja, de modo temporário, passageiro, talvez demasiado 

fugaz tendo em vista a situação caótica criada pela ordem urbano-industrial, aos que 

podiam arcar com os custos, a saída definitiva das regiões mais conturbadas e menos 

saneadas da cidade se fazia mais do que desejável, indispensável. De fato, ainda que 

políticas médicas fossem implementadas, não conseguiam acompanhar o rápido 

crescimento de muitas cidades, pois o afluxo intenso de novos trabalhadores suplantava 

qualquer medida tomada. “A proporção que surgiam os novos quarteirões, com ruas 

largas e quadras abertas, a classe mais rica gravitava para esses bairros, deixando para os 

pobres as regiões mais antigas e insalubres” (ROSEN, 1994, p.127). A expansão dos 

transportes e de novos meios de comunicação seguia geralmente os passos da 

industrialização. Abriram-se sistemas de estradas e de canais na maioria dos países 

europeus, facilitando a fuga da cidade e aumentando a malha urbana, que logo 

encontraria os subúrbios ajardinados, construídos para famílias extremamente ricas nas 

cercanias das cidades da Europa central, principalmente Berlim e Viena, os quais 
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acabariam, por sua vez, por cair nesta mesma dinâmica de exploração comercial, 

transformando-se em “subúrbios da classe média baixa ou um labirinto de ‘pavilhões’ 

sem planejamento nos arredores das cidades grandes” (HOBSBAWM, 2009, p.263). Por 

vezes, poderiam se transformar também, sob a direção de planejadores urbanos com 

ideais sociais, em ruas e casas geminadas planejadas de modo a garantir que elementos 

naturais fizessem parte do ambiente urbano, retomando o espírito das cidades pequenas, 

dos vilarejos no campo, e sendo convertidas em habitações municipais para funcionários 

que poderiam arcar com tais despesas. Entretanto, iniciativas como estas eram exceções a 

época (HOBSBAWM, 2009). 

O medo criaria não apenas a segregação espacial de parcelas da população em um 

novo tecido urbano que se formava, ou a fuga temporária para o campo e para as 

montanhas, mas também em uma séries de utopias anti-urbanas que consolidariam o 

desejo de se viver uma cidade distinta. Raros eram os que defendiam a destruição pura e 

simples da cidade, pois ao mesmo tempo que seu rápido crescimento impunha o medo, 

também fazia emergir a admiração pelas potencialidades transformadoras do ser humano. 

Talvez, mais do que fugir e se apartar da cidade, se tornava imprescindível repensá-la. A 

arquitetura e o urbanismo principalmente fariam nascer os ideais da cidade-jardim e do 

cinturão verde que se mostrariam duradouros e refletiriam o anseio de combinar as 

vantagens sociais e econômicas que a cidade poderia trazer com a beleza e as vantagens 

da natureza presente no campo. Se o crescimento das cidades impunha um rígida 

distinção entre a vida urbana e a vida rural, novas soluções seriam concebidas para 

nuançá-la e propiciar o surgimento de uma nova dinâmica para a vida urbana, que 

ganharia proporções mais humanas com a presença de jardins, pomares, praças e parques. 

Em consonância com os ideais defendidos pelas colônias de férias e sanatórios infantis, 

estes novos espaços poderiam possibilitar que as crianças entrassem em contato com uma 

natureza planejada, com o ar puro de bosques redesenhados especialmente para o 

ambiente urbano, sendo aproveitados no início do século XX por algumas iniciativas que 

criariam jardins de infância e escolas ao ar livre em seus interiores, de modo que a 

viagem ao campo então se fizesse dispensável, uma vez que os mesmos elementos 

naturais poderiam agora ser encontrados dentro das cidades redesenhadas por projetos 

urbanísticos e paisagísticos. 
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As colônias de férias inscrevem-se, assim, em uma cultura caracterizada 

sobretudo pela presença de utopias anti-urbanas que, a medida que o medo urbano se 

instaurava, inventavam a natureza e o campo como o contrapeso ou o complemento ideal 

para a cidade industrial. Segundo Keith Thomas (1988, p.297) “Foi, por certo, a 

intensificação de uma aguda separação entre o campo e a cidade, [...] o que encorajou 

esse anseio sentimental pelos prazeres rurais e a idealização dos atrativos estéticos do 

campo”. Antes da grande expansão das cidades, quando seus moradores ainda viviam em 

familiaridade com o universo rural, a natureza e o campo não representavam um atrativo 

tão intenso na mentalidade das pessoas. Somente a partir deste momento é que o gosto 

pela natureza tomaria dimensões mais acentuadas, tornando-se em um verdadeiro ideal de 

vida, sobretudo para as classes médias. O ritmo constante e regrado, atribuído a natureza 

e a vida rural, seria idealizado como uma forma de acalmar a excitação e os medos 

produzidos pela vida urbana. A imagem principal para a arquitetura e para o urbanismo 

era de que elementos naturais, principalmente o ar, a água, a luz solar e a vegetação, 

poderiam adentrar de modo domesticado na vida da cidade, saneando seus espaços e 

restabelecendo uma harmonia para o urbano, que ganharia uma nova aparência, uma nova 

roupagem, ao menos aqueles que poderiam pagar pela vestimenta. De acordo com Eric J. 

Hobsbawm (2009, p.263), ao analisar os novos ideais que começavam a se afirmar entre 

os distintos extratos da burguesia no final do século XIX, “A casa ideal, para a classe 

média, já não fazia parte de uma rua na cidade, uma ‘casa de cidade’ [...]; era uma casa 

de campo urbanizada, ou antes, sub-urbanizada [...] num parque ou jardim em miniatura, 

rodeado de verde”. Mesmo que não fosse ainda aplicável a maior parte das cidades 

europeias, esse ideal de uma vida ao ar livre iria se revelar imensamente poderoso, pois, 

por sentimentais que fossem tais desejos, eles refletiam de modo contundente o 

desconforto gerado pelo “progresso” e exprimiam a relutância em aceitar a realidade 

urbana e industrial que caracterizava a vida, dita então, moderna (HOBSBAWM, 2009). 

Os textos de Jean-Jacques Rousseau, em que escrevera ainda no século XVIII que 

“As cidades são o abismo da espécie humana” (2004, p.43), seriam retomados para 

exprimir este pessimismo em relação a cidade industrial, aos aspectos ameaçadores da 

vida urbana e o amor pelo campo. O filósofo suíço não seria o único, nem o primeiro, a 

manifestar uma aversão tão vigorosa as cidades, contudo, foi sem dúvida um de seus 
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maiores expoentes, alimentando toda uma corrente de pensamento no século XIX, na 

qual se encontrariam tanto pedagogos quanto médicos, entre os quais, aqueles 

diretamente ligados a causa das colônias de férias. 

Assim como a maior parte das concepções religiosas da humanidade, Rousseau 

suspeitava que algum acontecimento fundamental havia transformado o gênero humano, 

retirando sua bondade inerente, sua pureza, e que era preciso reconquistar um momento 

anterior, nostálgico, no qual a corrupção social criada pela vida no meio urbano não se 

impunha; era necessário, pois, redescobrir uma transparência perdida (STAROBINSKI, 

1991). Essa transparência seria encarnada em preceitos de uma vida rural idealizada, e a 

objeção a vida urbana passaria frequentemente a se referir mais ao comportamento moral 

de seus habitantes do que a degradação física de ruas e moradias dos bairros mais pobres. 

A moral do trabalhador rural seria exaltada como ausente de orgulho, ganância, 

mesquinhez e vícios justamente por não ter tido contato com uma suposta corrupção 

promovida pela cidade. 

O imaginário que promovia o discurso moral contrário a vida nas cidades, 

vastamente relatado pela literatura da época, tinha um lado bastante obscuro e iniciava-se 

principalmente ao cair da noite, momento no qual os demônios morais noturnos 

despertariam e começariam a tomar conta do espaço urbano. A multidão reunida nas ruas 

durante o dia se transformaria com o fervilhar das prostitutas, dos astutos personagens 

atentos juntos as mesas de jogos e os ladrões na sua labuta silenciosa. Na calada da noite, 

os barulhos produzidos pela multidão também se faziam outros; se mesclavam os 

burburinhos nos inícios e encerramentos das peças teatrais, a sonora sinfonia das 

orquestras e bailes, as algazarras em bares, os gritos de assombro por conta de roubos e 

brigas, além do ruído áspero e tenso produzidos pelas cartas em mesas de jogos. Ao 

ultrapassar o clarão produzido pelos lampiões, poder-se-iam esconder intrigas e paixões 

clandestinas favorecidas pela suspensão das identidades proporcionada por esta cidade 

noturna. A suposta corrupção das cidades se faria também durante a luz do dia, 

favorecida pelos divertimentos urbanos criados por uma elite que ostentava luxuosas 

vestimentas, pós e maquiagens, sendo corroborada ainda pelos frequentes jogos de 

subornos e interesses em casamentos que poderiam garantir heranças e transações de 
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propriedades. Sequer o anônimo transeunte seria poupado pois, alheio a realidade ao seu 

redor e isolado em seus interesses individuais de conforto, seria qualificado 

corriqueiramente como egoísta. Em oposição, os moradores do campo vestiriam roupas 

mais simples, sem desperdiçar com maquiagens que viriam somente a esconder a suposta 

beleza natural das mulheres. Para viver, necessitavam de poucas coisas, o que faria 

hipoteticamente de suas almas boas e honestas, não se rendendo a gastos supérfluos, 

intrigas e vícios (WILLIAMS, 2011; BRESCIANI, 1982). 

Estas oposições se fariam sem cessar pela literatura entre os séculos XVI e XIX, 

que defenderia a existência de uma suposta corrupção moral própria a cidade e projetaria 

nos preceitos de uma vida simples do campo o seu avesso. De fato, poucos recursos são 

tão ricos quanto a arte para nos guiar nos sentimentos e ideias expressos por setores mais 

articulados da população em uma época, tendo a suposta oposição entre a cidade e o 

campo alcançado um poder simbólico tamanho que se perpetuou eficazmente pela 

literatura, de um poema a outro, para nos chegar, ainda hoje, como uma realidade para 

muitos. De acordo com Raymond Williams (2011, p.13), ao estudar a literatura inglesa 

dos séculos XVI, XVII e XVIII, mesmo numa terra urbana e industrializada como a dos 

dias atuais, é extraordinário como ainda persistem formas de antigas ideias e experiências 

balizadas por esta oposição inventada na longa duração histórica. 

As colônias de férias foram iniciativas que se beneficiaram por muito tempo 

destas dicotomias construídas, e incessantemente reconstruídas, entre a cidade e o campo 

e, para além de seus empregos enquanto medidas de assistência a saúde infantil, foram 

corriqueiramente interpretadas, principalmente por grupos de profissionais protestantes, 

como iniciativas moralizantes capazes de resguardar as crianças dos supostos vícios e 

corrupções característicos as ruas das cidades, transportando-as para vilarejos tradicionais 

situados no campo, onde aprenderiam os preceitos de uma vida presumidamente mais 

simples e moralmente ideal. Entre as personalidades que mais expressaram esta função 

moralizante das colônias de férias encontrava-se o médico, mas também pastor, Walter 

Hermann Bion, que havia morado por vinte anos no vilarejo de Trogen, situado no cantão 
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suíço de Appenzell, região de maioria protestante e bastante conhecida até os dias atuais 

por seus costumes e tradições rurais e pelas suas belezas montanhosas2. 

Imerso nas paisagens campestres deste cantão, Bion exerceu a função de pastor 

até 1873, quando foi nomeado para assumir a paróquia de Zurique, o maior centro urbano 

suíço da época. Ao observar as más condições em que vivia a maioria das crianças dos 

bairros pobres daquela cidade, resolveu desenvolver uma obra de caridade que consistia 

em enviar um grupo delas para passar uma temporada na região de Appenzell. De um 

modo geral, Bion fizera um esforço para que as crianças fossem instaladas nos vilarejos 

de origem dos pais delas, como que para garantir um verdadeiro retorno as suas origens. 

A exemplo das comunidades protestantes que se instalavam em novos territórios, o 

desejo de Bion era de que as crianças encontrassem uma nova terra para viverem durante 

o período das férias escolares, sendo o termo cunhado pelo médico pastor – colônia – 

oriundo das ocupação de novos territórios feitas por diversos países europeus durante a 

Era do Imperialismo (DOWNS, 2009, 2002). No entanto, a sua colonização era realizada 

ao inverso, levando as crianças de volta para suas terras de origem, onde encontrariam 

uma realidade até então desconhecida pela maioria, uma vez que faziam parte de uma 

geração que já havia nascido e vivia exclusivamente no meio urbano. Sua missão, pode 

ser também concebida como civilizadora, no entanto as avessas, uma vez que partia do 

pressuposto de que os bons comportamentos e hábitos eram aqueles das famílias 

campesinas, os verdadeiros colonizadores, instruídos pelos pastores dos vilarejos 

tradicionais para exercer a ação moral esperada sobre a vida das crianças citadinas. Em 

última análise, as crianças, ao regressarem das viagens de férias, poderiam dar 

continuidade a este movimento invertido, colonizando a própria ordem urbana-industrial 

com os preceitos e hábitos de uma vida simples, em harmonia com a natureza, e regada 

por preceitos morais de traços religiosos. O intento era de apaziguar as contradições 

construídas numa longa duração entre a cidade e o campo, transformando o meio urbano 

a partir dos velhos hábitos e valores do ambiente rural. Pode-se afirmar que a utopia anti-

urbana da qual Bion compartilhava extrapolava a mera vontade de reformar os espaços 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 A respeito da construção de um imaginário idílico da paisagem suíça por meio da literatura, das artes 
plásticas e da fotografia cf.: PFRUNDER, 2012; ARQUÉ, et all., 2009; HAMMOND, PERRET, 
STUTZER, 2008; KUNZ, 2006. 
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das cidades, trazendo a natureza de volta para o seu interior; seu intento era o de reformar 

os hábitos e condutas da própria população, despertando e ascendendo uma natureza 

supostamente boa escamoteada em suas almas. 

Após angariar os recursos necessários para a realização da viagem, por meio das 

doações que atenderam a sua chamada no jornal, o médico pastor selecionou sessenta e 

oito crianças em sua paróquia de Zurique. Parte da viagem fora realizada pela linha 

férrea, que na época chegava até a cidade de St. Gallen, e os quilômetros restantes até os 

vilarejos do cantão de Appenzell foram percorridos a pé em companhia de oito 

professores pertencentes ao corpo docente da cidade de partida. As crianças foram 

hospedadas em pequenos grupos nas casas de camponeses que o pastor conhecia de longa 

data. Junto as famílias que as abrigavam, permaneciam durante as noites, nos momentos 

das refeições e durante grande parte do dia, pois a intenção era de que compartilhassem 

ao máximo o modo de vida rural, considerado como o mais saudável, seja física ou 

moralmente. Nas demais horas, todas as crianças que se encontravam em um mesmo 

vilarejo, se reuniam sob a supervisão de um professor para se entregarem aos jogos, 

cantos e excursões em meio aos bosques nas cercanias de onde estavam hospedadas. 

Mais do que um simples saudosismo da parte de Bion, que havia passado boa 

parte de sua vida em Appenzell, enviar as crianças para o campo era também uma forma 

de valorizar o modo de vida rural. Pode-se considerar que a atitude consistia numa 

rejeição ao ambiente urbano-industrial – fonte de supostas poluições, mazelas sociais, 

corrupções morais – e uma valorização da vida simples e reduzida ao estritamente 

necessário, característica das zonas rurais. Enquanto pastor, sua intenção, ao levar as 

crianças para um local de paisagens idílicas, seria de expandir seus horizontes, 

reformando seus hábitos e almas. O contato com a natureza era compreendido a partir de 

uma dimensão espiritual. Possibilitaria que as crianças se maravilhassem com as criações 

de Deus, recuperando uma suposta inocência original perdida, como pregado no texto 

bíblico Gênese. Entre as atividades realizadas na colônia de férias, as excursões ao campo 

e aos bosques, os banhos em riachos, assim como a própria permanência com os 

camponeses, teriam por objetivo possibilitar o contato com uma dimensão sagrada da 

natureza. Nesse sentido, as colônias de férias não proveriam apenas “o pão” para o corpo 
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das crianças, mas, também, para suas almas, sendo a natureza interpretada como local 

ideal para a educação moral dessas crianças, uma vez que era também concebida como 

imagem de Deus, em oposição a cidade, imagem do homem e de sua corrupção. 

No que se refere aos processos histórico-culturais de valorização do campo e da 

natureza, Williams (2011) conclui que ao se retroceder as origens desse amor e desejo 

por uma vida ao ar livre, o recuo poderia se fazer ad eternum, chegando até a concepção 

cristã do paraíso perdido, o jardim do Éden, ao qual mais adiante haveríamos de retornar, 

segundo a liturgia cristã. De acordo com o autor, poderia esta característica ser nada mais 

do que o velho hábito de usar o passado, “os bons tempos de antigamente”, como 

desculpa para se criticar o presente. No entanto, nos revela acima de tudo uma concepção 

de tempo característico da tradição cristã, do tempo teleológico, ainda muito inscrito em 

nosso modo de pensar, no qual há uma valorização do passado, neste caso de um passado 

agrário, como o momento “das origens e dos ancestrais que surgiriam como uma época 

de inocência e felicidade” (LE GOFF, 2003, p.13). Uma Era mítica de um paraíso 

terrestre, vinculada a uma noção religiosa que assemelha o tempo presente ao da 

decadência, numa leitura linear da história que procura conferir um sentido no qual a 

natureza e o campo teriam analogias alegóricas com a Criação e o universo urbano-

industrial, com o Juízo Final. É nesse sentido que o historiador Marc Bloch (2001, p.42) 

escreveria que o “Cristianismo é uma religião de historiadores”, uma vez que concebe a 

história humana de modo linear, como que regida pela divina Providência. 

Desse modo, pode-se conceber que para Bion, assim como outros grupos 

protestantes que também organizaram colônias de férias no final do século XIX, a viagem 

para o campo não seria motivada pelo simples saudosismo de um pastor que havia 

passado grande parte de sua vida em comunidades tradicionais nas montanhas suíças, 

mas como o reflexo desta forma teleológica de conceber o próprio tempo, consolidando a 

colônia de férias como uma tentativa de salvação das crianças da realidade apocalíptica 

das grandes cidades, pois ofereciam a chance de retornarem as suas origens, a uma 

natureza ainda não corrompida, para que seus valores e hábitos encontrassem no passado 

os modelos considerados como os mais adequados para a construção de um novo tempo 

que supostamente haveria de vir para a humanidade. Apesar de não se caracterizar como 
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uma missão evangelizadora, no sentido mais imediato do termo, até mesmo porque as 

colônias de férias não eram obras de cunho confessional ou catequizante, atendendo 

crianças de distintas orientações religiosas e sem a obrigatoriedade de qualquer tipo de 

instrução religiosa mais estruturada ou específica, não se pode negar a influência da 

religião cristã em suas ações e principalmente em seus desejos mais avultados.  

Keith Thomas (1988, p.298), ao se utilizar também da literatura dos séculos XVI, 

XVII e XVIII, para demonstrar que o desejo pela natureza é mais antigo do que alguns 

poderiam supor, advindo de momentos anteriores a própria industrialização massiva, 

afirma que “obviamente, a acentuada tendência de depreciar a vida urbana e a encarar o 

campo como símbolo de inocência repousava numa série de ilusões” e pressupunha a 

leitura completamente equivocada dos duros aspectos práticos da vida rural, das 

desigualdades sociais e das misérias existentes em seu meio. Os poetas e artistas que 

alimentavam os anseios pela vida no campo preferiram ocultar tais realidades ásperas. A 

maioria deles pintava o campo como imune as tensões sociais, calando a fome, os 

trabalhos árduos da lida com a terra e a frequente fuga de terrenos áridos, para criar a 

imagem de um paraíso terrestre onde todas as coisas vêm naturalmente até o homem, 

para que delas se utilize e se desfrute sem esforço. Nesse sentido, o culto ao campo seria, 

sob vários aspectos, mitificador e escapista. 

Raymond Williams (2011) vai mais longe e observa na idealização extrema da 

realidade da vida rural a tentativa de criação de uma base discursiva para a paz e 

inocência perpétua com o objetivo de se manter a estrutura social camponesa vigente. 

Desse modo, a literatura não faria descrições da vida rural e sim elogios sociais e 

hipérboles que celebrariam a miséria no campo e a ordem feudal anterior ao capitalismo 

agrário, desviando-se de críticas sobre as relações de trabalho abusivas estabelecidas nas 

áreas rurais. Os frutos se voltavam principalmente para a classe rural dominante, que 

explorava ironicamente a natureza e o homem do campo tão exaltados pela literatura. Em 

última instância, as oposições entre a cidade e o campo criadas pela literatura teriam 

como função promover comparações superficiais, alienantes, impedindo que 

comparações reais fossem feitas de modo a revelar a sordidez das relações estabelecidas 

entre a elite rural e a urbana para explorar as forças dos trabalhadores do campo. 
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Memória afetiva estetizada, construída ao longo de anos a partir de uma 

concepção religiosa do Jardim do Éden, retomada e transformada pela literatura de 

conotações românticas, a natureza, o campo e a cidade são, na verdade, construções 

históricas em permanente transformação, tanto em si próprias, quanto em suas inter-

relações. O amor pela natureza tem significados diferentes em cada época e pode colocar 

em questão valores bem diversos: religioso, humanístico, econômico, político e cultural. 

Marc Cluet (2007), por exemplo, nos diz que a oposição construída entre a cidade e o 

campo se perpetuou eficazmente na política da Alemanha entre os séculos XIX e XX, 

sendo a base dos discursos de diferentes dirigentes alemães do período. 

Nas dinâmicas estabelecidas pelas colônias de férias em relação a cidade e ao 

campo, estas oposições construídas na longa duração acompanharam fatores políticos e 

culturais bastante específicos de cada país. O estudo de Williams (2011), por exemplo, 

tomou como principal ponto de partida a realidade inglesa, a qual apresentou uma 

organização social bastante distinta de outros países. A permanência no campo e o seu 

culto como um fator de distinção social para a aristocracia inglesa esteve muito atrelada, 

por exemplo, com a própria organização social estabelecida pelo sistema monárquico 

instituído no país. Em outras nações, como veremos, este mesmo processo não ocorreu do 

modo idêntico. Nos países que tiveram uma forte centralização do estado, como no caso 

dos sul-americanos durante o século XX, os quais analisaremos na terceira parte da tese, 

o modo que a sociedade se relacionou com o campo e as representações que foram 

construídas para o mundo rural foram bastante distintas. O culto ao campo teve nestes 

países uma menor intensidade nas mentalidades e um valor político ínfimo se comparado 

com o entusiasmo pelo universo urbano-industrial, o que se repercutiria nas formas de 

organização das colônias de férias e principalmente nos locais elegidos para a sua 

instalação. 

Como analisado ao longo deste capítulo, múltiplas leituras podem ser feitas sobre 

as colônias de férias do final do século XIX, configurando-se como um objeto de 

pesquisa bastante plástico e polissêmico. Exemplo disto fora a sua própria indefinição 

conceitual no período, responsável por serem corriqueiramente interpretadas como 

sanatórios infantis, hospitais marítimos, ou mesmo viagens escolares realizadas por 
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colegiais no final do ano letivo. A apresentação feita por Varrentrapp, em conjunto com 

Bion, no Congresso Internacional de Higiene e Demografia de 1882 viria justamente 

tentar conferir uma unidade conceitual maior para estas instituições, inscrevendo-as em 

parâmetros das ciências, sobretudo das ciências médicas, o que possibilitaria a sua 

divulgação em uma vasta gama de congressos científicos ao redor do mundo. No entanto, 

as colônias de férias não deixariam de seu pautar até meados da década de 1950 em 

oposições construídas, de distintas maneiras, entre a cidade e o campo, em utopias anti-

urbanas que idealizavam a vida no campo de forma, por vezes escapista, ou simplesmente 

ilusória, mas que tinham como contrapeso, como principal oponente, a própria realidade 

exploratória instauradas nas cidades pela nova ordem urbano-industrial. 

Corriqueiramente poderiam resvalar em um sentimento nostálgico que escamoteava as 

duras realidades das famílias camponesas, mas também poderiam representar o intento de 

uma fuga temporária das mazelas sociais e sanitárias que tanto assustavam as populações 

urbanas, configurando-se como uma iniciativa que desejava salvaguardar a saúde das 

crianças das famílias operárias e lhes proporcionar um verdadeiro tempo de férias 

escolares – de interrupção dos trabalhos escolares, mas também do trabalho braçal nas 

indústrias e oficinal. Ao partirem de interpretações singulares dos hábitos e 

comportamentos dos camponeses e citadinos, procuraram estabelecer um contato, senão 

de um retorno, com as origens daqueles que então povoavam as cidades, criando um 

projeto de educação moral permeado por traços religiosos que visava modificar as 

condutas dos moradores dos centros urbanos a partir da sua nova geração. Em última 

análise, as colônias de férias poderiam criar uma paz social artificial e alienante ao 

promover associações mitificadoras entre o campo e a cidade de modo a permitir que as 

estruturas socioeconômicas vigentes no final do século XIX continuassem a prosperar. 

Desse modo, descontrói-se a concepção de que as colônias de férias eram tão somente 

meras medidas de saúde pública, pois encontravam-se profundamente enraizadas em 

amplos projetos educativos que tomavam a moral como cerne de atuação pedagógica 

sobre a criança. Enquanto fruto de preocupações relativas a saúde física e a educação 

moral, seus dois maiores pilares de sustentação, estiveram arraigadas na cultura urbana de 

seu período e, ao tentarem colonizar a própria ordem urbana-industrial com os preceitos e 

hábitos de uma vida simples, em harmonia com a natureza, e regada por preceitos morais, 
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as colônias de férias encontrariam ainda uma grande variedade de novos contornos nas 

duas últimas décadas do século XIX, sendo respaldadas sobretudo pela ciência para que 

pudessem ser divulgadas pelos congressos internacionais aos quatro cantos do mundo. 

! !
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2. ENTRE PESOS E MEDIDAS: AS COLÔNIAS DE FÉRIAS E A SUA 

CONSAGRAÇÃO NO MEIO CIENTÍFICO 
 

Na segunda metade do século XIX, observou-se um crescimento acentuado da 

crença irrestrita no poder da ciência em melhorar o mundo, de transformar a realidade e 

promover o progresso da humanidade, sendo o período em que houve um considerável 

aumento no número de congressos científicos internacionais. Muitas das discussões 

realizadas nestes eventos visavam colocar em relevo a capacidade da ciência em 

promover o desenvolvimento econômico e social da humanidade, tendo as ciências 

médicas recebido um papel proeminente por serem concebidas como as que teriam uma 

atuação mais eficaz em organizar e gerir o corpo social na busca por melhorias das 

condições de vida dos seres humanos. A expectativa e a confiança numa ciência com 

potencial de produzir uma evolução, um progresso linear, sem precedentes, foi um dos 

principais motores que levaram as ciências médicas a se afirmarem como portadoras da 

racionalidade necessária para organizar o futuro da humanidade, sendo suas propostas 

bastante difundidas em diferentes países pelos próprios congressos científicos 

(HOBSBAWM, 2012, 2009). 

Anne Rasmussen (2001), ao investigar a comunidade de médicos presente nos 

congressos internacionais, descreve o clima intelectual e científico favorável para o 

desenvolvimento e a difusão de diferentes medidas higienistas entre os países que 

enviavam representantes para participar destes eventos. Neste sentido, os Congressos 

Internacionais de Higiene apareceriam “como o local privilegiado para a construção de 

uma causa, aquela da higiene universal” (RASMUSSEN, 2001, p.235), sendo estes os 

espaços nos quais se procuraria legitimar as medidas higiênicas aos olhos da política e 

formar um conjunto de referências comuns e necessárias para que fossem efetivamente 

implantadas as propostas debatidas.  

As colônias de férias em muito se beneficiariam desta grande expectativa 

conferida a ciência na segunda metade do século XIX, assim como do projeto de uma 

higiene universal estabelecido pelos congressos, criando práticas específicas para que 

fossem legitimadas discursivamente enquanto uma medida higiênica capaz de alterar a 
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realidade de diferentes países. Como veremos ao longo deste capítulo, entre as práticas 

estabelecidas em seu interior, os exames antropométricos realizados antes de depois de 

cada viagem se afirmariam como a comprovação definitiva de sua real eficácia em 

matéria de saúde pública. Outra questão sempre ponderada pelos médicos, para que as 

colônias de férias se tornassem de fato medidas universais, ou seja, passíveis de serem 

implantadas em diferentes contextos, fora o dispêndio financeiro necessário para a 

realização das viagens com as crianças, pois, quanto menos custosas fossem, mais 

atrativas poderiam parecer aos olhos dos administradores públicos. A posição que 

reivindicavam em relação a instituição escolar, como um complemento higiênico que 

poderia alterar a saúde de seus alunos, também contribuiu para que as colônias de férias 

conquistassem uma consagração no cenário médico-internacional, especialmente neste 

momento em que a medicina reivindicava para si a outorga de se constituir como o 

principal saber a pautar questões relativas a infância e aos espaços infantis. Os 

argumentos levantados pelos médicos a favor das colônias de férias eram bastante 

precisos, ou seja, não se faziam de modo aleatório ou ocasional, mas respondiam a 

construções históricas bastante caras para a sociedade da época. 

Apresentadas oficialmente a comunidade científica na quarta edição do Congresso 

Internacional de Higiene e Demografia, ocorrido em 1882 na cidade de Genebra, as 

colônias de férias em muito poderiam se beneficiar da expectativa desmedida na ciência 

moderna e deste projeto de uma higiene universal que se encontrava em construção no 

final do século XIX. O médico alemão Johann Georg Varrentrapp bem o sabia e expôs 

detalhadamente as instituições que havia ajudado a criar em seu país após ter se inspirado 

nas iniciativas anteriores organizadas por Walter Hermann Bion na Suíça. Sua 

apresentação as reformularia segundo as normas do método científico, de modo que fosse 

possível efetivamente comprovar que as colônias de férias poderiam promover uma 

mudança positiva na constituição física das crianças atendidas. Para convencer o público 

presente desta questão, exibiu os resultados dos exames antropométricos que haviam sido 

instaurados como uma prática indispensável a ser realizada antes e depois das viagens. 

Estes exames visavam mensurar o peso, a altura e a circunferência torácica de cada 

criança atendida, de modo a observar se a temporada nestas instituições havia promovido 

aumentos consideráveis destes índices. Medir o corpo vivo era uma forma de conferir 



! 33!

parâmetros para avaliar o seu desenvolvimento, numa racionalidade científica que 

estabeleceria padrões numéricos para qualificar o corpo como saudável 

(CANGUILHEM, 2000). 

O ato de medir o corpo é bastante antigo, anterior mesmo a antropometria médica, 

sendo os primeiros instrumentos de medida corporal construídos para auxiliar no ofício 

de pintores e escultores, que mais do que números, procuravam pelas proporções dos 

segmentos corporais para conseguir uma beleza harmônica em suas artes (TANNER, 

1981). A antropometria médica do início do século XIX, por sua vez, daria ênfase 

principalmente a altura e ao peso e levantaria dados matemáticos para conferir 

argumentos científicos a constituição corporal, estabelecendo padrões para o crescimento 

e o desenvolvimento humano. Adolphe Lambert Jaques Quetelet 3  (1796-1874) se 

destacaria como um dos primeiros a estabelecer uma estrutura sistemática e consistente 

de medição da altura corporal segundo os conhecimentos da estatística, tendo atuado 

como ativo organizador e participante de numerosos eventos científicos, sendo o 

presidente do I Congresso Internacional de Estatística e Demografia, ocorrido em 1853 

na cidade de Bruxelas, onde pode difundir amplamente suas ideias. As pesquisas sobre o 

crescimento humano de Quetelet, assim como do inglês Charles Roberts (-1901), foram a 

base teórica da apresentação de Varrentrap, que visava comprovar, por meio de dados 

antropométricos, que as colônias de férias poderiam propiciar uma melhora na saúde das 

crianças atendidas. 

Adolphe Quetelet, ao estudar metodicamente as variações da estatura humana, 

levantadas numa população homogênea, estabeleceu seus limites em torno de uma média 

aritmética e organizou uma representação gráfica curvilínea (distribuição de Gauss), na 

qual pôde conferir que aqueles que se aproximavam do centro do gráfico eram mais 

numerosos, enquanto os menos numerosos encontravam-se em suas extremidades. 

Georges Canguilhem (2000), ao estudar os conceitos de normal e patológico, por muito 

tempo empregados pela medicina para qualificar objetivamente o corpo humano, 

demonstra que os estudos de Quetelet cometeram o equívoco de conceber a média das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Adolphe Quetelet foi responsável pela criação do Índice de Massa Corporal (I.M.C), medida utilizada 
internacionalmente para avaliar a obesidade e a desnutrição 
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alturas como fundamento empírico da norma no que concerne aos caracteres físicos 

humanos. Canguilhem distingue que a média em si não é uma norma, pois não há uma 

medida absoluta da normalidade ou da patologia, no entanto a média aritmética foi usada 

corriqueiramente como o sinal da norma, principalmente pela antropometria e pela 

fisiologia, como no caso dos estudos de Quetelet, que demonstravam apenas que a média 

de alturas era o sinal incontestável da existência de uma regularidade, de uma frequência 

estatística, contudo, ao estabelecer seu “homem médio”, Quetelet a extrapolou para uma 

norma, sendo a patologia compreendida como uma gradação apreciável em termos de 

mais ou menos distante da média. Dito de outra forma, a maior contradição na qual 

incorreu Quetelet, ao elaborar suas conclusões, foi a de conceber como possível a 

definição científica, por meio de dados objetivos, numéricos, do que seria o corpo normal 

e o patológico. 

Os estudos e conclusões de Quetelet alcançaram uma grande projeção no meio 

científico da época, principalmente por dispor de dados abundantes, uma vez que 

coletava as medidas de altura assim que o alistamento militar era realizado e por estar 

muito bem articulado com os principais cientistas do época, sendo frequentemente 

utilizados como parâmetros para outras pesquisas que tomaram seus estudos como 

índices incontestáveis da saúde corporal e como base de diferentes políticas médicas e 

reformas sociais que começavam a ser propostas nos congressos internacionais durante o 

século XIX (ROSEN, 1994). 

As colônias de férias propostas por Varrentrap no IV Congresso Internacional de 

Higiene e Demografia se situavam numa lógica semelhante a da antropometria médica de 

Quetelet e estabeleciam a altura, o peso e a circunferência torácica como parâmetros 

absolutos da normalidade da saúde física, sendo consideradas as crianças que desviavam 

desses valores como mais suscetíveis a patologia. As explicações elaboradas por 

Varrentrapp (1882) para os índices registrados abaixo da média, como os de peso, não se 

sustentavam, entretanto, sobre uma questão biológica ou racial; advinham, pois, da 

observação da realidade social de muitas das crianças atendidas, provenientes de uma 

pobreza extrema em que más condições de habitação e uma alimentação insuficiente 

poderiam estar interferindo em seu desenvolvimento físico, sobretudo no que diz respeito 
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ao estado de desnutrição. O objetivo da colônia de férias seria o de deslocar essas 

crianças, durante o período de algumas semanas, para um ambiente que favorecesse suas 

potencialidades físicas, principalmente no que diz respeito ao ganho de peso, de modo 

que pudessem melhor resistir as adversidades criadas pela dura realidade social e 

econômica as quais eram submetidas. 

De modo a atender as crianças que mais necessitavam, uma seleção era realizada 

junto as escolas, local de grande concentração de indivíduos, para que então passassem 

pelos exames antropométricos. Ao realizar tal seleção, um público específico era elegido, 

o dos escolares. A opção por este público se justificava, segundo Varrentrap (1882, 

p.160), por se verificar que os escolares, mesmo que vivessem em condições favoráveis, 

“são frequentemente enfraquecidas por um longo semestre de estudos. [...] mesmo as 

pessoas saudáveis e que, fatigadas por um trabalho intelectual prolongado, são obrigadas 

a procurar por novas forças em uma mudança momentânea de vida”4. 

O argumento apresentado estava relacionado com uma série de críticas que 

médicos haviam começado a desenvolver sobre o ambiente escolar, ainda por volta da 

década de 1830 e que se faziam bastante presente naquele congresso de 1882. As críticas 

eram voltadas sobretudo ao ambiente escolar, frequentemente avaliado como fonte de 

doenças por concentrar um grande número de indivíduos em espaços reduzidos e sem 

uma boa circulação de ar, assim como ao trabalho intelectual, considerado como 

responsável por uma debilitação física generalizada quando em excesso (HELLER, 

1988). 

A respeito da influência da escola sobre a saúde das crianças, o médico francês 

Aimé Riant (1827-1902) escrevera em 1874 uma obra especialmente dedicada a 

promoção deste debate, a qual se tornou uma importante referência no assunto por 

sintetizar as principais questões abordadas pela higiene escolar do período e obter ampla 

repercussão no meio científico internacional. Ao todo, oito edições foram publicadas, 

sendo que na quarta edição, de 1880, houve uma considerável ampliação, com um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 “sont souvent affaiblis par un long semestre d'études […] même des personnes fortes de santé et qui, 
fatiguées par un travail intellectuel prolongé, sont obligées de chercher de nouvelles forces dans un 
changement momentané de leur genre de vie” 
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capítulo de mais de cem páginas no qual Riant pôde atualizar o leitor sobre as últimas 

novidades no tema. 

Aimé Riant (1880), assim como médicos de diferentes nacionalidades que se 

reuniam nos congressos internacionais, verificou detalhadamente as adequações 

higiênicas de todos os espaços dos edifícios escolares, como a ventilação, a iluminação, o 

mobiliário, bem como a distribuição de água e as condições dos sanitários. O espaço das 

salas de aulas era frequentemente medido em metros cúbicos de modo a verificar a 

quantidade de ar disponível para cada um dos alunos que lá permaneceria durante o 

período escolar. Janelas e portas abertas eram sempre indicadas, com amplas dimensões, 

de modo a proporcionar a circulação e renovação do ar, assim como a entrada abundante 

de luz natural para que os olhos das crianças não sofressem durante os exercícios de 

leitura e escrita. Os muros poderiam conter orifícios pelos quais o ar circularia e as 

paredes deveriam ser pintadas em tons neutros, para não cansar a vista. Uma série de 

outras recomendações eram feitas, advindas principalmente do universo hospitalar, das 

observações e experiências acumuladas pelos médicos em seus ofícios dentro dos 

hospitais e sanatórios (GUILLAUME, 2003, 1989). A motivação principal era a de 

transformar a distribuição espacial e arquitetônica dos edifícios escolares para que se 

tornasse um instrumento terapêutico que poderia, ao invés de ocasionar o aparecimento 

de doenças, favorecer o desenvolvimento físico de todas as crianças que o frequentavam 

(FOUCAULT, 2005). 

Ao mobiliário era conferida uma atenção especial, com modelos de carteiras 

escolares utilizadas por diversos países, que deveriam se adaptar as estaturas dos alunos, 

sem comprometer o alinhamento de seus corpos, mas corrigindo suas posturas. A carteira 

era compreendida como um instrumento ortopédico, responsável por criar condições 

convenientes para que a criança pudesse se aplicar aos estudos sem causar uma aparência 

torta ao seus corpos. Ela era concebida para manter a criança em uma posição ereta, para 

que aprendesse a controlar seu corpo e seus movimentos, além de fazer reinar na sala de 

aula uma disposição imutável. Os bancos e carteiras duplas seriam cada vez mais 

desaconselhados, sendo o assento único priorizado em seu lugar, por facilitar o 

disciplinamento e a manutenção do silêncio, uma vez que a ordem da sala de aula se 
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tornaria mais individualizada. Por detrás da articulação para melhor equipar as escolas, 

era o controle do corpo que estava em questão, suas posturas, gestos, palavras. 

Figura 1: Atitude viciosa tomada pelo aluno 
durante os exercícios de escrita – torção da 
coluna vertebral e do pescoço, deformação das 
escápulas e das laterais. 

Figura 2: Atitude normal do aluno. 

As imagens, comuns em diversas obras do gênero, apresentavam as torções do 

alinhamento da coluna vertebral – as escolioses, lordoses e cifoses – representadas a 

partir de verdadeiras radiografias de corpos desnudos, as quais possibilitavam a 

visualização do posicionamento dos músculos, vertebras e costelas, de um corpo 

mutilado pelo saber médico, sem seus membros inferiores, ocultando a sua face, pois 

virado de costas para o observador, para quem se desejava fazer de interesse apenas pela 

anatomia e não por sua pessoa em si (cf. fig.1). Em oposição, outras imagens ofereceriam 

o lado positivo deste universo, representado geralmente por alunos tomados de perfil, em 

carteiras com encostos, com expressões serenas em suas faces durante o exercício da 

escrita e com o corpo perfeitamente alinhado segundo uma metáfora da retidão (cf. fig.2). 

Conforme analisado por Heloísa Helena Pimenta Rocha (2009, p.122), ao investigar 

imagens semelhantes presentes em obras brasileiras do mesmo período, “Dos desvios ao 

alinhamento corporal, o corpo infantil é inscrito em um cenário produzido segundo o 

cânone da retidão”, definido sobretudo pela antropometria, que consolidaria 

numericamente a norma e o seu lado oposto, o desviante, assim como pela higiene, que 

vulgarizava a retidão em imagens. 
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Tida como uma influência maléfica ao corpo infantil, a escola da época era 

proposta uma renovação de seus mobiliários e espaços para se tornar uma instituição 

exemplarmente higiênica. Aos professores e a direção das escolas, uma cooperação era 

solicitada, para que certificados de vacina fossem exigidos no início dos anos letivos e 

uma verificação do asseio de cada criança fosse realizada assim que adentrassem a 

instituição pela manhã. As críticas se voltariam também para o próprio programa escolar, 

comumente avaliado como sobrecarregado de atividades intelectuais que poderiam 

ocasionar uma exaustão mental nos alunos, que quando prolongada por meses poderia se 

generalizar por todo o organismo. Tratava-se de uma concepção na qual o cérebro era 

concebido num sentido próximo ao dos músculos, que quando muito exercitados e de 

maneira prolongada, poderiam sofrer uma fadiga crônica, debilitando o organismo como 

um todo, tornando-o magro e exposto a doenças corriqueiras, ou mesmo a doenças mais 

graves. Esta noção de estafa mental que se repercutia por todo o corpo seria, anos mais 

tarde, em 1889 mais precisamente, tratada pelo próprio Aimé Riant segundo o termo 

surmenage, termo este importado por diversos autores da medicina veterinária e que seria 

amplamente empregado como argumento para que mudanças nos programas escolares 

fossem adotadas, como, por exemplo, a adoção permanente dos exercícios físicos em 

seus cronogramas (ANDRIEU, 2004). 

Sob o olhar atento dos médicos, a escola passou a ser interpretada como o local da 

imobilidade corporal por excelência, a carteira sua principal prisão, e alterações na 

distribuição dos tempos escolares seriam propostas, de modo a alternar exercícios 

intelectuais, que na época eram constituídos pela leitura, escrita, aritmética, 

memorização, com os exercícios físicos, sobretudo a ginástica, além dos momentos de 

repouso. A partir destes argumentos, a ginástica, em especial, era vista sob um prisma 

majoritariamente médico, de endireitar e alinhar o corpo da criança que permanecia por 

longo tempo imóvel nas carteiras escolares. A correção corporal se fazia, assim, não 

apenas por uma nova padronização do mobiliário, por um recurso ortopédico, mas 

também, e cada vez mais, pelo movimento. Riant (1874) discutia também a necessidade 

de se adotar “exercícios mistos”, compostos por passeios a pé com objetivo de aquisição 

de novos conhecimentos de botânica e de geografia principalmente, além dos trabalhos 
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de jardinagem, que seriam cada vez mais recomendados pelos médicos como atividades 

salutares, uma vez que transcorreria no exterior das salas de aula, ou seja, ao ar livre. 

Se por um lado as críticas que reivindicavam melhorias na distribuição espacial 

dos edifícios escolares, as quais poderiam torná-los mais salutares e agradáveis, assim 

como nos programas escolares, com a exigência da inserção de intervalos entre as aulas e 

adoção da ginástica como exercício corporal usual as escolas, poderiam trazer inúmeros 

benefícios para a instituição escolar e para seus frequentadores, por outro lado, 

representavam a inserção do saber médico no cotidiano escolar, inclusive em seus 

métodos pedagógicos e conteúdos, de modo verticalizado e muitas vezes autoritário, 

estigmatizante e, sobretudo, patologizante. O intuito principal seria o de promover o 

profissional da medicina como tão indispensável para a instituição escolar quanto o 

próprio professor, sendo que as mensurações antropométricas foram, em muitos casos, a 

porta de entrada do médico na escola, que procuraria normalizar o corpo infantil 

considerado como desviante. Ao ponderarmos que a população infantil era, ainda que no 

século XIX, largamente reunida na escola e que as crianças eram consideradas como mais 

maleáveis e menos presas aos hábitos do que os adultos, a escola torna-se então um dos 

locais mais propícios para se ensinar a viver segundo normas e regras homogêneas, 

estabelecidas neste caso, principalmente pela medicina. A escola não seria mais pensada 

com o objetivo de combater o analfabetismo, mas também para combater a própria 

criança que desviasse de padrões pré-concebidos e de morais hegemônicas (HELLER, 

1988). 

A atuação dos médicos se daria sobretudo no corpo das crianças. A questão da 

carteira escolar, assim como da ginástica, é bastante emblemática, pois além de conceber 

o corpo infantil como uma anatomia plástica, passível se ser corrigida e moldada, tinha 

ainda o poder de restringir ou libertar os movimentos da criança exigindo dela paciência, 

disciplina, ordem, entre outros elementos inseparáveis a uma concepção burguesa de 

escola. “Mantenha a postura!” tornava-se expressão de ordem corrente entre médicos e 

professores (HELLER, 1988). É nesse sentido que nos fala Georges Vigarello (2004) de 

um poder médico que se materializa em pedagogia, seja nas paredes das escolas, na sua 

arquitetura e em seus mobiliários, seja nas atividades de ensino, como a ginástica e os 
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passeios, seja ainda no próprio corpo, medido e pesado pelos exames antropométricos. 

Na escola não apenas o professor educaria, ao médico era conferida grande importância e 

seus conhecimentos, cada vez mais científicos, garantiriam tanto a sua entrada na 

instituição, quanto a criação de novas instituições paralelas a escola, as quais 

apresentariam um caráter médico bastante pronunciado. 

Com o objetivo de legitimar a presença do médico na instituição escolar, Aimé 

Riant (1874) preconizaria pelo estabelecimento de uma legislação específica que 

respaldasse a criação de órgãos públicos geridos por médicos nas estruturas 

administrativas dos sistemas de ensino. Denominados principalmente como Serviços 

Médico-Escolares, a estes órgãos seria conferido a organização de visitas sanitárias aos 

edifícios escolares e a vigilância higiênica de seus cronogramas e do asseio infantil. Seria 

também uma de suas principais funções a realização dos exames antropométricos e o 

levantamento das mais diversas estatísticas sobre o corpo infantil e patologias causadas 

pelo ambiente e pela estrutura escolar. De acordo com Geneviève Heller (1988), foi 

principalmente entre 1880 e 1890 que estas estruturas médico-administrativas foram 

criadas em diversos países. Na Argentina, por exemplo, se efetivou em 1886. A atuação 

médica nas escolas, no entanto, podia datar de um período anterior, ainda que de modo 

localizado e individual. A criação dos Serviços Médico-Escolares teria, assim, a missão 

de centralizar a ação que os médicos vinham desenvolvendo há algum tempo e 

estabelecer uma concentração de poderes para este ramo profissional, com um espaço 

bem definido dentro dos sistemas de ensino. 

É certo que esse processo não ocorreu de maneira linear e serena. O médico 

argentino Enrique M. Olivieri (1929, p.17) relatava, por exemplo, que neste momento 

inicial, a “ação do médico na escola era mal compreendida e aceita com receio, devendo, 

por conseguinte, iniciar-se em um meio hostil”5. Afirmava que por muito tempo os 

Serviços Médico-Escolares tiveram uma ação mais teórica do que prática, oficinesca, 

como qualificava, se limitando a aconselhar as estruturas educativas, sem que se tratasse 

diretamente dos alunos portadores de múltiplas afecções que as estatísticas levantadas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 “acción del médico en la escuela era mal comprehendida y recelosamente aceptada, debiendo, por 
consiguiente, iniciarse en un medio hostil.” 
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ratificavam. Os conselhos aos quais se referia Olivieri se dirigiam majoritariamente a 

arquitetura, ao mobiliário e ao programa escolar e visavam assegurar um ambiente salutar 

para o desenvolvimento físico de todos os escolares, ao mesmo tempo que alinharia e 

corrigiria as suas posturas; a ação oficinesca, por sua vez, correspondia sobretudo ao 

levantamento das medidas antropométricas das crianças para que o médico pudesse 

acompanhar o estado geral de saúde e o desenvolvimento físico de cada uma delas por 

meio dos padrões estabelecidos pelos estudos estatísticos da antropometria. O trabalho 

desenvolvido era voltado para todas as crianças que permaneciam na instituição escolar, 

no entanto, Olivieri demandava por ações que priorizassem aquelas mais fracas 

fisicamente e que ficavam doentes com maior frequência, principal população que viria a 

ser atendida pelas colônias de férias.  Segundo os argumentos apresentados por diversos 

médicos escolares do período, as reforma nos edifícios e nos programas escolares não 

seriam suficientes para que as crianças mais debilitadas atingissem os mesmo índices 

corporais da média total dos escolares, seria, pois, necessário uma intervenção mais 

direcionada para esta parcela da população escolar, de modo que pudessem alcançar a 

“normalidade” dos índices antropométricos levantados por profissionais como Quetelet. 

Michel Foucault (2005) foi um dos principais intelectuais a analisar esta função 

que o médico reclamava para si no século XIX, de se tornar “o grande conselheiro e o 

grande perito, se não na arte de governar, pelo menos na de observar, corrigir, melhorar o 

corpo social e mantê-lo em um permanente estado de saúde”. O médico penetraria em 

diferentes instâncias de poder, assumindo uma posição cada vez mais importante em 

estruturas administrativas e criando organismos próprios para a coleta e a acumulação de 

dados estatísticos sobre o corpo, fazendo surgir a ideia da população como uma variável 

biomédica possível de ser completamente gerida. Este saber médico-administrativo, ao 

conceber a doença como um problema político e econômico, que poderia reduzir a força 

de trabalho da população, serviria de núcleo originário da economia-social, que proporia 

soluções práticas para assegurar não apenas a saúde de todos os indivíduos, mas 

principalmente daqueles mais debilitados fisicamente, garantindo, consequentemente, o 

aumento de sua força produtiva. Garantir a saúde se tornaria uma questão central a partir 

do momento que o corpo – individual e da população – se tornava um investimento 

rentável e passível de uma compreensão utilitária. O corpo mais debilitado, mais 



! 42!

suscetível as doenças que poderiam exauri-lo de suas forças, seria acompanhado mais de 

perto e medidas mais incisivas seriam propostas. 

Adolphe Quetelet, responsável por estabelecer o conceito de “homem médio”, 

seria um dos principais representantes deste desejo de esquadrinhamento da população e 

do corpo humano segundo dados numéricos, sobre os quais se baseariam políticas de 

gestão da saúde dos indivíduos, no entanto sua atuação era ainda, de certa maneira, 

limitada, uma vez que obtivera os dados antropométricos para seus estudos a partir da 

mensuração do corpo daqueles que se apresentavam ao serviço militar. A atuação dos 

médicos junto as escolas asseguraria, certamente, um método de levantamento de dados 

muito mais abrangente, além de uma especialização em questões relativas a infância, 

considerada como o período principal de formação física, intelectual e moral da 

população. Era a criança e a sua sobrevivência até a idade adulta que se voltava a atenção 

médica ao reclamar a inserção de seus profissionais na instituição escolar, sendo as 

condições física e econômicas desta sobrevivência de grande interesse para que se 

calculasse os investimentos necessários e suficientes para que este período da vida se 

tornasse economicamente proveitoso. Investir na saúde das crianças era também, se não 

principalmente, uma forma de consolidar, no futuro, forças produtivas que se 

encarregariam de manter e aumentar os ganhos econômicos das nações e de seus 

principais industriários. Nesta concepção utilitarista da infância, as crianças mais fracas 

não seriam desprezadas, enxotadas das cidades, bem ao contrário, seriam priorizadas por 

políticas assistencialistas que começariam a ser concebidas, sem que representassem um 

investimento muito elevado, mas que fossem eficazes em melhorar seus índices corporais 

e inseri-las no aparelho de produção. 

Em 1874, o médico francês Aimé Riant havia reunido em sua obra as principais 

medidas que estavam sendo concebidas pelos médicos naquele momento para promover a 

melhoria da saúde dos escolares. Como observamos, tratavam-se sobretudo de mudanças 

no mobiliário empregado, na distribuição dos espaços e dos tempos escolares e na 

legitimação da atuação do médico no ambiente escolar, não havendo ainda uma política 

especialmente dedicada para as crianças que apresentavam um desenvolvimento físico 

aquém da média dos alunos ou que ficavam doentes com maior frequência. Em 1880, ao 
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escrever o capítulo que ampliaria a quarta edição de sua obra, Riant tomaria as colônias 

de férias como a instituição adequada para levar a cabo uma política desta natureza, no 

entanto advertira para os elevados custos que representavam as viagens de férias, caso 

fossem implementadas em todas as escolas de seu país por uma administração central. 

Como alternativa estabeleceu a possibilidade de serem organizadas por comitês locais e 

iniciativas particulares que poderiam angariar os recursos necessários por meio de 

doações da própria população, diminuindo consideravelmente o custo destas iniciativas. 

A existência destas instituições havia chegado ao conhecimento de Riant por meio 

de uma memória publicada pelo médico alemão Johann Georg Varrentrapp no Jornal 

d’Hygiene em 1879. A memória em questão pode ser compreendida como um ensaio para 

a apresentação que Varentrapp faria anos mais tarde no IV Congresso Internacional de 

Higiene e Demografia em Genebra, onde expôs oficialmente as colônias de férias a 

comunidade médica internacional. Ao iniciar sua apresentação no evento, Varentrapp 

(1882) dizia que as colônias de férias eram um assunto novo naquele momento, muito 

embora já fossem conhecidas por alguns profissionais, especialmente na Alemanha e na 

Suíça. A proposta levada a apreciação dos médicos presentes no congresso de Genebra, 

poderia inaugurar um novo momento, no qual a atenção médica não se dirigiria mais 

somente as questões sanitárias e higiênicas do ambiente escolar. Tratava-se da tentativa 

de consolidação de uma nova estrutura, que atuaria de modo adjacente a escola com o 

objetivo principal de transformar e melhorar a saúde dos escolares mais debilitados 

fisicamente por conta da realidade social e econômica a qual eram submetidos. Mais do 

que tratar doenças, o intento das colônias de férias descritas pelo médico alemão era de se 

antecipar ao mal, oferecendo espaços e técnicas que pudessem trabalhar os corpos 

infantis que desviavam dos padrões estabelecidos pela antropometria, de modo a se 

fortalecerem e se tornarem mais resistentes as enfermidades. As colônias de férias, se 

diferenciariam dos hospitais e sanatórios infantis principalmente por seu caráter 

preventivo, e Varrentrapp fizera questão de pontuar esta questão em sua apresentação. 

Tratava-se de uma instituição com uma organização própria, que restringia o tempo de 

sua abertura as férias escolares, promovendo o afastamento das crianças das cidades para 

regiões menos urbanizadas, com uma presença maior de elementos naturais, como 

bosques, riachos e o ar puro, onde seria oferecida uma alimentação substanciosa e 
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exercícios corporais seriam realizados para promover uma melhora na saúde infantil, a 

qual poderia ser, por sua vez, comprovada pelos exames antropométricos realizados 

posteriormente as viagens. 

Durante a apresentação, Varentrapp fizera questão de ressaltar o baixo custo que 

tiveram as colônias de férias organizadas na Alemanha, apresentando tabelas que 

confirmavam se tratar de uma medida assistencial barata, especialmente por ter uma 

duração limitada a três ou quatro semanas, período bastante inferior ao tempo de 

internação em hospitais. Acompanhando ainda as análises sobre o nascimento das 

políticas de saúde, elaboradas por Foucault (2005), podemos compreender que as 

colônias de férias, enquanto medida preventiva que se antecipariam a doença, concebida, 

por sua vez, como um problema que poderia ter efeitos políticos e econômicos, se 

enquadravam perfeitamente numa economia-social que asseguraria a manutenção e o 

aumento da força produtiva da população de modo bastante rentável, uma vez que não 

necessitavam de grandes investimentos para serem realizadas. 

Entre as manifestações de apoio as colônias de férias, proferidas logo após a 

apresentação de Varentrapp, se pronunciou um dos médicos presentes no congresso e 

bastante próximo do palestrante, dizendo que se tratava de uma instituição a ser 

encorajada, pois era uma das formas mais úteis de assistência, uma vez que se prestava a 

ajudar as famílias pobres no cuidado de seus filhos em estado de saúde mais debilitado, 

fonte de grandes despesas, e assegurar para o futuro próximo um capital de saúde que lhe 

seria precioso (VARENTRAPP, 1882). O discurso realizado pelo médico partia de um 

verdadeiro delineamento da pobreza, no qual o problema da doença seria concebido 

segundo o imperativo do trabalho e da necessidade de produção. Tratava-se de uma 

concepção de que o corpo enfraquecido não era apenas uma realidade meramente 

biológica, mas principalmente uma realidade política, uma vez que administrar e 

melhorar a saúde do mais debilitado fisicamente e do mais pobre constituía também uma 

forma de torná-lo economicamente produtivo e de aliviar o mais possível o seu “peso” 

para o restante da sociedade (FOUCAULT, 2005). 

Observa-se, assim, que os jogos de poderes passíveis de tornar as colônias de 

férias uma política assistencialista possível de ser implementada em diferentes países, 
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ainda no final do século XIX, foram bem explicitados pelos comentários subsequentes a 

apresentação de Varentrapp, e partiam sobretudo da concepção estigmatizante de que era 

necessário transformar o corpo do pobre em mão-de-obra útil, assegurando o 

autofinanciamento pelos menos ricos de sua própria doença e de sua incapacidade 

transitória ou definitiva de estudar ou trabalhar, ou ainda, de tornar lucrativas a curto ou 

longo prazo as despesas com a saúde das crianças mais debilitadas por conta justamente 

da própria dinâmica econômica que se estabelecia na sociedade, fundamentalmente de 

caráter capitalista (FOUCAULT, 2005). 

Ao final de sua conferência, Varentrapp explicitou que a sua intenção era de 

formar um movimento internacional em favor das colônias de férias, pois considerava 

que esta era “uma boa obra que merec[ia] ser imitada em todos os lugares. Meu desejo é 

que vocês todos procurem fazer, ao retornarem aos seus países, algo parecido no próximo 

verão”6 (1882, p.170). Difícil avaliar com precisão, mas pela eloquência do palestrante é 

possível colocar-se como hipótese que seu objetivo era de que as colônias de férias se 

tornassem tão difundidas quanto a própria instituição escolar, pois promover a saúde se 

tornava tão importante economicamente quanto promover a instrução. Certo é que a 

colônia de férias inauguraria um novo espaço, no qual a ação médica não se restringiria 

mais unicamente ao universo hospitalar ou a oferecer conselhos e propostas de adequação 

das escolas aos preceitos médicos. Uma verdadeira política médica de assistência a 

infância se formularia com a criação destas instituições, que poderiam promover tanto a 

coleta dos dados antropométricos dos escolares, quanto desenvolver uma atuação direta 

sobre o corpo daqueles que apresentavam índices inferiores a média do peso, da estatura 

ou da circunferência torácica dos demais. 

Na colônia de férias o corpo infantil não esperaria inerte pela convalescência, pois 

seu propósito era de se adiantar as doenças que poderiam lhes retirar sua força física, 

colocando-o em movimento num ambiente considerado o mais saudável possível e 

oferecendo uma alimentação substanciosa para que pudesse retornar mais fortalecido para 

o meio urbano. Os exercícios físicos ajudariam o corpo a se fortalecer e o ar livre agiria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 “une bonne œuvre qui mérite d’être imitée partout. Mon vœu est que vous cherchiez tous, de retour dans 
vos payes, a faire quelque chose de semblable, l’été prochain”. 
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discretamente sobre os organismos, proporcionando a sua saúde benefícios que os 

médicos presentes no IV Congresso Internacional de Higiene e Demografia 

reconheceriam como legítimos. Varrentrapp (1882, p.170) bem o sabia, e se dirigiu para 

os presentes da seguinte maneira: “Senhores! Eu não vos trago nada de exatamente novo, 

nada que possa excitar a emoção ou provocar uma rivalidade qualquer; eu vos falei de 

uma boa obra [...],  que teve em todos os lugares um sucesso surpreendente”7.   

Como almejado por Varrentrapp, os dados apresentados no congresso de Genebra 

foram recebidos com bastante entusiasmo pela comunidade médica internacional presente 

e nenhuma objeção foi feita a instituição proposta, muito pelo contrário, as colônias de 

férias ganhariam cada vez mais adeptos a sua causa. Alguns anos mais tarde, o belga 

Henri Van Kalken afirmaria que aquela teria sido a consagração das colônias de férias no 

meio científico. Segundo Rey-Herme (1954), foi por conta desta apresentação que as 

colônias de férias seriam conhecidas e apreciadas pelo mundo médico durante muito 

tempo; seria a Varrentrapp que se faria referências sem cessar e as suas conclusões 

apresentadas na ocasião do congresso não deixariam de representar uma autoridade no 

assunto. 

Os dados antropométrico dos exames realizados antes e depois da permanência 

das crianças nas colônias de férias alemãs e apresentados por Varrentrapp no evento 

foram decisivos para convencer não somente os médicos presentes no congresso, mas 

também a grande maioria dos profissionais que começariam a abordá-las em diversos 

eventos internacionais pelo mundo destacando a importância destas instituições para a 

saúde infantil. As mensurações ficariam gravadas como uma prática comum as colônias 

de férias, estabelecendo como um de seus principais objetivos a atuação direta sob o 

corpo infantil através de uma prática objetiva e científica. Importante ressaltar que os 

dados antropométricos expostos viriam a comprovar cientificamente não apenas os 

resultados de ganho de massa corporal e de capacidade pulmonar, mas também as 

técnicas utilizadas para atingir tais ganhos, ou seja, comprovariam também a eficiência 

das rotinas e das práticas corporais estabelecidas para as crianças nas colônias de férias. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 “Messieurs! Je ne vous ai rien apporté de bien nouveau, rien qui puisse exciter l’émotion ou une rivalité 
quelconque; mais je vous ai parlé d’une bonne œuvre qui […] a eu partout un succès surprenant.” 
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A respeito das rotinas das colônias de férias alemãs, Varrentrap não se ateve de 

maneira tão detalhada quanto os dados antropométricos que embasaram toda a sua 

apresentação. De modo mais sucinto, afirmava que as colônias de férias deveriam enviar 

as crianças “ao ar puro, sempre que possível sobre alguma montanha ou a beira-mar, com 

o emprego de banhos de mar ou de banhos salinos”8  (1882, p.163). Considerava 

necessário que pudessem “respirar sobre a montanha ou a beira-mar um ar puro, com as 

vantagens combinadas de uma alimentação simples mas abundante e exercícios corporais 

diários”9 (1882, p.163), sendo que o verdadeiro período de férias não deveria em nada 

lembrar a escola ou os estudos, considerados frequentemente como principais 

responsáveis pelo enfraquecimento físico e psíquico dos escolares. “Deve-se ter em vista 

o desenvolvimento físico das crianças e para isto fazê-las viver o máximo possível ao ar 

livre, habituá-las as abluções frias e aos banhos de rios, ocupá-las a caminhada, a 

ginastica e a diversos jogos”10 (1882, p.164). A alimentação deveria ser constituída 

principalmente de carne, cinco a seis vezes por semana, e leite puro, duas vezes por dia, 

além de sopa, legumes e saladas sempre no jantar. 

As rotinas estabelecidas para as crianças nas colônias de férias se estruturavam a 

partir de três princípios fundamentais. Primeiro, a necessidade de afastá-las dos centros 

urbanos e das escolas, dirigindo-se a montanha ou ao litoral, onde se poderia 

supostamente respirar um ar mais puro. Em segundo lugar, a realização de exercícios 

corporais como a ginástica, as caminhadas, os jogos, os banhos de rios e as abluções 

frias. Por último, mas não menos importante, uma alimentação regrada e abundante, rica 

em laticínios, carnes e vegetais. 

As recomendações feitas a respeito das rotinas das colônias de férias não eram, 

entretanto, por si só inovadoras. O imperativo do ar livre já estava presente nos conselhos 

dirigidos as reformas dos edifícios escolares, que deveriam propiciar a circulação do ar 

exterior nas salas de aulas. A necessidade da realização de exercícios corporais também 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 “dans un air pur, autant que possible sur quelque montagne ou au bord de la mer, avec emploi des bains 
de mer ou des bains salins.” 
9 “respirer sur la montagne ou au bord de la mer un air pur, avec les avantages combinés d'une nourriture 
simple mais abondante et d'exercices corporels journaliers.” 
10 “Il faut avoir en vue le développement physique des enfants et pour cela les faire vivre le plus possible en 
plein air, les habituer aux ablutions froides et aux bains de rivière, les occuper a la marche, a la 
gymnastique et a divers jeux, selon les facultés de chacun.” 
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já era requisitada pelos médicos ao reivindicarem que os programas escolares fossem 

repensados de modo a inserir ou afirmar definitivamente a ginástica entre os seus 

conteúdos. O ar livre estava presente também nas caminhadas instrutivas, nos exercícios 

mistos, como definido por Aimé Riant, que ofereceriam a oportunidade para que os 

alunos deixassem por algumas horas a instituição escolar e permanecessem em ambientes 

externos. No entanto, diferentemente destas recomendações, nas colônias de férias as 

crianças poderiam se afastar por semanas inteiras do ambiente escolar e urbano, 

dirigindo-se para a montanha ou para a praia, onde poderiam realizar novos exercícios 

corporais, como as abluções frias, os banhos de rio e uma grande diversidade de jogos ao 

ar livre. A alimentação regrada viria a corroborar as técnicas utilizadas para promover o 

aumento de peso corporal das crianças, definindo um método terapêutico bastante 

específico para as colônias de férias, o qual teria a comprovação de sua eficácia 

assegurada pela experiência de alguns anos de realização dessas viagens na Alemanha e 

na Suíça e que agora poderia ser cientificamente comprovada pelos dados 

antropométricos apresentados por Varentrapp no congresso. No entanto, duas questões 

anteriores se impõem: quais práticas teriam inspirado estes princípios estabelecidos para 

as rotinas das colônias de férias? Quais conhecimentos estavam por detrás deste poder 

atribuído a natureza de curar e fortalecer o corpo quando este se entregava aos exercícios 

ao ar livre? 

Como veremos a seguir, por contraditório que possa inicialmente parecer, a 

história de métodos terapêuticos que se valeriam da natureza e de seus elementos, como o 

ar de altitude, a água e a luz solar, para o fortalecimento do corpo e a cura de 

enfermidades corriqueiras era bastante antiga, mais antiga mesmo que as próprias 

colônias de férias, advindo de uma época anterior a crença irrestrita no poder da ciência 

de transformar o mundo e de promover o progresso da humanidade a partir de uma 

racionalidade que quantificaria, padronizaria e hierarquizaria as medidas corporais das 

crianças, qualificando-as corriqueiramente como normais ou desviantes. 

! !
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3. COM O AUXÍLIO DA NATUREZA O CORPO SE CURA, SE FORTALECE E SE 

DIVERTE 
 

As práticas corporais estabelecidas para as rotinas das colônias de férias, como os 

banhos em riachos e no mar, os jogos ao ar livre, a ascensão as montanhas ou a ida as 

praias, com o objetivo principal de fortalecer o corpo infantil não seriam criadas com 

estas instituições. Concebidas inicialmente como tratamentos médicos para a cura de 

enfermidades diversas, e não necessariamente para o treinamento corporal, estas práticas 

seriam transportadas de estabelecimentos de cura, hospitais e sanatórios, para instituições 

preventivas, como as colônias de férias do final do século XIX. Enquanto tratamentos 

terapêuticos, seriam primeiramente reservadas as classes mais abastadas que dispunham 

de recursos financeiros e tempo para se deslocarem aos vilarejos no campo, na montanha 

e no litoral, onde podiam encontrar os estabelecimentos que empregavam a água, o ar 

livre e a luz solar para curar uma grande diversidade de doenças. As colônias de férias 

seriam as primeiras instituições a oferecer estas práticas para crianças de famílias pobres, 

sendo empregadas não mais para a cura, mas para a prevenção de enfermidades. Estas 

transformações narram percursos históricos indissociáveis do que viria a compor as 

rotinas estabelecidas para as colônias de férias, as quais acompanhariam o 

desenvolvimento científico de um período no qual se apostava cada vez mais na 

confiança incondicional do poder da ciência em aprimorar o mundo, mas que, 

concomitantemente, abrigaria ainda por muito tempo conhecimentos muito mais antigos 

sobre o funcionamento do corpo humano e os processos de adoecimento. 

Durante o século XIX, em uma época que as causas de diversas doenças que 

poderiam tomar conta do corpo humano não eram totalmente conhecidas e não existiam 

ainda medicamentos alopáticos para a maioria delas, responsáveis por um grande número 

de mortes, diferentes métodos terapêuticos foram concebidos para assegurar e promover a 

vida. Tratavam-se de fórmulas que carregavam consigo vestígios da aurora das 

civilizações, de um universo médico-filosófico formulado na Antiguidade, no qual a 

natureza seria o primeiro médico das doenças, responsável por devolver a harmonia a 

algum desiquilíbrio corporal. 



! 50!

Apoiando-se no raciocínio filosófico, em observações empíricas e respondendo a 

necessidades práticas, diversas civilizações desenvolveram concepções e explicações 

para a doença e a saúde baseadas numa relação intrínseca entre o ser humano e a natureza 

(SILVA, 1999; KESSELRING, 1992). A teoria dos humores, como ficou conhecida a 

sistematização feita por Hipócrates e seus discípulos no século V a.C., compreendia o 

corpo humano como um microcosmo, formado por quatro fluídos (o sangue, a fleuma, a 

bile amarela e a bile negra) que correspondiam respectivamente aos quatro elementos 

naturais existente em um macrocosmo (o fogo, o ar, a água e a terra), sendo a saúde o 

reflexo do equilíbrio entre os fluídos e os elementos naturais e a doença, a perturbação 

desta harmonia11. A enfermidade, nesta representação, não se localizava, assim, numa 

parte específica do corpo e não era causada por um agente externo, como o micróbio – 

desconhecido na Antiguidade – mas fazia parte dele, pois estava inscrita na circulação 

entre os fluídos internos e os elementos exteriores. Portador de uma capacidade auto-

curativa, acreditava-se que o corpo poderia restabelecer sua harmonia com a ajuda da 

própria natureza, da qual o médico deveria ser profundo conhecedor. Hipócrates abre seu 

tratado Ares, Águas e Lugares dizendo que quem quisesse dominar o estudo da medicina 

deveria se ocupar, antes de mais nada, dos efeitos das estações do ano sobre o corpo, 

conhecer os ventos, quentes e frios, especialmente os que são típicos de cada região, as 

propriedades da água, se procedem de lugares rochosos e elevados, e as propriedades do 

solo, se árido e seco ou fértil e úmido.  Os fatores geográficos e os elementos da natureza 

teriam uma influência central nesta medicina, podendo tanto provocar desequilíbrios 

internos quanto favorecer o restabelecimento de sua harmonia. O tratado discorre também 

sobre o movimento dos planetas e sua influência sobre o corpo humano, pois considerado 

como parte integral do universo. A medicina se misturava, assim, a astrologia e os corpos 

celestes exerceriam nesta teoria sua influência na saúde, o que seria desconsiderado por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 A representação do corpo humano por meio dos sistemas orgânicos, como conhecemos atualmente, é 
bastante recente, sendo formulada sobretudo pela ciências anatômicas, fisiológicas e bioquímicas. O corpo 
humano foi compreendido por diferentes sociedades que conferiram representações próprias para o seu 
funcionamento, como, por exemplo, a medicina chinesa que concebeu tratamentos baseados nos sistemas 
de circulação de energia pelos meridianos corporais, entre uma infinidade de outras representações 
possíveis do corpo humano. Sobre a representação histórica do corpo na teoria dos humores formuladas por 
Hipócrates e seus discípulos cf: TERRA, 2007; SANT’ANNA, 2011; VIGARELLO, 2001, entre outros.  
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releituras iluministas que manteriam apenas a influência da natureza sobre o corpo, sendo 

esta a base de métodos terapêuticos criados ao longo do século XIX12. 

Tais tratamentos, que utilizavam-se dos elementos da natureza para a cura de 

enfermidades, partiam também do princípio vitalístico da existência de uma força que 

conduzia os seres e seus órgãos sempre em direção a vida, sendo o corpo humano dotado 

de uma propensão inerente de conservar sua estrutura e de regular suas funções, ou seja, 

de uma grande capacidade auto-curativa (SANT’ANNA, 2004). Neste caso, o paciente 

seria o principal responsável pela cura, sendo a função do médico a de ajudar a natureza a 

desenvolver sua obra benfazeja sobre o corpo, restituindo suas capacidades vitais de 

combater os desiquilíbrios que poderiam imperar em seu interior e gerar enfermidades. 

As terapias se caracterizariam como uma arte de conservar e de prolongar a vida por 

meio de uma obediência a natureza, sendo o médico responsável por interferir somente 

com o objetivo de torná-la um suporte para que o corpo conseguisse restabelecer sua 

harmonia, sua propensão a vida. Os diferentes tratamentos criados utilizavam-se de todos 

os recursos existentes naquele momento, sejam eles embasados numa tradição médica 

que remetia a Antiguidade ou em formas de cura disseminadas pela tradição popular e 

que empregavam chás, infusões, azeites, pós e compressas de água. Elementos naturais, 

como a água, o ar, a luz solar e os alimentos seriam cada vez mais empregados pelos 

métodos terapêuticos criados desde o início do século XIX, pois serviriam para auxiliar 

no fortalecimento das capacidades de cura do corpo, estando presentes nas colônias de 

férias apresentadas por Varrentrap por meios das abluções frias, dos banhos em riachos e 

do contato com o ar livre das montanhas e do litoral. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Sobre as interpretações iluministas da teoria dos humores na conformação dos métodos terapêuticos 
naturistas cf: BAUBÉROT, 2004; VILLARET, 2005a; 2005b. Estes autores, assim como as análises 
elaboradas por SOARES (2005) e GLEYSE (1995) sobre a ginástica científica do século XIX, foram 
amplamente empregados na escrita deste capítulo. 
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3.1 A água, seus prazeres e suas potencialidades de cura: imergir-se para se libertar 
de antigos costumes 

Um dos primeiros métodos terapêuticos criados foi elaborado por um camponês 

chamado Vinzenz Priessnitz (1799-1851), nascido em um pequeno vilarejo austro-

húngaro. Para a sistematização do método, que empregava principalmente a água como 

agente de cura, utilizou-se tanto de práticas médicas da Antiguidade, quanto de 

conhecimentos populares que circulavam naquele momento na região de língua alemã da 

Europa Central, notadamente a Austro-Hungria e os estados alemães. O método consistia 

principalmente na promoção de choques térmicos ao corpo em contato com a água, seja 

na forma de imersões ou duchas. A água fria se impunha como um meio de ação 

privilegiada para a cura de enfermidades, sendo o choque térmico frequentemente 

responsável pela manifestação de vômitos, diarreias, suores e corizas que asseguravam ao 

terapeuta, segundo a teoria dos humores, que os fluídos corporais excessivos que 

causavam a doença estavam sendo excretados pelo corpo, o qual se preparava para 

restabelecer seu equilíbrio interno. O ar era um coadjuvante importante, e no 

estabelecimento de cura que Priessnitz criara para por em prática seus conhecimentos, as 

janelas se mantinham abertas o máximo de tempo possível, fazendo circular em seu 

interior e nutrir o pulmão dos enfermos. Ao exercício físico era reservado um espaço 

singular, principalmente as caminhadas prescritas a serem realizadas de pés descalços 

sobre a grama, voluntariamente molhada, ou em água corrente. O tratamento se baseava 

nos princípios de uma vida rústica, em contato direto com a natureza e seus elementos. O 

uso de vestimentas leves era recomendado de modo a promover o contato contínuo com o 

ar da montanha e facilitar a aplicação da água sobre o corpo. A simplicidade estaria 

caracterizada também na própria alimentação, estritamente vegetariana13 e láctea, de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Apesar de presente, não é o nosso objetivo realizar uma história da alimentação vegetariana. De modo 
geral, pode-se dizer que esteve relacionada, tanto com os preceitos de uma vida ascética advinda dos 
monastérios, quanto de uma mudança de sensibilidade quanto ao abate de animais. No início do século 
XIX, desenvolveram-se, em diversos países, movimentos vegetarianos altamente articulados, sendo os 
cardápios dos estabelecimentos terapêuticos uma de suas maiores expressões. As recomendações feitas por 
Varrentrapp, de que as colônias de férias deveriam proporcionar uma alimentação rica em carne, estaria 
relacionada, como veremos mais adiante, com os regimes adotados pelos sanatórios que visavam combater 
a magreza provocada pela tuberculose com alimentos proteicos e de coloração vermelha. A respeito do 
vegetarianismo e do consumo de animais cf. especialmente THOMAS, 1988, 64-78, 184, 203, 340-358. 
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preparo rudimentar, sendo o pão preto considerado como o mais saudável (VILLARET, 

2005a, 2005b). 

O estabelecimento que Priessnitz construiu em 1820 acolheria regularmente a 

corte austríaca e serviu de exemplo para uma série de outros que começariam a ser 

criados nos países de língua alemã, concentrando-se em pequenos vilarejos que se 

especializariam na cura pelas águas, entretanto, o maior impulso e desenvolvimento dos 

tratamentos hidroterápicos aconteceria por meio da figura de Sebastian Kneipp (1821-

1897), que escreveria um grande número de obras, traduzidas em diversas línguas14, e 

conferiria inúmeras palestras em toda a Europa no final do século XIX, correspondendo-

se com um conjunto importante de associações médicas estrangeiras com o objetivo de 

divulgar seu sistema, o qual se assemelhava bastante com o de Priessnitz, com a diferença 

de que se baseava principalmente na circulação sanguínea, sendo a água empregada 

metodicamente de acordo com sua temperatura, usualmente na formas de compressas 

úmidas e fricções (VILLARET, 2005a, 2005b; BAUBÉROT, 2004; KNEIPP, 1979). 

A popularidade que alcançaram os métodos hidroterápicos na época, se explicaria, 

segundo Sylvain Villaret (2005a), principalmente por terem transformado não apenas o 

uso médico da água, como igualmente as representações do líquido salvador, renovando 

seu imaginário ancestral como fonte de vitalidade e de renascimento. A água de riachos e 

de fontes cristalinas, em oposição a água parada e fétida das ruas das cidades e de seus 

esgotos a céu aberto, seria concebida como pura e fresca sobretudo por ser uma criação 

unicamente da natureza. Líquido simples e primitivo, simbolizaria aquilo que há de mais 

vital e a água fria e corrente, particularmente, romperia com as suspeitas de alterações por 

meio de artifícios humanos. Desse modo, os banhos em rios e riachos, assim como em 

banheiras, ou mesmo a aplicação de compressas frias, poderia evocar o retorno a uma 

pureza perdida, um renascimento. Toda eloquência verbal e escrita que ajudou Sebastian 

Kneipp a se inserir no meio médico da época advinha também de sua formação de padre. 

Apesar da organização racional de seu tratamento hidroterápico, não se escondia a 

atmosfera alegórica que envolvia essas práticas de cura, ligando-se facilmente a cultura 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Seu livro mais conhecido, Minha cura d’água, ganhou uma edição brasileira apenas seis anos após seu 
lançamento em 1890. Em 1895 já contava com 50 edições alemãs. Fora utilizada nesta tese a sua quarta 
edição brasileira, de 1979, no qual se encontram as imagens extraídas.  
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popular da época, eminentemente oral e embebida em tradições cristãs, o que facilitaria, 

por sua vez, sua divulgação entre a população iletrada15. 

 
Figura 3: O banho de vapor aplicado a 

cabeça 

 
Figura 4: Afusão geral 

 
Figura 5: Fricção sobretudo. 
Como se aplica o pano 
molhado ao redor do corpo. 

A aplicação da água nos tratamentos elaborados por Kneipp poderia ser realizada 

por meio de técnicas simples, como os banhos a vapor, que requeriam apenas uma manta 

que cobrisse o corpo e uma vasilha para comportar a água previamente aquecida, ou 

então como os banhos parciais, afusões, que poderiam ser realizados em pequenas 

quedas-d'água e as abluções completas passíveis de serem feitas em riachos Não 

demandavam tampouco um gasto econômico considerável, podendo ser realizados com 

objetos do cotidiano, vasilhas e panos umedecidos. As explicações coloquiais oferecidas, 

com exemplos corriqueiros do dia-dia camponês, ajudariam ainda mais na rápida difusão 

entre a população mais pobre dos tratamentos para moléstias da pele, olhos, ouvidos, 

garganta, nariz, entre outras partes do corpo. Mesmo Vinzenz Priessnitz, camponês com 

pouco conhecimento das letras, sistematizara o seu método hidroterápico utilizando 

bastante do conhecimento popular que circulava naquele momento, o que facilitaria a 

assimilação de suas prescrições entre as famílias camponesas ou com poucos recursos 

materiais (BAUBÉROT, 2004). 

A parcela mais pobre da população não seria, entretanto, a única a reconhecer a 

importância da água no tratamentos dos males corporais e conferir respaldo social a sua 

utilização médica. Se os tratamentos de fácil aplicação, que renovavam a simbologia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 A respeito da cultura popular e o poder da oralidade na divulgação de conhecimentos cf.: GINZBURG, 
1987. 
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cristã da água, afirmavam-se socialmente nos meios mais populares, seriam os 

estabelecimentos criados para o emprego da hidroterapia que atrairiam, por sua vez, um 

grande número de pessoas de famílias abastadas da aristocracia austríaca e da alta 

burguesia alemã. De modo a persuadir esta parcela da população da importância dos 

tratamentos, conotações sociais e morais seriam feitas a constatação de que a água em 

temperatura morna apraz o sentido do tato, oferecendo um sensação agradável a pele, e 

que ao relaxar os músculos de todo o corpo poderia acalmar o sistema nervoso, enquanto 

que em temperatura fria, ao suscitar contrações musculares em cadeia, constringe os 

vasos dilatados e endurece os filamentos musculares, tornando o corpo tenso e rígido. O 

banho morno, favorável aos deleites voluptuosos, seria relacionado majoritariamente ao 

luxo e as aparências dos costumes aristocráticos, enquanto que o banho frio, ao revigorar 

e conferir firmeza, se associaria mais a representação de corpo e moral burguesa. Os 

médicos privilegiariam a prescrição de medidas fortificantes e se dedicariam 

principalmente a repor o tônus as fibras musculares. Adotariam em larga escala os efeitos 

da água fria sobre o corpo e sobre a mente. O frio agiria sobre o ritmo da circulação 

sanguínea, na circulação dos fluídos corporais e influiria no funcionamento dos “nervos”, 

provocando um choque térmico não apenas no corpo, mas também em sua psique. A água 

estava longe de ser apenas limpeza, a sensibilidade era outra, o banho e a aplicação de 

panos úmidos lavava menos do que fortalecia o corpo e a mente (VIGARELLO, 2004; 

1996). 

No contexto social e cultural, se submeter aos tratamentos hidroterápicos de 

estabelecimentos localizados em pequenos vilarejos nos campo era também uma forma 

de fugir temporariamente da austeridade dos costumes da corte ou da sofisticação da vida 

urbana, tão atacados em épocas anteriores por pensadores como Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778) e pelo movimento literário do romantismo alemão, que teria em Johann 

Wolfgang von Goethe (1749-1832) um de seus principais representantes (BAUBÉROT, 

2004). Para entrar em contato com a água, o corpo de um membro da aristocracia, 

sustentado por todo um aparato de artifícios exteriores que constringiam e moldavam as 

carnes por pressão externa, conferindo-lhe retidão, como os espartilhos largamente 

empregados na época, teria que se libertar desses instrumentos ortopédicos. Pôr-se de pés 

nus sobre a grama molhada exigia a retirada dos sapatos de saltos, usados habitualmente 
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por homens e mulheres da aristocracia, que mais do que um simples ato, estava carregado 

de significações, pois ao descer dos saltos, despindo os pés e entrando em contato direto 

com a relva, o caminhar incitaria novas sensações corporais, poucas vezes antes 

experimentadas numa vida na corte marcada pela teatralização dos gestos. Os pés em 

contato com o frio supostamente poderia fortalecer os indivíduos das elites, escravizados, 

segundo médicos, terapeutas e escritores, pelo conforto, por não saberem caminhar senão 

sobre macias tapeçarias (VIGARELLO, 2004; SOARES, FRAGA, 2003; CORBIN, 

1989). 

A natureza não atuaria unicamente de forma passiva sobre o convalescente, era 

necessário que o corpo ao menos se permitisse entrar em contato direto com ela, seja 

mergulhado em águas ou caminhando ao ar livre com roupas leves e sobre a relva. Nos 

tratamentos concebidos por Priessnitz e Kneipp, as caminhadas não se estabeleciam sob 

uma cadência mecânica ou alguma lógica científica, como a que seria imposta pela 

fisiologia na segunda metade do século XIX, muito embora fossem pautadas por tempos 

precisos de contato do corpo com a água, seja no solo molhado, de quinze minutos a uma 

hora, seja na água corrente, de um a cinco minutos, ou mesmo na neve recentemente 

precipitada, de meia hora a uma hora e meia. Os banhos e aplicações de panos úmidos tão 

pouco apresentavam um embasamento científico, por meio de comprovações 

experimentais; eram fundamentados empiricamente na experiência dos formuladores dos 

métodos terapêuticos e se ancoravam principalmente nos preceitos da medicina 

hipocrática, na ação dos elementos da natureza sobre os fluídos internos do organismo 

humano. Sua atuação final era de fato muito mais sobre os sentidos corporais do que 

sobre a mecânica muscular; a água, fria ou quente, agiria no corpo por meio de uma ação 

tátil que se iniciava na pele e atingiria os centros nervosos, passando pelos músculos, os 

quais se relaxariam ou se tonificariam de acordo com o estímulo nervoso oferecido pela 

temperatura da água. Não se tratava de uma questão posta pela termodinâmica clássica e 

o corpo não era ainda racionalizado segundo a biomecânica nestas práticas corporais. De 
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acordo com Sylvain Villaret (2005, p.46), “apesar do interesse afirmado pelos hidro-

terapeutas pelo exercício, eles não falam de educação física”16. 

É certo que os tratamentos tinham por função tonificar os músculos até então 

encerrado por uma parafernália exterior que os moldava segundo padrões de civilidade 

aristocráticos; de possibilitar que o corpo se sustentasse sobre si a partir de forças 

musculares interiores (VIGARELLO, 2004). Obedecendo-se as regras das práticas 

corporais ditadas pelo terapeuta, não seria mais a mão que enlaçava e fechava o 

espartilho que educaria a postura do corpo, mas os elementos da natureza que 

tonificariam seus músculos e restabeleceriam seu equilíbrio interno de acordo com a 

teoria dos humores. A ação dos banhos e das caminhadas se produzia muito mais por 

conta dos estímulos oferecidos ao sistema nervoso através da pele, livre de pesadas 

vestimentas, do que pelo dispêndio de energias de um trabalho corporal caracterizado 

pela ginástica científica e pela educação física, as quais priorizariam, como veremos mais 

detalhadamente adiante, por uma economia racional dos gestos (SOARES, 2005; 

GLEYSE, 1995). Segundo Villaret (2005a, p.46), “A organização racional dos 

tratamentos não devem esconder de fato a atmosfera mística, sobrenatural, que envolve as 

práticas de cura”17. A atividade física estava, neste caso, “associada ao desnudamento e, 

invariavelmente, ao uso sistemático de outros agentes naturais de poderes ‘mágicos’”18. 

Os poderes mágicos eram, na verdade, uma compreensão outra do corpo e da doença, que 

se estabelecia segundo a medicina hipocrática e sua teoria dos humores corporais e não 

pela compreensão racional que temos atualmente, a qual advém em grande parte da 

ciência anatômica, da fisiologia e da bioquímica. 

Observa-se três tipos diferentes de educação do corpo que coexistiam no século 

XIX: uma ortopédica, representada pelos espartilhos, cintas, saltos altos, enfaixamentos e 

todos os meios artificiais de sustentação passiva do corpo imóvel, como a própria carteira 

escolar; uma outra classificada como energética, embasada sobretudo pelos preceitos da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 “malgré l’intérêt affirmé des hydrothérapeutes pour l’exercice, ils ne proposent pas a proprement parler 
d’éducation physique” 
17  “L’organisation rationnelle des traitements ne doit pas cacher en effet l’atmosphère mystique, 
surnaturelle qui entoure les pratiques de cure.” 
18 Elle [l’activité physique] est associée au dévêtissement et, invariablement, a l’usage systématisé des 
autres agents naturels aux pouvoir ‘magiques’.” 
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termodinâmica e da mecânica aplicada ao corpo humano, a qual seria responsável pela 

emergência da ginástica mais científica. Por fim, uma educação do corpo ao ar livre, 

proposta pelos terapeutas em questão e que tomava como referência antigas 

representações do corpo humano para codificar práticas corporais que estabeleciam um 

contato íntimo com os elementos da natureza. Esta educação do corpo junto a natureza 

tinha como finalidade restabelecer sua suposta harmonia interna, uma vez que se 

compreendia que um desequilíbrio dos fluídos corporais havia propiciado o aparecimento 

da doença. 

A representação corporal inscrita nesta educação ao ar livre parece se construir 

muito mais pelo modelo vegetal e pelos conhecimentos da botânica do que da biologia e 

fisiologia animal. Mais do que metáforas corporais que associavam estruturas animais 

com estruturas vegetais, o conhecimento para os cuidados com o corpo advinha de uma 

compreensão minuciosa da vida dos vegetais. Assim como as plantas, para garantir o 

crescimento e o desabrochar do ser humano, era considerado como imprescindível que 

fossem realizados banhos de luz e de água, que permanecessem ao ar livre, para garantir 

as trocas gasosas, que recebessem nutrientes diversos, ou seja, que convivessem com a 

natureza e que fossem cuidados com seus recursos mais simples e indispensáveis a vida, 

tanto vegetal quanto animal. 

As colônias de férias adotariam sobretudo este modelo de educação do corpo no 

cuidado com as crianças que viajariam para locais onde a natureza se faria mais presente, 

como o campo, a montanha e a praia e enraizariam suas práticas em compreensões do 

corpo que o assemelhavam ao universo vegetal. A ascensão destas práticas corporais não 

dependeriam, no entanto, estritamente das colônias de férias; outras instituições, como os 

estabelecimentos terapêuticos, outras práticas sociais, como as vilegiaturas e outros 

elementos mais sutis, como o prazer corporal, teriam uma preponderância no sucesso 

alcançado pelas práticas corporais ao ar livre entre a população. Como veremos mais a 

frente, todo este conjunto de práticas corporais ao ar livre conformariam também técnicas 

que empregadas não apenas por estabelecimentos de cura e de prevenção mas também 

como práticas pedagógicas específicas a educação física. 
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Diferentemente da ginástica científica que seria ensinada sobretudo nas escolas, a 

qual as crianças eram obrigadas a realizar, com o objetivo principal de prepará-las para o 

trabalho na própria cidade, na indústria, ou para a defesa dos estados em caso de guerra, 

nos estabelecimentos terapêuticos era necessário que o paciente, frequentemente da corte 

austríaca ou da burguesia alemã,  se predispusesse a realizar os exercícios propostos pelos 

terapeutas, ou ao menos, que viajasse até os pequenos vilarejos no campo, onde poderia 

encontrá-los. Haveria um componente muito importante que estava ligado ao prazer, aos 

sentidos corporais, o qual distanciava esses métodos de cura, de uma “simples” tarefa de 

treinamento muscular e que seria um dos principais ingredientes responsáveis pelo seu 

sucesso entre as classes mais altas. 

A questão maior parece ser que os exercícios como os banhos e as caminhadas, 

mais do que uma técnica de fortalecimento do corpo, eram uma forma de se estimular os 

sentidos corporais e, por meio deles, oferecer prazer e, ao mesmo tempo, vigor aos 

músculos e sobretudo a sua mente (CORBIN, 2001). O século XIX representou um 

momento em que a delicadeza e a palidez do corpo aristocrático começaram a ser 

questionadas e colocadas em comparação com o vigor que o trabalho no campo 

proporcionava as classes trabalhadoras, numa dualidade que facilitava a aceitação de 

tratamento terapêuticos criados por simples camponeses como Priessnitz. Os novos 

comportamentos admitidos e estimulados nos estabelecimentos hidroterápicos por meio 

de seus métodos seriam, assim, o reflexo do desejo de evadir-se temporariamente do rigor 

dos costumes da corte, de se despir de seus códigos de civilidade. Se permitir entrar em 

contato direto com a natureza e com seus elementos poderia oferecer uma gama variada 

de novas sensações corporais prazerosas, o que se repercutiria no crescente número de 

adeptos das viagens para os estabelecimentos terapêuticos construídos em pequenos 

vilarejos no campo (VILLARET, 2005; BAUBÉROT, 2004). 

 

3.2 A casa de campo: o ar livre como exclusividade de poucos 

Como nos incita a refletir os estudos de Alain Corbin (2001, 1989, 1987), as 

sensibilidades corporais tem também a sua história própria e são o resultado de um peso 
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cada vez maior da cultura sobre o mundo das sensações imediatas. A descoberta da 

natureza como fonte não apenas de cura, mas de prazeres, se inscreve neste processo que 

molda gradualmente as sensações corporais, aguçando seu refinamento e polindo novos 

comportamentos. A adoção por membros de famílias abastadas das viagens e 

hospedagem nos estabelecimentos adjacentes a riachos revelam não apenas o desejo de se 

curar de certas enfermidades a partir do uso da água, mas abriram espaço para que a 

natureza fosse redescoberta e afirmada enquanto local de fruição e prazeres sensoriais. 

Tomar ar fresco, banhar-se e subir a serra tornavam-se expressões cada vez mais 

recorrentes entre essas famílias e motivaram a reorganização de pequenos vilarejos que se 

transformariam, no final do século XIX, em elegantes estâncias balneárias, nas quais os 

prazeres das caminhadas realizadas em bosques, a margem de rios e lagos, os 

piqueniques, os passeios a cavalo, revelavam uma nova sensibilidade com a natureza que 

ultrapassava os métodos recomendados pelas hidroterapias, pois ao proporcionar um 

relaxamento dos costumes, convocava a criação de novas formas de sociabilidade entre 

as famílias da elite econômica da época, que procuravam se distinguir do restante da 

população mais pobre, ocupada, muitas vezes, mais em sobreviver do que gozar dos 

prazeres da natureza. 

Para as classes mais pobres, imigrar para as cidades não se constituía 

primeiramente como um desejo, mas uma necessidade de sobrevivência, uma vez que a 

introdução da energia do vapor e a demarcação de propriedades no campo pela elite rural 

obrigara grande parte dos artífices e camponeses a procurar outras fontes de renda. 

Certamente poucos desejariam abandonar uma área limpa e saudável, com fartura de 

alimentos, como apresentado pela literatura, em troca de uma região suja, fedorenta e 

ruidosa. De fato, a realidade rural para os trabalhadores, como observamos, era bastante 

diferente desta idealização da natureza, bem mais dura e permeada de relações de 

trabalhos exploratórias. Em contraposição, a procura pelas cidades seria um desejo 

sobretudo para as elites, pois lá se encontrava a sociedade mais sofisticada, as últimas 

modas e os desejos mais caros. A suposta aversão a cidade encontrada na literatura da 

época é passível mesmo ser contestada, uma vez que as oportunidades econômicas e os 

divertimentos próprios do meio urbano, como os teatros, concertos, bares e cassinos, 

eram para muitos irresistíveis. Talvez por isso fosse também tão importante escrever 
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sobre as virtudes do campo e quase nada sobre os benefícios que a cidade poderia 

proporcionar. Conforme observado por Thomas (1988, p.299), os escritores “raramente 

teciam comentários sobre a cidade, pois era desnecessário”. Os que iam para o campo por 

vontade própria muitas vezes poderiam avaliar que um fim de semana já bastava. 

Constantemente habituados a efervescência das cidades, poderiam logo considerar a 

solidão do campo entediante e, ao se arrastar o tempo penosamente, muitos retornariam o 

mais breve possível para os centros urbanos. A permanência no campo ou na cidade para 

as elites seria sobretudo uma questão de desejo e não de necessidade, pois possuíam a 

vantagem de se deslocar quando julgassem conveniente. Entretanto havia também razões 

bem concretas para se dirigirem eventualmente para o campo ou mesmo lá viverem pois, 

além das cidades começarem a ser tomadas por diversos surtos epidêmicos, o que fazia 

com que se afastassem dos seus centros, era nas propriedades agrícolas que a riqueza das 

classes mais altas frequentemente se assentava (THOMAS, 1988).  

A sociedade elegante, ainda que por vezes se entediasse pela vida no campo, tinha 

o privilégio de nunca estar na cidade o ano inteiro, podendo desfrutar dos prazeres 

oferecidos pela natureza em suas casas de campo ou nas estações balnearias nascentes. 

No século XIX, a prática da residência secundária se instalava entre a elite de diversos 

países. Principalmente na Inglaterra, mas não apenas, se afirmava definitivamente a 

prática de se construir casas de campo reservadas para um retiro em família do ambiente 

urbano para o rural, entretanto, estas residências em nada se assemelhavam aos casebres 

camponeses tipicamente descritos pela literatura ou existentes de fato. Construídas ou 

compradas, as casas de campo eram esplêndidas mansões nas quais seus proprietários 

promoviam suntuosos bailes, jantares e reuniões de modo a ostentar seu sucesso 

econômico aos outros membros ou as classes menos favorecidas, bem como para 

organizar jogos de influências (HOBSBAWM, 2009). Nessas residências, que tinham 

seus interiores dignos de palácios, com objetos de decoração trazidos de diversas partes 

do mundo e coleções de quadros de pintores famosos, a vida privada era inseparável da 

vida pública, tendo acentuadas funções diplomáticas e políticas. Todos os detalhes eram 

pensados de modo a promover a apresentação pública do prestigio social de seu 

proprietário, oferecendo aos convives as mais refinadas comodidades e confortos durante 
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as recepções que promoviam encontros que poderiam consolidar acordos comerciais e 

políticos. 

Na arquitetura exterior, as influências também eram diversas, sendo a tonalidade 

dominante o ecletismo, o sincretismo e uma tendência passadista que trazia elementos 

decorativos de outrora ou mesmo do universo camponês estilizado (BOYER, 2008). Ao 

seu redor, a natureza era reordenada de modo que se parecesse o mais possível com 

paisagens de pinturas e de descrições da literatura romântica, com jardins e alamedas que 

criavam identidades espaciais específicas. Segundo Williams (2011, p.207), se 

comparássemos as obras de arte com as paisagens vistas das janelas de inúmeras casas de 

campo poderíamos encontrar muitas imitações conscientes: “as faixas de luz, sombra e 

água, como nas composições em tela; as construções e arvoredos para proporcionar 

linhas verticais e pontos de ênfase; a utilização de árvores escuras em primeiro plano para 

emoldurar o olhar”. Tratava-se sobretudo de novas maneiras de ver a paisagem 

aprendidas pelos proprietários dessas casas de campo que, ao viajarem pelo continente 

europeu, colecionavam pinturas, sobretudo telas italianas, e desenvolviam uma mudança 

de gosto, uma nova sensibilidade para com a natureza, a qual consolidaria diferentes tipos 

de jardinagens para serem desfrutadas das janelas de suas residências secundárias como 

pinturas vivas. 

Os jardins e alamedas que iam até pontos distantes, onde nenhum detalhe 

perturbava a vista geral, representavam uma atitude não-utilitária diante da natureza, no 

sentido econômico do termo, e espelhava o fato de “um número cada vez maior de 

pessoas passava a plantar árvores e a cultivar flores para pura satisfação emocional” 

(THOMAS, 1988, p.289). A natureza seria dominada de modo a apresentar uma 

harmonia, suscitando a contemplação e um sentimento nostálgico para enriquecimento da 

alma. De acordo com Mario Praz (1996), ao analisar o termo “romantismo”, este não 

descreveria apenas um cenário, que bate aos olhos e promove admiração, mas a particular 

emoção suscitada em quem o contempla. Consolidava-se a organização de uma natureza 

romântica, em que tudo quanto distante se tornava poesia para a experiência interior de 

quem a contemplava. Uma natureza esvaziada do trabalho de cultivo da terra e dos 

milhares de trabalhadores rurais que nunca passaram de instrumentos para o crescimento 
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econômico de poucos, e que conteria centenas de analogias com a pintura e a poesia 

romântica, da qual os fatos referentes a produção haviam sido, por sua vez, também 

removidos. Como analisado por Williams (2011, p.82), sem dúvida, “o campo fresco no 

qual o poeta se refugia não é o do agricultor, e sim de um morador desocupado”. 

No século XIX se afirmava a dupla residência para ricos que viviam, sobretudo de 

rendas, com ganhos advindos da cidade ou do campo. Habitariam por um maior tempo 

nas grandes cidades, principalmente nas capitais em que a população mais pobre se 

amontoava, dirigindo-se para o campo especialmente durante o verão para desfrutarem 

dos prazeres da natureza que haviam criado ao redor de suas residências secundárias e 

das sociabilidades das recepções e festas frequentemente organizadas, por meio das quais 

se distinguiam em relação ao restante da população, principalmente por serem donos de 

propriedades e dos bens de produção, enquanto os mais pobres, por possuírem somente a 

propriedade de seus corpos, eram obrigados a trabalhar e quando não encontravam 

emprego, ou mesmo o recusavam, eram comumente qualificados por um discurso moral 

enquanto vadios, em uma concepção na qual sua existência se justificava por uma 

premissa estritamente econômica (HOBSBAWM, 2009; BRESCIANI, 1982). 

A casa de campo se constituiria como uma extensão dos palacetes das capitais, 

equipadas com o mesmo luxo e conforto, com a diferença que possuíam espaços 

reservados para a prática de divertimentos ociosos, como a tradicional caça no caso 

inglês, os bailes e as caminhadas bucólicas, realizadas como um meio de saborear a 

quietude e o charme do campo. Quando em sítios elevados, as amplas janelas, os terraços, 

os gramados e as perspectivas abertas manifestavam concretamente o controle e o 

domínio sobre a natureza e a realidade rural. Eram, de fato, mansões planejadas para 

trazerem a civilização urbana aos arredores do campo e fornecerem a base para um estilo 

de vida distintamente “ruralizado”, entremeado com uma certa dose de política e 

administração. Mais do que um sonho rural, era um sonho suburbano, que se desejava 

tornar um símbolo da modernidade, compreendida como uma mudança de gosto, 

decoração e estilo de vida que afetaria profundamente os divertimentos, os quais 

assumiriam sobretudo a forma de viagens e de práticas corporais na natureza 

(HOBSBAWM, 2009). Em nada se assemelhavam com a dura realidade da vida de 
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agricultores. O prazer da viagem era menos a descoberta de novos lugares e o contato 

com habitantes nativos do que a relação e o comércio com outras pessoas na mesma 

situação econômica e o desfrute das sensações proporcionadas pelos elementos naturais 

(WILLIAMS, 2011; BOYER, 2008; THOMAS, 1988). 

O imaginário e o próprio espaço do campo eram construídos a partir de valores 

advindos das cidades, o que não impedia que antigos estereótipos se mantivessem 

constantes e que a percepção do campo e de seus habitantes fossem referenciadas por 

imagens fortemente desvinculadas da realidade. Como observamos anteriormente, 

mesmo com todas as suas ilusões, o crescente sentimento em favor da natureza e de um 

estilo de vida próximo a ela refletia um anseio autêntico que aumentaria constantemente, 

tanto em volume como em intensidade com a expansão das cidades e o crescimento das 

indústrias (THOMAS, 1988). Os terapeutas, por sua vez, se beneficiaram bastante desta 

nova mentalidade que se formava com as viagens para o campo e se enriqueceriam 

enormemente com os estabelecimentos hidroterápicos criados. Pequenos vilarejos 

afastados se tornavam centros de curas e de prazeres para receber os viajantes atraídos 

tanto pelos poderes curativos da natureza, quanto pelas sensações físicas prazerosas 

oferecidas pela luz solar, pela água e pela brisa do vento em contato com a pele, pelos 

ritmos vagarosos e calmantes do campo, que contrastavam com a velocidade das cidades 

mais industrializadas, pelas paisagens que agradavam o olhar, pelo frescor dos frutos 

disponíveis nos bosques, pela suavidade do perfume das flores e pelos sons dos pássaros 

e pequenos animais que animavam a curiosidade e que cada vez mais deixavam de existir 

nos centros urbanos corroídos por uma industrialização desenfreada. 

 

3.3 A moda das vilegiaturas: quando a natureza se afirma como distinção de classe 

Essas novas sensibilidades estavam também alicerçadas em toda uma literatura 

romântica que circulara durante o século XVIII e que idealizava a natureza como 

expressão dos sentimentos humanos (WILLIAMS, 2011; THOMAS, 1988). Seja nas 

encostas das montanhas da Silésia, como no caso do estabelecimento criado pelo 

camponês Vinzenz Priessnitz, nos altos planaltos da Baviera, como no caso dos 
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estabelecimentos criado pelo padre Sebastian Kneipp, ou mesmo nas vastas regiões 

agrícolas de Sudetos, os lugares de construção dos estabelecimentos de cura permitiam o 

contato com uma natureza idealizada e a fuga das cidades industriais. Enquanto se 

intensificava um afluxo de camponeses para os centros urbanos, motivados 

principalmente pela procura de trabalho nas indústrias e comércios nascentes, elites 

criavam para si uma prática social que se transcorria no sentido inverso com o principal 

objetivo de se distinguirem dos demais, quais sejam, as viagens para o campo e para as 

estações balneárias, conhecidas comumente na época como vilegiaturas (BOYER, 2008). 

A estes refúgios para a alma e para os ofícios do dia-a-dia das famílias burguesas, médico 

e terapeutas imporiam o tratamento hidroterápico. O viajante teria, além disso, a 

possibilidade de distrair-se em meio a sociedade elegante que frequentava os balneários 

da moda ou estabelecer relações de negócios com magnatas do mundo todo. 

As viagens realizadas a procura das curas e dos prazeres oferecidos pela natureza 

consolidavam a criação de requintadas estações de veraneio na Alemanha, Austro-

Hungria, Suíça, França, Itália entre outros países europeus. Diversas residências 

secundárias foram paulatinamente construídas vizinhas aos estabelecimentos 

hidroterápicos que, por sua vez, ganhavam uma divulgação cada vez mais ampla entre a 

parcela mais rica da população com revistas e guias especializados que começaram a ser 

publicados na segunda metade do século XIX19 (BOYER, 2008). A construção de linhas 

férreas viria a promover ainda mais a elevada procura por estes estabelecimentos, 

facilitando e oferecendo maior conforto para as viagens, que continuariam, entretanto, 

reservadas para os poucos clientes que poderiam arcar com seus custos e que dispunham 

de tempo ocioso. Cabe lembrar que as férias trabalhistas começariam a se tornar uma 

realidade, ainda que somente em determinados países, apenas a partir década de 1930. A 

principal categoria de clientes destas estações de vilegiatura foi inicialmente a dos 

aristocratas e dos burgueses que haviam se retirado parcialmente dos negócios após 

fazerem fortuna (RAUCH, 2001). Segundo Hobsbawm (2009), tratava-se de uma época 

em que se definiriam as classes sociais: uma aristocracia que não exercia mais tanto 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Guide pratique du médecin et du malade aux eaux minérales de France, Belgique, Allemagne, Suisse, 
Italie et aux bains de mer (1855), Revue des Eaux (1853), La Gazette des eaux (1868), Le Monde des Eaux 
(1860), são alguns exemplos de publicações que favoreceriam a emergência da prática da hidroterapia entre 
as famílias abastadas de diversos países europeus no final do século XIX (BOYER, 2008). 
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poder, mas que procurava se distinguir simbolicamente das demais; uma pequena 

burguesia em franca ascensão, que muitas vezes imitava as práticas aristocráticas; um 

campesinato, explorado no campo, mas que teria sua vida idealizada pela literatura para 

servir de modelo ao estilo de vida ruralizado da burguesia e da nobreza; e finalmente, um 

operariado cada vez mais crescente nos centros urbanos que começavam a se 

industrializar. A vilegiatura viria a compor o conjunto de práticas que distinguiria 

socialmente estas parcelas da população, sendo paulatinamente imitada por aqueles que 

conseguissem uma ascensão social de modo a realçar o sucesso econômico alcançado. 

Conforme nos adverte Marc Boyer (2008), as vilegiaturas eram multi-sazonais e 

complexas: cada estação do ano haveria suas especificidades, seus atrativos próprios, 

sejam eles culturais ou naturais. O inverno delicado de certas paragens poderia acolher a 

estação mais longa de vilegiatura, normalmente de outubro a maio, enquanto que a 

vilegiatura termal, hidromineral, foi o modelo da estação mundana, passível de ser 

frequentada o ano todo, rapidamente incorporada pelos estabelecimentos que ofereciam o 

conforto para realização dos banhos de mar, executados, no entanto, prioritariamente 

durante a estação do verão. Algumas promoções de inverno, feitas tanto pelos hotéis 

quanto pelas companhias de trem a partir do final do século XIX, barateavam os custos 

das viagens, atraindo outras parcelas de clientes, notadamente aqueles que haviam 

conseguido um aumento em suas rendas anuais, formada principalmente por funcionários 

públicos. Evidencia-se, deste modo, que a atração exercida pela natureza e pelas estações 

balneárias não influenciava apenas as elites mais abastadas. A classe média da burguesia 

procurava economizar no custo da viagem, se rendendo as estação mais próximas aos 

seus domicílios ou em balneários mais baratos e menos reputados (RAUCH, 2001). 

A viagem de trem seria uma novidade para muitos e a sua velocidade criaria a 

ilusão de se dominar a distância. A locomotiva e seus vagões não constituía apenas um 

simples meio de transporte no final do século XIX. Ao recortar a geografia, permitia aos 

seus passageiros encontrar paisagens nunca antes deparadas ou mesmo sonhadas, incitava 

a imaginação e descortinava novas sensibilidades, ao mesmo tempo em que movimentava 

a economia. Compartimentado em diferentes categorias que revelavam preços e tempos 

de diferentes viagens, os vagões propunham uma série de serviços e confortos que 
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poderiam ocultar o tedioso tempo de deslocamento. O próprio sentimento de liberdade da 

viagem feita de trem, deslizando-se entre cenários pitorescos, criaria, por si só, um 

divertimento, como nos relatam os diários e a literatura da época (RAUCH, 2001). Nas 

estações de trem circulavam não simplesmente pessoas, mas principalmente suas imagens 

sociais: das cidades partiam funcionários, banqueiros, homens de negócios que, ao 

desembarcar do trem, se tornavam curistas e vilegiadores, ansiosamente aguardados pelos 

proprietários dos estabelecimentos hidroterápicos e dos hotéis, pois constituía-se um 

comércio bastante rentável. Na imprensa, jornalistas e caricaturistas satirizavam as 

atitudes e os trejeitos dos viajantes, proporcionando uma divulgação ainda maior destas 

paragens. A publicidade feita pelos estabelecimentos balneários, companhias de trem e 

boutiques de roupas esportivas, mais do que qualquer outro material, ao estetizar a 

natureza e os prazeres corporais dela usufruídos a transformavam sobretudo em um 

negócio  (RAUCH, CHEVRET, CORNET, 2006). 

A vida sazonal nestas estações se organizava ao redor de lugares de encontros, 

como os majestosos hotéis que começariam a ser construídos no final do século XIX e 

que promoveriam elegantes festas, sessões de jogos e espetáculos musicais a noite, e se 

dirigia ao campo e aos bosques ao amanhecer com passeios e divertimentos nos quais a 

natureza seria não apenas um aprazível cenário mas também fonte de deleite sensorial. 

Segundo Marc Boyer (2008), a estação de Baden-Baden, na Alemanha, assim como a de 

Spa, na Bélgica, se destacariam entre as demais por uma superioridade que não se 

fundamentava na qualidade das águas e no seu valor terapêutico, mas sobretudo na 

reputação social que conseguira adquirir, consolidando-se como um dos destinos mais 

procurados pelas elites mais abastadas. Seria para lá que famílias que viviam na América 

do Sul e haviam se enriquecido enormemente com a exportação de açúcar, café e carne 

iriam realizar seus negócios e, em pouco tempo, também começariam a criar estações 

balneárias semelhantes em seus próprios países. 

Os estabelecimentos hidroterápicos mais luxuosos, hotéis e cassinos, adotavam 

todas as referências estéticas das grandes villas italianas, das casas de campo dos nobres 

ingleses, ou mesmo das mansões dos grandes industriais. Penetrava-se em um meio 

seleto, reservado e fechado em si próprio, no qual uma conduta de aparência 
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irrepreensível era exigida para se estar em acordo com o ambiente requintado e elegante 

destes estabelecimentos, onde o corpo era codificado sob os signos de uma classe 

cultivada que se pretendia distinta até em seus gestos mais sutis (BOYER, 2008). 

Suntuosos, com ornamentos pitorescos, como esculturas e afrescos que remetiam 

frequentemente as termas romanas de outrora, contavam, em contraste, com modernos 

sistemas hidráulicos que assegurariam a perfeita técnica de aplicação da água (cf. fig.6). 

Colocados de forma aparente, fariam parte da decoração e misturando-se aos vapores 

d’água criariam um cenário mágico no qual o moderno se mesclava indistintamente a 

nostalgia de tempos longínquos (cf. fig.7). Iludir os sentidos e provocar uma emoção 

estética prazerosa, ao mesmo tempo que proporcionava um novo espaço de divertimentos 

e de sociabilidade, este era um dos principais acordos instituídos entre os hotéis e os 

estabelecimentos hidroterápicos mais luxuosos com seus clientes nas estações balneárias 

da moda. 

 
Figura 6: Procedimentos de 

operação e aparelhos  
 

 
Figura 7: Estabelecimento de Hidroterapia 

Os tratamentos terapêuticos propostos durante o século XIX não se limitavam, no 

entanto, a utilização da água, que era integrada a um conjunto de prescrições que 

incluíam a exposição ao ar livre, a realização de exercícios físicos, como a caminhada, e 

também a adoção de regimes alimentares específicos como coadjuvantes indispensáveis 

dos banhos, duchas, fricções e compressas húmidas. Formulados inicialmente em 

estabelecimentos bem mais modestos do que aqueles construídos no final do século XIX, 

que acabavam levando um estilo de vida mais urbanizado para o campo, os tratamentos 



! 69!

foram agrupados num ramo de especialidades denominado como medicina natural, em 

contraposição a medicina alopática que se desenvolvia largamente com os estudos 

médicos ligados as ciências química, física e biológica. Seus principais criadores se 

utilizavam sobretudo de um conhecimento empírico embasado nas tradições populares e 

nos preceitos da medicina hipocrática dos humores, sem que houvesse uma comprovação 

experimental de seus resultados e da sua eficácia. De fato, muito mais do que uma 

comprovação científica, os principais alicerces para o crescimento do número de 

estabelecimentos que se utilizavam da medicina natural estavam inseridos na dinâmica 

cultural, política e social da época que exaltava as virtudes da vida no campo e da 

natureza em contraposição as realidades perniciosas do crescimento urbano desordenado, 

promovendo aqueles que se dirigiam para estes estabelecimentos novos modelos de vida 

e novas formas de lidar com o próprio corpo quando submetidos as práticas corporais 

codificadas pelos terapeutas. Aprender outros modos de se vestir, de caminhar e de se 

alimentar, de forma que a natureza exercesse sua influência benfazeja sobre o corpo, 

assim como aprender quais seriam os cuidados cotidianos mais adequados para se manter 

a saúde, seriam pouco a pouco compreendidos como uma forma de educação na qual a 

reconciliação com a natureza, por meio de uma harmonia com a vida ao ar livre, seria a 

maior exigência. 

A partir de reinterpretações de conhecimentos antigos do corpo, os terapeutas 

criavam uma grande diversidade de práticas, estabelecidas segundo dosagens e aplicações 

precisas dos elementos naturais como a água e a exposição ao ar livre, de modo a 

propiciar uma alteração no estado de saúde do paciente para que pudesse fortalecer 

sobretudo suas defesas internas. Essa codificação de novas práticas corporais poderia se 

repercutir não apenas na saúde corporal, mas também em novos hábitos e modos de 

representar e compreender o próprio corpo, assimilados pelos pacientes durante os 

procedimentos e as rotinas adotados por estes estabelecimentos. A fuga temporária das 

cidades e das sociedades de corte para o campo, especialmente para estabelecimentos 

hidroterápicos mais modestos, abriria a ocasião para que a natureza fosse compreendida 

como essencial tanto para a saúde do corpo, quanto para novas práticas de divertimentos 

e de sociabilidades que afirmariam ainda mais entre os viajantes o poder curativo e de 

deleite sensorial que a natureza e seus elementos poderia proporcionar. Constituía-se uma 
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verdadeira educação do corpo ao ar livre, guiada pelo terapeuta e com práticas corporais 

e divertimentos inúmeros, na qual a natureza seria a principal referência e não os saberes 

científicos sobre o movimento mecânico e seu dispêndio de energias. Partia-se do 

pressuposto da existência uma ordem natural do corpo, que não podia ser isolada da vida 

da natureza, sendo o terapeuta responsável não por interferir diretamente nesta ordem, 

mas, ao contrário de auxiliar no restabelecimento de sua harmonia geral, a partir do 

emprego dos elementos naturais em práticas que promovessem uma reconciliação do 

corpo com a natureza. As estâncias balneárias mais luxuosas, nas quais práticas elegantes 

se sobreporiam aos preceitos de uma vida mais rústica e simples, seriam frequentemente 

criticadas pelos terapeutas ligados a medicina natural, pois consideravam estes ambientes 

como que permeados de artificialidades que desvirtuavam os verdadeiros conceitos de 

uma vida em harmonia com a natureza, longe de uma ordem urbana, mesmo se o sucesso 

das vilegiaturas elegantes e confortáveis em hotéis e estabelecimentos suntuosos 

proporcionasse parte do reconhecimento social das práticas de cura que haviam 

formulado. 

 

3.4 A luz solar, o desnudamento e a caminhada na natureza contra a ordem urbano-
industrial 

As práticas corporais ao ar livre ganhariam um novo impulso e conformações 

ainda mais delineadas com o advento de terapias que se utilizavam a luz solar para o 

combate a enfermidades. Ao requerer o desnudamento parcial ou completo, a exposição a 

aos raios solares libertaria o corpo não apenas de suas vestes mais pesadas e luxuosas, 

mas também as mentalidades de seus códigos mais austeros, possibilitando novos 

comportamentos, novas formas de prazer corporal e um contato ainda mais íntimo com a 

natureza. 

Ao conjunto de elementos a ser utilizado pelos terapeutas e desfrutados pelos 

viajantes, o suíço Arnold Rikli (1823-1906) agregaria a luz solar, a qual teria uma 

centralidade nos tratamentos desenvolvidos em seu estabelecimento localizado no 

vilarejo montanhoso de Bled, na Austro-Hungria, e inauguraria outras práticas corporais 

como, por exemplo, a permanência desnuda em um ambiente coletivo ao ar livre, com o 
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objetivo terapêutico de expor o corpo sobretudo a luz solar. Inspirado nos métodos 

elaborados por Priessnitz e Keneipp, o terapeuta suíço passou um longo tempo 

observando sobre si próprio os efeitos do sol e do clima de montanha para criar, em 1855, 

três parques situados em diferentes altitudes, nos quais os frequentadores chegavam após 

caminhadas de diferentes durações. No interior dos parques, que eram indicados segundo 

uma graduação da enfermidade (sendo o primeiro, em altitude menor e distância mais 

curta de Bled, recomendado para os enfermos mais abatidos), os frequentadores 

realizavam banhos de sol parcial ou mesmo completamente nus (VILLARET, 2005). 

 
Figura 8: Banhos de ar e de luz. O espectador percebe a esquerda a seleção de 
damas e a direita aquela de homens nos banhos aero-luminosos e os banhos de 

sol.  
 

 
Figura 9: O banho de sol. 
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Envoltos em panos úmidos, vestindo calções, ou túnicas no caso das mulheres, ou 

então completamente nus, os frequentadores eram submetidos a banhos de sol, duchas, 

abluções completas ou parciais em banheiras ou mesmo no lago adjacente ao 

estabelecimento de Rikli, que exaltava a importância da utilização de poucas vestimentas 

de modo a proporcionar o contato da pele com a luz solar e com o ar fresco da montanha 

(cf. fig 9). Os muros de seus parques garantiriam a privacidade aos frequentadores e a 

separação das alas masculinas e femininas, uma vez que o desnudamento poderia causar 

constrangimentos e sobretudo críticas morais (cf. fig. 8). Entre as práticas empregadas, 

havia uma distinção entre os banhos atmosféricos e os banhos de sol. Os primeiros 

constituíam-se nas caminhadas matinais, realizada com roupas leves e largas e pés 

descalços, numa temperatura ambiente que não poderia exceder os 16oC e que tinham por 

objetivo esfriar o corpo. Já os banhos de sol tinham a função de aquecer o corpo e eram 

realizados deitados ou em pé, ou seja, em movimento. Novamente o principal agente 

estimulante era a temperatura, mudava-se apenas o elemento natural utilizado; não mais o 

contato com a água somente, mas com a luz solar que aquecia e o ar das montanhas que 

resfriava o corpo. A exposição ao ar frio e ao calor do sol visava modificar a temperatura 

do corpo para regular a circulação dos humores internos e estimular a sua força vital, sua 

capacidade auto-curativa, ou seja, a ação da natureza continuava a ser interpretada 

segundo as bases da medicina hipocrática (VILLARET, 2005a, 2005b; BAUBÉROT, 

2004). 

Rikli prezaria pela utilização de roupas simples, que favorecessem o movimento 

corporal e o contato com o ar da montanha e a luz solar, criticando constantemente os 

modos elegantes de se vestir dos frequentadores das estações balneárias da moda, os 

espartilhos e as roupas justas ao corpo. “Elegância, a praga dos spas, não há nada menor 

nos estabelecimentos de medicina natural, onde uma certa liberdade de movimento, ou, 

para melhor dizer, de se vestir é necessária”20 (RIKLI, 1905, p.202). Assim como nos 

estabelecimentos hidroterápicos de Priessnitz e Kneipp, o corpo deveria receber os 

estímulos dos elementos da natureza pelo contato direto com a pele, neste caso em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 “La parure, cette plaie des villes d'eaux, n'est rien moins qu'a sa place dans les établissements de 
médicine naturelle où une certaine liberté de mouvement, ou, pour mieux dire, d'habillement est 
nécessaire.” 
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particular, com a luz solar e o ar da montanha. Ao paciente era exigido o desnudamento, 

pois a pele, ao delimitar as bordas do corpo formando a unidade orgânica, ganharia uma 

posição central na medicina natural, uma vez que assegurava a ligação e a passagem entre 

o exterior e o interior do corpo. Seria pela epiderme que o suor seria secretado e por onde 

as sensações físicas seriam assimiladas, regulando a temperatura corporal e recebendo os 

estímulos dessa natureza medicatrix (MANDRESSI, 2008). 

No tratamento de Rikli, que tomava por base a ação do sistema nervoso na 

produção dos movimentos voluntários e involuntários, a pele seria compreendida como o 

principal órgão responsável pelas sensações e parte indistinta do sistema nervoso, pois 

“constitui um sistema de fibras nervosas tão completas que não se pode encontrar uma 

porção insensível, seja a uma picada de agulha, seja a uma diferença de temperatura”21 

(RIKLI, 1905, p.7). Toda mudança de temperatura corporal teria início, desta forma, 

neste órgão da sensibilidade, a pele, sendo o movimento corporal uma condição 

primordial para a vida saudável, devendo então ser priorizadas vestimentas que não 

constrangessem e limitassem os movimentos internos – como os espartilhos – ou os 

movimentos externos – como as roupas pesadas e coladas ao corpo. Ao permitir o 

desnudamento, parcial ou completo, o tratamento de Rikli proporcionava aos pacientes, 

assim como nos tratamentos hidroterápicos, uma nova forma de educação do corpo, 

inaugurando diferentes modalidades de prazeres e cuidados corporais sistematizados. 

O exercício da caminhada constituía uma das principais bases da método 

terapêutico de Rikli. Necessário para chegar aos parques, acompanhava os banhos 

atmosféricos e mesmo os banhos de sol, os quais poderiam ser seguidos também pela 

ginástica, por jogos com bolas, atividades de jardinagem ou pela leitura. O bronzeamento 

estava muito longe de constituir um objetivo a ser atingido, a luz solar era empregada 

com a função de aquecer o corpo, jamais de provocar a alteração brusca da pigmentação 

da pele, que estava envolta por inúmeras teorias raciais discriminatórias. O método tinha 

função terapêutica e o emprego da luz solar não se fazia jamais por uma questão estética 

ligada ao bronzeamento como nos dias atuais (ANDRIEU, 2008). Rikli (1905) dissertaria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 “contient un réseau de fibres nerveuses si complète qu'on n'y peut trouver d'endroit insensible, soit a une 
piqûre d'épingle, soit a une différence de température.” 



! 74!

constantemente sobre os perigos do excesso de exposição ao sol, que poderia causar 

queimaduras e inflamações de pele indesejáveis e comprometer o tratamento. Assim 

como o sol, os exercícios físicos conferiam a pele uma coloração vermelho-carmim, que 

permaneceria momentaneamente devido ao hipotético aumento do fluxo de glóbulos 

vermelho no sangue. Os exercícios ginásticos e os jogos com bola intercalavam-se, 

assim, com os momentos de repouso para aumentar a duração dos banhos de sol e 

promover o aumento da temperatura corporal a partir da elevação da circulação 

sanguínea. Os exercícios físicos, de fato, estavam a um passo de serem regulamentados, 

estudados e dosados para se tornarem centrais nas terapias curativas que empregavam a 

natureza como mestra (VILLARET, 2005). Rikli consagrara um capítulo inteiro a eles em 

sua obra Die Grundlehren der Naturheilkunde22, publicada em 1895. 

A ginástica realizada em seu estabelecimento era caracterizada como respiratória 

e primava pelos movimentos circulares dos braços ritmados com a inspiração e a 

expiração para promover a amplitude da cavidade torácica e permitir uma entrada mais 

abundante do ar fresco das montanhas no organismo. A mesma retórica corporal estava 

inscrita nos passeios de barco que solicitavam a movimentação rítmica dos remos para a 

navegação no grande lago situado nas cercanias do vilarejo de Bled. Em outros 

estabelecimentos, como o de Priessnitz, os exercícios da equitação e a esgrima se faziam 

presentes e seguiam os mesmos ditames. No caso dos passeios a cavalo, eles poderiam 

produzir ainda uma massagem intestinal, em decorrência dos movimentos realizados pelo 

animal, e eram corriqueiramente empregados enquanto uma ginástica passiva, que 

obrigava o condutor, ao se equilibrar sobre o cavalo, a contrair e relaxar seus músculos 

abdominais, como observado por diversos médicos que se debruçavam sobre a cura da 

tuberculose naquele momento (FONSSAGRIVES, 1866). 

Outros formas de ginástica passiva seriam recomendados por estes profissionais, 

como o automóvel e a navegação marítima, evidenciando não apenas um preocupação 

terapêutica, mas também um gosto pela ostentação. Nesse sentido, é importante pontuar 

que a esgrima e a equitação, enquanto práticas corporais sistematizadas, não chegaram a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Em 1905, seria traduzida para o francês sob o título Médecine Naturelle et Bains de Soleil (edição 
empregada nesta tese) e no ano seguinte para o espanhol: Medicina natural y baños de sol. 
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ser ensinadas a população em geral, permanecendo como um distintivo de classe, 

diferentemente da ginástica desenvolvida, por exemplo, pelo militar espanhol Francisco 

Amoros y Ondeano (1770-1848), a qual seria construída a partir de uma ressignificação, 

pelas ciências fisiológicas e mecânicas, dos movimentos característicos do universo 

circense e das festas populares para se consolidar como uma prática corporal útil na 

conformação dos gestos dos trabalhadores urbanos, destituindo-a de grande parte de sua 

espontaneidade e alegria (SOARES, 2005). 

A ginástica empregada no estabelecimento de Rikli, situado na Europa Central, 

apresentava maiores proximidades, por sua vez, com os exercícios sistematizados por 

Johann Christoph Friedrich Guts Muths (1759-1839) que, em seu manual de Ginástica 

para a Juventude, publicado na Alemanha em 1786 e amplamente difundido entre os 

países da Europa Central no século XIX, utilizara-se de observação e da sua própria 

experiência para comprovar os benefícios dos exercícios de marcha, de equilíbrio, dos 

saltos diversificados, arremessos, banhos e nados, sempre executados ao ar livre. Com 

Guts Muths, o movimento corporal começava a ser sistematizado com o objetivo de 

conferir robustez, força, destreza corporal e elegância as formas, admitindo-se que a 

fisiologia poderia auxiliar na sua compreensão sem, no entanto, prevalecer como a base 

de seus conhecimentos, assim como ocorria nas obras dos terapeutas da medicina natural. 

A ginástica, ou o “trabalho na forma de alegria juvenil”, como definido por Guts Muths, 

fortaleceria o corpo e garantiria “a estabilidade e firmeza dos nervos: logo, revigorava a 

mente, que se torna mais “enérgica, infatigável, firme e corajosa; a serenidade será́ 

difundida por ela, que será́ ativa como a natureza” (MUTHS, 1800, p.102, apud 

QUITZAU, 2012). A alegria e o prazer na realização dos exercícios físicos eram 

indispensáveis para Guts Muths, pois atuariam no sistema nervoso, auxiliando no 

desenvolvimento da saúde e das capacidades físicas e intelectuais daqueles que os 

praticavam (QUITZAU, 2012). 

Nos estabelecimentos terapêuticos, os exercícios físicos junto a natureza também 

seriam recomendados por conta da excitação provocada nos centros nervosos e em suas 

ramificações, ou seja, por conta do prazer que ofereciam ao corpo. A música e a dança 

também teriam essa função de promover uma leve excitação benéfica no organismo. O 
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repouso, inversamente, asseguraria um controle desta agitação psíquica de modo a não 

torná-la excessiva. A contemplação dos cenários pitorescos das montanhas e dos 

movimentos da natureza, reforçada pela literatura romântica, poderia tornar os ânimos 

mais serenos, assim como animar os mais abatidos, restabelecendo o equilíbrio corporal. 

A própria caminhada, realizada sem que houvesse um ritmo imposto, mas a passos lentos 

para que se desfrutasse das paisagens oferecidas pelas paragens montanhosas, poderia ser 

concebida como terapêutica da alma, na qual um belo panorama, por si só, poderia 

acalmar os ânimos mais exaltados e mais melancólicos23. O fato da caminhada ser 

realizada em aclive, para que se atingisse os parques mais altos, poderia revelar, mais do 

que uma questão do treinamento físico, uma relação com os movimentos da alma, de uma 

ascensão emocional e espiritual. Como observado por François Dagognet (1998) ao 

analisar a criação de terapias que empregavam o clima e o ar de montanha para a cura, 

estas se repousavam muito mais em uma exigência existencial, em um desejo do 

psiquismo, amparado, por sua vez, pelo culto romântico da natureza de bases literárias, 

do que na comprovação científica de seus resultados. Mais do que questões postas pela 

fisiologia, eram os movimentos da alma, a alegria e o prazer, a ideia de um renascimento 

psíquico, que pautavam as terapias da medicina natural. 

Rikli dizia ser o divertimento e a contemplação de belas paisagens naturais uma 

necessidade para se manter a saúde, pois atuaria diretamente no sistema nervoso, 

principal instrumento da alma humana. Em suas palavras (1905, p.22): “É necessário se 

distrair e se divertir, tocar música, dançar, realizar a canoagem e as excursões para se 

desfrutar das belezas naturais. Determina-se por estes meios novos movimentos 

revigorantes, tanto no sistema nervoso quanto em suas ramificações”. Logo no início de 

sua obra, admite a influência da natureza sobre a alma, que se daria principalmente por 

meio do sistema nervoso e pelo contato da luz solar e do ar da montanha com a pele. 

Considerava incontestável o fato “do sistema nervoso ser o principal instrumento da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 O sentimento de melancolia tem uma longa e complexa história, sendo um dos principais elementos da 
tradição romântica, caracterizado por muitos poetas como o “mal do século”. Esteve presente também na 
tradição hipocrática da teoria dos humores, sendo representado pela bilis negra. Em 1621, o inglês Robert 
Burton (1577-1640) publicara a obra Anatomia da melancolia, na qual organizara um imenso catálogo de 
cenários que poderiam acalmar o sentimento melancólico e que embasou uma tradição médica na qual as 
paisagens bucólicas teriam efeitos positivos sobre a alma. A respeito destes temas cf. principalmente 
STAROBINSKI, 2012; WANDERLEY, 2010; CORBIN, 1989. 
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alma, aquele que procria e anima a criatura individual que é o homem”24, no entanto, 

relegou as questões da alma a filosofia, empregando no restante de sua obra os termos 

médicos mais aceitos no momento. Segundo seus dizeres (1905, p.10), era necessário 

deixar a alma fora da questão, atendo-se “ao desenvolvimento de seus dois principais 

instrumentos, o sistema nervoso e vascular” 25. 

Ao analisarmos a caminhada realizada no estabelecimento de Rikli, assim como 

nos estabelecimentos hidroterápicos, não podemos deixar de lado o fato destes métodos 

terapêuticos terem sido desenvolvidos a partir das experiências e do imaginário de seus 

criadores, ou seja, a partir do empirismo. A respeito da caminhada, Alain Corbin (2001) 

ressalta que, no caso alemão, esta prática corporal teria uma influência muito acentuada 

do movimento literário do romantismo, diferentemente de outros casos em que estaria 

mais relacionada aos exercícios militares e a lógica científica. Corbin certamente se 

refere a ginástica elaborada pelo militar espanhol Francisco Amoros, de grande influência 

na França, tendo sido objeto de estudo de pesquisadores como Carmen Lúcia Soares 

(2005) e Georges Vigarello (2004), que comprovaram que seu método ginástico 

priorizava pelos exercícios de marcha embasados nas leis gerais da mecânica aplicadas ao 

movimento corporal, os quais, por serem de fácil execução, “poderiam ser aplicados tanto 

a um coletivo, como, por exemplo, os militares, quanto a indivíduos isoladamente, ou 

seja, a população civil” (SOARES, 2005, p.42). 

Em estreita sintonia com os conhecimentos científicos mais atualizados do seu 

tempo, Amoros realizou diversos estudos que permitem afirmá-lo como um precursor da 

ciência da análise do movimento que seria, na segunda metade do século XIX, 

desenvolvida na França pelo fisiologista Étienne-Jules Marey (1830-1904), por meio de 

suas séries de cronofotografia e livros publicados, como o intitulado La machine 

animale: locomotion terrestre e aérienne (1873). Esta compreensão da caminhada, 

enquanto uma simples ação de locomoção biomecânica, advinha de um universo médico 

bastante distinto daquele dos terapeutas da medicina natural, os quais se baseavam em 

conhecimentos concernentes a teoria dos humores, dos movimentos da alma, e não nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 “le système nerveux est le principal instrument de l'âme, celui qui procrée et anime la créature 
individuelle qu'est l'homme.” 
25 “au développement de ses deux principaux instruments, les systèmes nerveux et vasculaire.” 
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saberes científicos sobre o corpo que começavam a se estabelecer, neste mesmo período, 

pelas pesquisas da fisiologia e da termodinâmica do movimento humano. Com os estudos 

de Amoros e Marey, seriam consolidados exercícios corporais nos quais cada gesto 

humano seria decomposto cientificamente para que o corpo se tornasse tão eficiente e útil 

quanto a máquina a vapor empregada na indústria. A marcha numa perspectiva militar e 

científica seria recomendada sobretudo para a formação dos futuros soldados e 

trabalhadores industriais, sendo aplicada principalmente as massas e diferenciando-se 

profundamente da caminhada realizada nos estabelecimentos terapêuticos e nas 

vilegiaturas, as quais tinham por objetivo principal oferecer a ocasião para se desfrutar 

das paisagens e dos elementos da natureza, estabelecendo uma educação do corpo que 

visava especialmente uma reconciliação com a natureza. 

  
Figura 10: Estudo da locomoção, Étienne 

Jules Marey, 1884. 

 
Figura 11: Análise cronofotográfica da marcha, Étienne 

Jules Marey, 1883. 

 

Conforme analisado por Vinicius Demarchi Silva Terra (2002), ao estudar as 

imagens feitas por Jules Marey, o corpo humano, imerso em números, medidas, 

comprovações, seria encerrado no laboratório para o estudo de seus movimentos durante 

a marcha, atestando o positivismo que começava a triunfar da segunda metade do século 

XIX. Um dos maiores expoentes desta representação do corpo humano e de exercícios 

corporais orientados pela lógica científica seria Georges Demenÿ (1850-1917), discípulo 
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de Marey e formado pelo College de France, o qual consolidaria definitivamente as bases 

da ginástica pelos ditames do experimento laboratorial. De acordo com Jacques Gleyse 

(1995), os exercícios corporais formulados por Demenÿ tinham uma relação direta com o 

método de gestão e organização científica das oficinas de produção gestado por Frederick 

Winslow Taylor (1856-1915) e seus discípulos, designado mais tardiamente como 

Taylorismo, e que visava obter o máximo rendimento da força de produção dos operários 

empregados nas indústrias. Acompanhando o nascimento da educação física enquanto 

campo científico, o sistema taylorista compararia o corpo humano com a máquina a 

vapor, numa perspectiva termodinâmica que conferiria uma racionalidade instrumental a 

representação do corpo, sendo os exercícios físicos elaborados por Demenÿ uma das 

formas de melhorar o rendimento físico dos trabalhadores por meio de uma melhor 

adaptação do gesto ao trabalho na fábrica. Desta forma, a ginástica científica seria não 

apenas uma expressão característica do universo industrial, mas do próprio capitalismo, 

uma vez que visava eliminar todos os movimentos considerados inúteis, de modo a 

economizar o gasto de tempo e energia humana para o incremento do lucro na produção 

de bens e de produtos de consumo. 

Demenÿ estabeleceria ao longo de todas as suas obras esta representação do corpo 

humano como uma máquina a vapor e interpretaria o sistema nervoso como um sistema 

passível de ser melhorado a partir do exercício físico. Diria que, por ter um objetivo que 

não era o higiênico, a dose ou quantidade de trabalho exigido pelo exercício físico não 

importava tanto quanto a perfeição na execução dos movimentos corporais. Tal 

concepção é bastante distante da caminhada e dos exercícios corporais indicados por 

Rikli e outros terapeutas suíços, alemães e austro-húngaros durante no século XIX, no 

qual a natureza produziria os estímulos no sistema nervoso de modo a restabelecer sua 

suposta harmonia geral e o seu poder auto-curativo. Para estes profissionais, o corpo 

encerrado no laboratório de pesquisas não faria sentido, pois o que se desejava era o 

contato com a natureza e com as sensações corporais que seus elementos poderiam 

proporcionar. Demenÿ (1911, p.23), por sua vez, qualificaria qualquer tipo de 

conhecimento relacionado aos exercícios físicos que não tivesse por bases a ciência, 

especialmente a fisiologia e a biomecânica, como charlatanismo: “Pode-se concluir 

facilmente dessas obras de charlatães que não há lei na natureza para regrar o 
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aperfeiçoamento humano. A esses sofismas é preferível o empirismo. Nada é tão perigoso 

quanto uma falsa ciência”26. 

Cabe salientar ainda que a caminhada e os exercícios corporais realizados nos 

estabelecimentos terapêuticos tampouco se caracterizavam pelos percursos esportivos 

como o montanhismo ou o alpinismo, que requerem gestos performáticos e seguem, 

frequentemente, uma lógica na qual a competição e eficácia do gesto se faz intrínseca a 

sua prática. Em 1866, por exemplo, Rikli havia escalado dois picos das montanhas do 

vale de Engadine na Suíça. Dizia ser coisa simples, sem dúvida no desejo de afirmar seu 

perfeito estado de saúde em decorrência de seus tratamentos naturais, no entanto, teria 

ficado surpreso com o fato dos jornais da época destacarem tal empreendimento apenas 

como uma “exploração alpinista”, ou seja, como uma “mera” façanha esportiva ou 

exploratória (RIKLI, 1905). Certo é que seu feito em muito auxiliaria na divulgação de 

seu estabelecimento terapêutico e na construção de seu renome em meio aqueles que 

procuravam pela natureza por conta da saúde e do vigor físico. 

Aos seus pacientes tais proezas certamente seriam bastante difíceis de serem 

alcançadas. Calmas e serenas, as caminhadas nos estabelecimentos terapêuticos, assim 

como os passeios a cavalo e de barco, constituiriam sobretudo a ocasião de desfrutar dos 

prazeres da natureza tão exaltados por poetas da época, de deixar que os elementos 

naturais fizessem sua obra benfazeja sobre o corpo e a psique daqueles que se dirigiam 

aos parques de banhos de sol criados nas montanhas. As imagens desses parques (figs. 8 

e 9) são bastante reveladoras nesse sentido, ao nos apresentar adultos e crianças 

caminhando displicentemente ao seu entorno e observando contemplativamente a 

natureza, assim como a figura do camponês em sua labuta diária, que segundo a literatura 

da época era a principal atividade responsável por seu vigor físico. Rikli, em sua obra, 

admitia que os exemplos da vida camponesa deveriam constituir a base dos tratamentos 

naturais. Alguns outros estabelecimentos chegavam inclusive ao ponto de prescrever o 

corte de lenha aos seus clientes, que deveria ser executado nos seus quartos de modo a 

imitar os exemplos da vida rústica dos camponeses da época (BAUBÉROT, 2004). As 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 “On conclurait facilement de ces œuvres de charlatans qu'il n'y a pas de lois dans la nature pour régler le 
perfectionnement humaine. A ces sophismes nous préférons l'empirisme: rien n'est dangereux comme une 
fausse science.” 
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práticas corporais, nesse sentido, mais do que uma lógica científica ou esportiva, 

tomavam como referência os hábitos camponeses e o contato com a natureza, estando 

muito mais ligada uma reanimação da alma, ou melhor dizendo, do sistema nervoso, 

como preferido por Rikli, do que ao treinamento muscular. 

Importante notar que nas imagens dos parques de banhos de sol não é possível 

localizar qualquer sinal da presença do ambiente urbano, observa-se tão somente os 

singelos casebres de camponeses. Talvez as vestimentas utilizadas pelos caminhantes, 

não pelos camponeses que trabalhavam, possam nos revelar uma tonalidade da 

civilização urbana, no entanto, é bastante provável que elas se façam presentes para 

narrar ao espectador que os banhos de sol se tratavam de uma prática realizada por 

aqueles de posição social-econômica elevada, advindos sobretudo do meio urbano de 

refinado trato que, na privacidade intramuros, entretanto, poderiam se permitir submergir 

em um contato ainda mais íntimo com a natureza. Esta caminhada bucólica nos parques 

de banhos de sol não era realizada somente como um meio de saborear a quietude e o 

charme do campo, tão exaltados pelos poetas e interpretados por Rikli como estímulos 

benéficos ao sistema nervoso, mas como um dever profilático que se impunha ao mal das 

cidades, das aglomerações urbanas e de seus modos de vida considerados artificiais e 

moralmente corrompidos. 

Segundo os terapeutas, os estímulos proporcionados ao sistema nervoso pelos 

banhos de sol e de água, assim como as demais práticas corporais, não deveriam ser  

demasiado excitantes e exigir um esforço mental excessivo. Mesmo a utilização de ducha 

com jato de água fria e o ar frio deviam ser indicados com parcimônia, pois havia a 

crença de que o seu abuso poderia causar graves doenças cerebrais, como a loucura, e 

mesmo a morte. Acreditava-se que ao estimular e tonificar, as aplicações frias poderiam 

levar a uma sensação de vigor que provocava em certos indivíduos um entusiasmo 

tamanho que sentiriam a necessidade de utilizar a técnica de modo descomedido o que, 

segundo o terapeuta, poderia causar sérias consequências a saúde, pois os impulsos 

estimulantes da água fria eram fortemente assimilados pelo sistema nervoso (RIKLI, 

1905). É certo que tais afirmações tinham por objetivo tornar a presença do terapeuta 

indispensável, uma vez que as técnicas eram bastante simples para serem aplicadas, no 
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entanto revelam também a tentativa de conferir uma harmonia ao corpo por meio da 

eliminação de estímulos de diversas ordens que poderiam, hipoteticamente, comprometer 

o sistema nervoso, inserindo essas práticas corporais em um conjunto de medidas da 

medicina natural que seriam contrárias a própria lógica urbana-industrial mais 

devastadora. 

A ocasião da temporada na montanha possibilitava que se permanecesse longe de 

qualquer tipo de estímulo excitante, como os barulhos característicos das cidades 

industrializadas, os temores psicológicos e reais que caracterizavam o crescente medo 

urbano, as drogas excitantes como os chás, o café, o cigarro e o ópio, os ares confinados, 

estagnados e nauseabundos dos grandes centros urbanos. Como se sabe, nas montanhas 

menos urbanizadas se impõe constantemente um silêncio tão profundo que se pode ter a 

sensação de se encontrar distante de todo um universo de artificialidades. Para diversos 

terapeutas, esta paisagem lírica agiria sobretudo como um sedativo e traduziria um estado 

sereno da alma. 

O ar livre do campo e da montanha, por sua vez, estaria imerso em representações 

imaginárias, assim como a água corrente das fontes e riachos, e se oporia aos odores 

fétidos dos esgotos a céu aberto das cidades e das chaminés das indústrias que incitavam 

uma vigilância olfativa responsável por reduzir cada vez mais a tolerância ao mal cheiro e 

organizaria uma classificação dos odores nocivos e benévolos a saúde, antes mesmo da 

comprovação da existência do microrganismo patógeno e das análises químicas mais 

consistentes do ar (CORBIN, 1987). Ao ar da montanha, a sensação que prevaleceria aos 

viajantes seria de uma atmosfera mais leve, onde os miasmas teriam desaparecido e o ar 

estaria livre de poluições e substâncias que poderiam envenená-lo. Considerado como 

mais puro, e doravante como mais rico em oxigênio, teria supostamente o poder de curar 

as doenças que seus visitantes traziam latentes em si. Os elogios ao ar da montanha se 

faziam inúmeros, levando enormes vantagens sobre a fumaceira e as emanações das 

planícies. Seus fundamentos científicos eram poucos e mesmo insuficientes para que tais 

afirmações fossem realizadas aos olhos do observador do tempo presente, estando ligadas 

principalmente a construção de novas emoções e ao despertar de novas sensações para 

com a montanha, suas paisagens e o seu ar, ou seja, ligadas eminentemente a uma 
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dinâmica cultural. Como concluído por François Dagognet (1998), a vida ao ar livre das 

montanhas se conservaria por muito tempo como uma “panaceia romântica”, ligada tanto 

a um inconsciente ancestral que compreenderia os locais de altitude como uma 

manifestação do sublime e da fecundidade da natureza, assim como a um subconsciente 

poético tão quimérico quanto comovente, expresso sobretudo pela literatura. 

 

3.5 O clima de altitude, o repouso e os divertimentos: contra o medo da morte, a 
alegria de viver 

Entre os estabelecimentos terapêuticos incrustrados nas cadeias montanhosas da 

Europa Central, os sanatórios foram aqueles que conquistaram maior renome entre os 

médicos e as famílias capazes de pagar pela hospedagem nestas instituições particulares 

que se utilizavam do ar de altitude e da luz solar para o tratamento da doença mais 

aflitiva para a população nos séculos XVIII e XIX: a tuberculose. O escritor alemão 

Thomas Mann (1875-1955), em seu romance A Montanha Mágica, publicado em 1924, 

realizou uma ampla pesquisa a respeito das práticas terapêuticas em circulação na Europa  

e adotadas pelos sanatórios, assim como a respeito do cotidiano destas instituições, 

pontuando questões que podem ser tomadas como uma das expressões literárias mais 

consolidadas no que se refere as mentalidades desenvolvidas durante o século XIX sobre 

esta doença de sintomas respiratórios. Com os sanatórios novas práticas corporais seriam 

configuradas para a medicina natural, com destaque para o repouso sistematizado, o qual 

seria frequentemente realizado também nas colônias de férias. 

Concebida antes mesmo de todas as descobertas científicas que poderiam ser 

decisivas para o tratamento da tuberculose e na mesma época em que se desenvolviam as 

terapias da medicina natural nos países alemães e na Austro-Hungria, a primeira 

instituição sanatorial foi fundada em 1854 pelo médico Hermann Brehmer (1826-1889) 

no vilarejo de Goerbersdorf, a 630 metros de altitude, em meio a região montanhosa da 

Europa Central, mais precisamente na Silésia. Aos doentes afirmava-se a virtude do ar 

livre a partir de lentas caminhadas realizadas nos grandes parques adjacentes ao 

estabelecimento, assim como práticas advindas da hidroterapia, como os banhos de 

imersão e de duchas. Em 1876, o também médico e assistente de Brehmer, Peter 
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Dettweiler (1837–1904), fundara seu próprio sanatório, inaugurando uma nova 

configuração para as práticas sanatoriais, que passariam a adotar em suas rotinas o 

repouso ao ar livre, com a ação coadjuvante da luz solar, em substituição as caminhadas e 

banhos (BUCHWALD, 2004; GUILLAUME, 1989). A partir de seu exemplo, foram 

realizados certos deslocamentos das terapias estabelecidas pela medicina natural, sendo 

codificadas de modo mais preciso para o emprego exclusivo nos sanatórios. 

Diferentemente dos estabelecimentos hidroterápicos e de curas de enfermidades 

em geral por meio da luz solar, nos quais o movimento corporal se faria presente de 

modo a proporcionar o gosto pela vida em harmonia com a natureza, os primeiros 

sanatórios optariam pela inércia corporal, então denominada cura pelo repouso, cujas 

personagens de Thomas Mann (2000) designariam sarcasticamente, mas de modo 

bastante apropriado, como uma “vida horizontal”. O programa diário dos sanatórios 

encontrava-se rigorosamente subdividido e cuidadosamente organizado, sendo que entre 

as seis refeições servidas ao longo do dia, os pacientes deveriam permanecer deitados em 

camas e espreguiçadeiras, protegendo-se do frio com cobertas que aprenderiam a manejar 

de modo exíguo, uma vez que era usual que enquanto não nevasse, não se acendesse a 

calefação, sendo inútil nos quartos se refugiar para escapar do frio. Assim como ocorria 

nos estabelecimentos hidroterápicos em que pacientes cortavam lenha em seus quartos, 

priorizava-se também nos sanatórios um embrutecimento do corpo a partir das 

intempéries da natureza. O tratamento da tuberculose frequentemente se faria pela 

natureza mais rude possível, no entanto, o conforto destes estabelecimentos não era de se 

desprezar. Nos jardins dos sanatórios, em seus alpendres de repouso, assim como em suas 

sacadas e avarandados cobertos, o banho de sol era realizado por pacientes que 

comumente passavam este momento do tratamento médico a ler, escrever ou a conversar 

em espreguiçadeiras especialmente confeccionadas sob indicações dos médicos para o 

repouso e a cura pela luz solar prescritos como remédio. 

O cardápio das refeições era de grande importância para o tratamento, sendo 

priorizados alimentos gordurosos e proteicos, como queijos, leites e carnes de diferentes 

animais, consumidos sobretudo para combater um dos principais sintomas da doença: o 

emagrecimento. O cardápio servido nas colônias de férias descritas pelo médico 
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Varrentrapp em muito se assemelharia as recomendações alimentares dos sanatórios, 

principalmente por ser concebido como uma dieta que promovesse o aumento do peso 

corporal. Nas mesas do sanatório descrito por Thomas Mann haveria sempre ovos 

mexidos e carne crua; a manteiga figurava em abundância, assim como os queijos úmidos 

de gordura e os copos de leites que poderiam fazer com que o corpo convalescente 

acumulasse alguma proteína e lipídio, ou seja, que ganhasse alguns quilos. 

Diferentemente de outros estabelecimentos terapêuticos que priorizariam uma 

alimentação vegetariana em consonância estreita com a medicina natural, nos sanatórios a 

ingestão de grandes quantidades de carne se fazia sempre recomendável, assim como a 

ingestão de vinho. Segundo François Dagognet (1998), tais recomendações se fariam 

devido a antigas associações do sangue como elemento fundamental e a sacralização de 

tudo quanto vermelho, como os sais de ferro, na luta contra a palidez do doente. Rico em 

gordura, o leite e seus derivados se inscreveriam em associações similares que o 

ritualizariam e o caracterizariam como um poderoso medicamento que, no entanto, pouco 

haveria de se relacionar com sua alta concentração de cálcio (GUILLAUME, 1989). De 

fato, aos imperativos da terapêutica se adicionaria tudo o que traduzia regras sociais e 

culturais que em nada deviam a medicina, mas que eram a expressão das mentalidades de 

seu tempo. 

Além das abundantes e refinadas refeições, que espelhavam também a distinção 

oferecida pelos sanatórios aos membros da aristocracia e da burguesia mais opulenta que 

podiam pagar pelos elevados preços cobrados, distrações luxuosas eram oferecidas de 

modo a oferecer modificações periódicas nos programas das instituições, especialmente 

aos domingos, como os concertos de orquestras sinfônicas e as sessões de jogos de carta e 

tabuleiro. Estes divertimentos se inscreviam em suas rotinas como uma forma de quebrar 

a eterna monotonia que acometia os pacientes nos indistintos dias passados nos 

sanatórios.  

Do tempo, esta componente primordial da História e da Sociologia, Thomas Mann 

ressalta a sua pluralidade, sendo aquele vivido nos sanatórios pautado por ritmos e 

interações específicas. Na instituição sanatorial, uma espécie de interrupção ou entreato 

se imputaria ao curso principal da vida, com “fins de ‘restabelecimento’, quer dizer: 
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“para exercitar, renovar e revolucionar o organismo que corria perigo, e já estava a ponto 

de se amimalhar, de enlanguescer e de entibiar, na desarticulada monotonia da existência 

rotineira” (MANN, 2000, p.144). O protagonista do romance A Montanha Mágica, ao 

questionar o médico responsável pelo sanatório o que seria a vida e tendo recebido como 

resposta argumentos advindos da fisiologia e da anatomia, ou seja, do corpo estudado no 

laboratório ou no teatro anatômico, bem pontua aquele que seria o principal 

embasamento temporal que prevaleceria em um sanatório: “A quem se interessa pela vida 

– prosseguiu Hans Castorp – interessa-se sobretudo pela morte. Não é verdade?” 

(MANN, 2000, p.364). Compreendido como um ínterim assombrado pela morte, o tempo 

no sanatório se passaria na horizontal, como que um cadáver sob a mesa de dissecação. 

De modo semelhante compreenderia o famoso tisiologista francês Jean-Baptiste 

Fonssagrives (1823-1884) ao afirmar que o tuberculoso deveria viver o mínimo possível, 

escondido de sua doença e economizando suas paixões, prazeres e trabalhos corporais, 

sem exibir um vigor que não haveria de possuir. 

Mais do que um equilíbrio com a natureza, procurava-se por uma economia das 

energias corporais de modo que fossem direcionadas aos processos de cura. Haveria de se 

subordinar o convalescente a uma realidade metódica para que suas funções vitais 

permanecessem no estado que se encontravam, sem oferecer chance para que a afecção 

despertasse e tomasse um caminho agudo (FONSSAGRIVES, 1866). A sobriedade 

deveria o paciente escolher como médico, uma vez que suas fontes orgânicas poderiam 

não ser suficientes para empreender os ditames da vida habitual. Instaurava-se, assim, um 

tempo preciso, marcado pelas terapias de cura que passariam a regrar a vida dos 

indivíduos então considerados pacientes ou meramente como tuberculosos. Uma 

existência pautada pelo medo da morte se imporia ao convalescente que, em desespero, 

recorreria ao sanatório para assegurar o fio de vida ao qual ainda se encontrava preso, 

caso tivesse, é claro, condições financeiras para custear os tratamentos e as viagem até os 

sanatórios, sendo o regime estabelecido e, muitas vezes, docilmente aceito, considerado 

como sua última esperança. A expectativa principal era de que o sanatório se 

configurasse como um local de passagem para que se retornasse aos afazeres cotidianos e 

aos ritmos da vida mundana e não para que ali o paciente infectado pela tuberculina 

encontrasse seu leito de morte. 
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Universo disciplinar marcado pela austeridade da medicina e pela estigmatização 

da pessoa em estado enfermo, os sanatórios seriam também tão luxuosos quanto palácios, 

abrindo suas portas exclusivamente para as altas classes e aqueles que se considerava 

possível, se não a cura completa, ao menos a melhora significativa de seu estado de 

saúde. Aos demais, os hospitais se configurariam ainda por muito tempo, como nas 

palavras de Michel Foucault (2005, p.102), em verdadeiros “morredouros, um lugar onde 

morrer”. Os sanatórios, assim como os estabelecimentos hidroterápicos, seriam as 

primeiras instituições eminentemente terapêuticas, ou seja, especializadas na cura de 

doenças, permanecendo o hospital como uma instituição de assistência aos pobres que 

visava sobretudo a sua segregação e a sua exclusão do meio social, de modo a não 

representarem um perigo de contágio para os demais. Em uma época que a única forma 

terapêutica concebida para a tuberculose era o regime de repouso prolongado, aliado a 

uma alimentação substanciosa em clima de altitude, o qual bem convinha as classes mais 

ricas que possuíam tempo e dinheiro para se dirigir aos sanatórios nas montanhas, as 

classes mais pobres, impelidas por sobrevivência ao trabalho em esfumaçadas oficinas e 

fábricas, o ar livre seria uma realidade bastante distante. Mesmo que o desespero em 

relação a doença fosse o mesmo, aos enfermos distintas medidas eram ofertadas 

dependendo, sobretudo, de sua classe social. Enquanto a personagem principal dos 

sanatórios era o doente das classes mais abastadas a procura da cura, a personagem dos 

hospitais seria o pobre que estava morrendo e que deveria ser assistido material e 

espiritualmente, a quem se prestaria os últimos cuidados e se ofereceria o último 

sacramento. Ainda dirigida no século XIX principalmente por um pessoal caritativo, 

religioso ou leigo, a instituição hospitalar asseguraria muito mais uma suposta salvação 

espiritual ao pobre antes de morrer, aliada a função de isolamento dos indivíduos 

considerados perigosos para a saúde geral da população, do que o tratamento e a cura da 

enfermidade. O ar livre das montanhas permaneceria, ainda por muito tempo, restrito a 

medicina privada. 

No romance de Thomas Mann, três personagens assumiriam esta existência a 

margem das sociedades hospedadas no sanatório: o humanista italiano Lodovico 

Settembrini, que o deixou logo que seus recursos financeiros chegaram ao fim; o judeu 

Naphta, que jamais pôde acessá-lo, vivendo em um modesto quarto de pensão no vilarejo 
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que se formara alguns metros abaixo do renomado Sanatório Internacional de Berghof, 

logo que aumentara a procura pelas virtudes do ar das montanhas suíças, e principalmente 

a jovem pobre Karen Karstedt, que dependia da caridade dos médicos do vilarejo, ao qual 

parentes a haviam levado “alegando que de qualquer forma morreria em breve” (MANN, 

2000, p.429). A percepção imposta pelo autor aos parentes da jovem espelhava sobretudo 

a realidade hospitalar do período: não local de cura, mas de morte, sendo os sanatórios a 

única esperança verdadeira de tratamento para a tuberculose. 

Como observado pelo escritor alemão ao se referir ao vilarejo suíço de Davoz-

Dorf, não era mais possível se “falar, propriamente, de aldeia, da qual apenas sobrava o 

nome ‘Dorf’. Devorara-a a estação climatológica” (MANN, 2000, p.99). Já no final do 

século XIX, hotéis e pensões achavam-se dispersos por todos os lados, bem como casas 

particulares nas quais alugavam-se os cômodos aos acometidos pela tísica. Assim como 

no caso dos estabelecimentos hidroterápicos, que transformaram não apenas o uso 

médico da água, mas especialmente as suas representações enquanto líquido purificador, 

os sanatórios e os estabelecimentos de cura pelo uso da luz solar instalados nas 

montanhas, ressignificariam o ar de altitude como fonte de vitalidade, atraindo um grande 

número de pacientes, curistas e vilegiadores para as tradicionais aldeias das montanhas 

suíças que se desenvolviam tão rapidamente quanto a reputação e a fama de seus ares, 

estabelecendo-se ao mesmo tempo como estações climatológicas especializadas na cura 

da tuberculose e como locais de vilegiaturas e divertimentos elegantes. 

Ao tempo próprio dos sanatórios, se contraporia o tempo das vilegiaturas, 

coexistindo ambos lado a lado no alto das montanhas. No mesmo momento em que a 

chegada da estação mais fria do ano traria consigo mais pacientes para os sanatórios e 

pensões, a temporada de esportes de inverno se abriria aqueles hospedados nos luxuosos 

hotéis e cassinos dos vales alpinos. Especialmente neste período, os dois universos se 

encontravam, mesmo se a participação nos eventos esportivos, ainda que como 

espectadores, fosse vedada por ordem médica aos pacientes dos sanatórios. “Os enfermos 

regozijavam-se com a ideia de poder assistir ao recreio dos sadios – dos hóspedes lá de 

baixo – o qual ia recomeçar agora, com festas desportivas e competições que muitos 
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tencionavam olhar apesar da proibição, gazeando o repouso e escapulindo” (MANN, 

2000, p.368). 

Assim o faria, por exemplo, o protagonista do romance que, enclausurado naquela 

montanha mágica contrariaria as indicações da cura pelo repouso e sairia do sanatório 

para assistir aos divertimentos daqueles que consideravam os alpes como um campo de 

esportes, logo que a neve começava a tombar e se acumular sobre solo, propiciando a 

prática do esqui, da patinação e da corrida de trenós. Próximo ao bairro inglês, assim 

chamado por conta do England Hotel e no qual podiam-se encontrar luxuosas lojas em 

sua rua principal, a personagem localizara o espaço que durante o verão fora um campo 

de futebol e que agora havia se transformado em rinque de patinação. Onde pessoas de 

diversas nacionalidades exibiam uma séries de gestos desenhados no ar ao deslizarem 

sobre seus patins em demonstrações de exíguas proezas corporais. Campeonatos de 

velocidade também eram realizados na pista, sendo das arquibancadas acompanhados por 

uma multidão que rebentava em frenéticos aplausos e aclamações e pela orquestra 

sinfônica alocada no cassino mais próximo que oferecia o tom para a ocasião (MANN, 

2000). Nos intervalos das apresentações, crianças realizavam uma grande diversidade de 

gincanas, as quais, segundo Michel Rainis (2001), se inserem em uma série de 

divertimentos inventados pelas classes favorecidas no início do século XX a partir de 

reinterpretações de jogos tradicionais, tais como o jogo de esconde-esconde, pega-pega, 

pular corda, pula-carniça, cabra-cega, entre outros, e que se utilizavam de elementos 

burlescos e circenses para divertir os praticantes e os expectadores. 

Nesta parte da montanha, os corpos eram cintilantes e cheios de vitalidade. 

Exerciam sedução e encanto pela jovialidade e elegância de seus gestos, formas e 

vestimentas, mas principalmente pela boa disposição e por seu aspecto são. O espetáculo 

montado nas altitudes nevadas assumia o caráter de uma verdadeira festa, de uma 

valorização da vida por meio das práticas esportivas que apresentavam o primor de cada 

movimento mais solto realizado no rinque de patinação, induzindo a leveza de atitudes e 

incitando nos expectadores as vantagens da vida sobre a morte, do prazer sobre a dor. 

Diferentemente dos tuberculosos que permaneciam nos sanatórios até receberem a alta 

definitiva, para o vilegiador seria a hospedagem em sua residência oficial o verdadeiro 
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tempo de passagem, uma vez que geralmente se encontrava a perambular entre a 

sociedade internacional dos hotéis durante todo o ano. As vilegiaturas seriam momentos 

privilegiados de contato com a natureza e o ar livre, de oportunidades de uma experiência 

de si mesmo, favorável ao desenvolvimento de sociabilidades, de encontros entre 

indivíduos de todas as partes do mundo mas comuns a uma mesma classe social. O 

esporte serviria, em particular, as necessidades criadas por uma maneira de viver distinta, 

própria desta comunidade internacional que codificaria um sem número de práticas 

corporais ao ar livre apresentadas pelos romances, pelos guias de viagens, pelas revistas 

mundanas, assim como pela propaganda dos estabelecimentos terapêuticos e dos cartões 

postais enviados aqueles que haviam permanecido nas planícies, os quais estetizavam 

ainda mais estas paragens e corpos de modo a impulsionar sua procura e seu comércio. 

Thomas Mann nos apresenta um retrato bastante elucidativo do exclusivo 

universo das vilegiaturas de inverno, construindo um ambiente vivo e colorido, admirado 

pelos olhos do protagonista do romance, em oposição a clareza e ao asseio do sanatório, 

onde prevalecia branco sobre branco e as portas cintilavam com a alvura do esmalte. O 

inverno faria com que as práticas terapêuticas convivessem mais intimamente com as 

práticas esportivas, as gincanas e as apresentações musicais e teatrais dos casinos, no 

entanto, esta coexistência permanecia, mesmo que de modo mais sutil, durante as demais 

estações do ano, uma vez que as vilegiaturas para as montanhas não se limitavam tão 

somente aquela marcada pela neve. Durante o verão era possível se observar jovens 

trajando elegantes vestes, cuidadosamente passadas e especialmente concebidas para a 

prática esportiva, exibindo porções desnudas de seus corpos durante a prática do tênis ou 

do vôlei, sob o ar iluminado pelo sol que incidia naquela elevada localidade. Ao ver tais 

cenas durante o verão e ao questionar um dos enfermos do sanatório se também praticava 

aqueles esportes, o protagonista do romance recebera como resposta que: “Aquela gente 

que ali joga não está doente, ou então joga apesar da proibição. De resto, eles não jogam 

muito seriamente; é apenas para mostrar os trajes” (MANN, 2000, p.103).  

Não se rendendo aos temores da morte, alguns pacientes dos sanatórios se 

confundiriam com aqueles que pela montanha procuravam por puro deleite e prazer, ou 

talvez como uma forma de distinção. Os médicos tisiologistas, mesmo que ainda não 
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completamente favoráveis as práticas esportivas, acabariam por oferecer, por fim, mesmo 

que vetada e coibida, a chance de uma libertação do corpo. A própria cura pelo repouso, 

ao ser realizada com o coadjuvante da luz solar, ofereceria uma transformação na 

aparência dos pálidos tísicos e incitaria o seu apetite, mudança esta que seria 

perspicazmente notada pelo protagonista da obra de Thomas Mann (2000, p.65): 

“Absolutamente nessa sala não despertava a ideia de um lugar de sofrimentos. Jovens de 

ambos os sexos, tostados pelo sol, entravam cantarolando, conversavam com as criadas e 

atacavam a comida com muito vigoroso apetite”. Para aqueles que se propunham 

vivenciar todos os aspectos da vida nas alturas e que conseguiriam sobreviver ao mal 

tísico, poderia esta experiência ser registrada especialmente pelo corpo, através da 

sensibilidade e dos prazeres vividos, enriquecidos pela diversidade de percepções 

conhecidas e registradas enquanto admiração e agrado na memória, mas também na pele 

queimada pelo sol, nos gestos aprendidos com práticas esportivas e nas novas formas 

corporais adquiridas. Tais mudanças não passariam despercebidas pelos médicos e mais 

tardiamente haveria o esporte de se sobressair nos círculos terapêuticos como um 

conjunto de atividades onde o jogo, o exercício, o divertimento e o entusiasmo consistiria 

na mais perfeita higiene de vida. 

A viagem para a montanha incluía, assim, a ideia de partir para renascer. 

Abandonando os medos que tomavam conta das mentes daqueles que viviam no ambiente 

urbano ou nos sanatórios constantemente assombrados pela morte, o viajante poderia 

descobrir o prazer pueril da liberdade, os divertimentos elementares do corpo, a harmonia 

com a natureza. Entre muitos dos frequentadores, o prazer de se divertir ao ar livre, com 

poucas roupas, sob os raios calorosos do sol e em meio ao ar livre, se afirmaria 

definitivamente como uma motivação maior para se dirigirem a estes estabelecimentos 

terapêuticos. Não se trataria mais somente de curar, de tratar o sofrimento, mas de se 

distrair, de proporcionar o gosto pela vida na natureza. As práticas esportivas realizadas 

nas vilegiaturas, assim como a ginástica e os jogos dos estabelecimentos terapêuticos, 

seriam, principalmente depois dos escritos do terapeuta Arnold Rikli, consideradas como 

indissociáveis da medicina natural, estando sempre associadas aos banhos atmosféricos, 

de luz solar e de água. De fato, o que se observa é que o discurso terapêutico assumiria, 

produziria ou codificaria práticas corporais que, com a ascensão da moda das vilegiaturas 
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elegantes entre as classes altas, haveriam de escapar de seu controle. Se as elites 

procuravam pela natureza, ao ponto de torná-la numa distinção de classes, era também 

devido aos prazeres que ela poderia oferecer aos sentidos corporais, assim como a 

exclusividade que representava esta natureza redesenhada pelos estabelecimentos de cura, 

casas de campo, cassinos e hotéis em um mundo urbano dominado pela exploração 

industrial. A literatura, por sua vez, ao estetizar a natureza de uma forma romântica, 

atribuindo-lhe uma série de virtudes morais, assim como fazia a religião, sem dúvida 

corroboraria o desejo cada vez maior pela prática de exercícios ao ar livre, os quais 

seriam centrais sobretudo nas colônias de férias que os adotariam não como uma terapia 

curativa, como foram inicialmente concebidos, mas empregados para o fortalecimento do 

corpo infantil e a prevenção de doenças. 

O caráter preventivo era, de fato, uma das maiores diferenças das colônias de 

férias para com os sanatórios infantis e hospitais marítimos. Contra o medo urbano, o 

medo da morte pela tuberculose, as colônias de férias empregariam todos os recursos 

disponíveis no final do século XIX para o fortalecimento do corpo infantil. As imersões 

nos riachos e lagoas, a exposição do corpo a luz solar, os jogos ao ar livre, o repouso em 

espreguiçadeiras, a alimentação rica em pães, carnes e leites, as caminhadas em clima de 

altitude, a utilização de roupas leves e curtas, sem descartar os divertimentos que, em 

conjunto com todas estas práticas corporais que tanto se afastavam da lógica urbano-

industrial mais utilitarista, transformariam a viagem de férias em algo para além do 

simples controle da higiene sobre o corpo infantil, enraizando o próprio tempo das férias 

escolares em uma verdadeira terra de aventuras e alegrias de viver ao ar livre. 
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4. PERMANECER AO AR LIVRE OU ENCERRAR-SE NO LABORATÓRIO: AS 

COLÔNIAS DE FÉRIAS E SEUS RESULTADOS SOBRE O CORPO INFANTIL 
 

Como pudemos observar, os tratamentos terapêuticos e as viagens para o campo e 

para a montanha tiveram um amplo reconhecimento social por parte da população – seja 

a parcela mais pobre que reconhecia em suas técnicas de fácil execução a tradição de 

saberes populares, seja a mais rica, que deslocava as questões médicas destes tratamentos 

para inscrevê-las em um relaxamento dos costumes e em uma abertura para novas 

sensibilidades corporais que consolidaria a prática da vilegiatura e a criação de luxuosas 

estâncias medicinais. Mais do que no campo da medicina, as práticas corporais ao ar livre 

estavam inscritas sobretudo em uma cultura anti-urbana, em desejos de se evadir das 

mazelas da cidade e criar novos espaços de sociabilidade, divertimentos, de redescobrir a 

natureza a partir de sensibilidades que só puderam emergir de modo mais acentuado e 

perceptível durante o século XIX. Apesar de obterem um amplo reconhecimento social, 

os tratamentos terapêuticos não compartilhariam de uma credibilidade tão ampla por 

parte da própria comunidade médica, especialmente pelos grupos de profissionais que na 

segunda metade do século XIX começariam a estabelecer a ciência experimental como 

base de seus saberes, estudando cada vez mais os tratamentos medicamentosos 

(alopáticos) para a cura de enfermidades e estabelecendo como base teórica para os 

exercícios físicos as disciplinas da biomecânica e da termodinâmica. 

A utilização dos elementos da natureza por terapeutas, que nem sempre 

carregavam consigo a titulação de médico e que, pelo sucesso alcançado entre as famílias 

de alto poder econômico, conseguiram se enriquecer enormemente, era frequentemente 

contestada. Os terapeutas eram chamados de charlatães e alguns eram mesmo convocados 

a se explicarem judicialmente (VILARRET, 2005a). Para a legitimação de seus 

conhecimentos, seria necessário comprovar a real eficácia dos métodos terapêuticos 

segundo as novas teorias e descobertas científicas – como a comprovação da existência 

do microrganismo patógeno, alcançada na década de 1870 pelo cientista francês Louis 

Pasteur (1822-1895). Sua “Teoria Germinal das Enfermidades Infecciosas” colocava em 

cheque a concepção sobre a qual os métodos terapêuticos se enraizavam, qual seja de que 
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a doença era causada por desequilíbrios dos humores corporais que comprometiam a 

função vital do organismo de se manter saudável. 

As representações transcendentais da água, enquanto líquido sagrado de 

purificação, reestabelecidas por Kneipp, por exemplo, em nada ajudariam a convencer os 

cientistas que tomavam por base a necessidade de comprovação experimental da ação da 

água sobre o organismo vivo. O padre declararia no prólogo da edição de 1895 de seu 

livro o desejo de que a medicina experimental reservasse um lugar entre seus estudos 

para a hidroterapia: “quisera que os homens de ciência se esforçassem por empregar bem 

a água – esse dom precioso do Criador, e concedessem um lugarzinho a essa enjeitada 

entre os seus meios terapêuticos” (KNEIPP, 1979, p.6). Tamanha pressão por parte dos 

cientistas fizera com que o terapeuta suíço Rikli contratasse um médico para assumir o 

controle do seu estabelecimento. Provavelmente os lucros financeiros que representavam 

um estabelecimento hidroterápico também encorajaria certos médicos a se dirigirem a 

este ramo de atividades. Diversos se associariam as federações e sociedades de medicina 

natural que estavam se consolidando na Europa no final do século XIX, assim como na 

América do Sul, mais precisamente a Sociedad Naturista de Chile e as associações 

naturistas de Buenos Aires e Montevideo, criadas entre as décadas de 1910 e 1920 

(NATURA, 1925). A publicação de obras que compilavam as recomendações dos 

terapeutas europeus mais célebres ajudariam a popularizar ainda mais os recursos da 

medicina natural, como por exemplo, a enciclopédia de três volumes Das neue 

Naturheilverfahren (1894), divulgada em mais de dez diferentes línguas, incluindo o 

espanhol, e com mais de um milhão de exemplares. Contudo, não satisfaria os médicos 

mais convictos de que ciência experimental deveria ser a base teórica da medicina 

moderna (BAUBÉROT, 2004). 

Kneipp, assim como Priessnitz, continuaria, por sua vez, a rejeitar de modo 

categórico a vacinação e os medicamentos alopáticos que começavam a ser criados 

durante o século XIX. Em seu livro, oferecia ao leitor uma pequena botica natural 

formada por extratos, infusões, tisanas, chás, pós, azeites e óleos que poderiam ser 

facilmente confeccionados com plantas e minerais e serem utilizados para controlar 

algumas doenças, cuja eficácia ele próprio tinha experimentado e verificado 
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empiricamente. Narra uma anedota, na qual comprovaria que o grande número de drogas 

e pílulas que muitos médicos ofereciam aos seus pacientes, quando substituídos 

secretamente por comprimidos feitos de pão “com alguma mistura anódina que lhes desse 

cheiro de farmácia” (KNEIPP, 1979, p.133), apresentariam o mesmo efeito benéfico. 

Enquanto padre, Kneipp conhecia o poder do verbo e do discurso e, de modo muito 

astuto, ponderara sobre o hoje conhecido efeito placebo para colocar em cheque a 

eficácia dos tratamentos alopáticos e a própria representação mais biológica do corpo 

humano27. 

A medicina experimental, por sua parte, se impunha na medida em que o 

microrganismo patógeno tornava-se uma causa mais precisa, situável e detectável da 

doença. Com os corantes empregados nos laboratórios, munidos de microscópios, os 

cientistas podiam descrever suas formas e dimensões, conferindo concretude ao que já se 

suspeitava há bastante tempo (VIGARELLO, 1996; ROSEN, 1979). No entanto, saber 

que a doença era causada por um microrganismo não bastava para o emprego dos 

medicamentos, uma vez que as propriedades destes organismos poderiam parecer ainda 

mais misteriosas aos olhos da ciência. Dessa forma, o imaginário e as sensibilidades 

desenvolvidos ao longo de anos para afirmar a pureza da água de fontes e riachos e do ar 

das montanhas e do bosques não seriam descartados por completo. 

Durante o século XIX e principalmente na transição para o século XX, procurou-

se estabelecer, a partir da análise química e biológica dos elementos da natureza, as 

verdades e os mitos sobre os tratamentos empíricos da medicina natural. Em muitos 

casos, adquiria-se a convicção de que era o microrganismo infeccioso que garantia a 

transmissão das doenças e que poderia ser encontrado até mesmo na água mais cristalina 

ou no ar mais puro. No entanto, mais difuso e pouco perceptível, o perigo do 

microrganismo só tornava a situação ainda mais inquietante e a aliança entre o germe e a 

sujeira ainda se fazia dogma para a maioria da população e para uma parcela dos 

médicos. Mesmo com a descoberta do micróbio, impossível de ser visto a olho nu, o 

trabalho continuava a ser sobre o invisível e os terapeutas bem o sabiam. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 A respeito das relações do corpo e a linguagem cf: GLEYSE, 2010, 2007. 
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A legitimidade  do emprego de determinadas formas de cura se expressaria muito 

mais nos seus resultados práticos sobre o corpo, que poderiam ser quantificados pela 

ciência antropométrica, caso houvesse a exigência. Seria também motivada pela 

indocilidade de uma opinião pública que corriqueiramente não se prestava como 

voluntária de técnicas médicas de todo tipo que apareciam no final do século XIX, e que 

se somavam a falsa promessa de especuladores comerciais que diziam carregar nas mão a 

cura em frascos, últimas novidades da ciência (BAUBÉROT, 2004). Ao conceber formas 

de tratar doenças como, por exemplo, a tuberculose, era comum que os médicos se 

explicassem da seguinte forma: 

 

Comecemos por fazer o tratamento terapêutico, que será sempre 
necessário, e contra o bacilo tuberculino e outros pois, além do mais, 
nós não sabemos se qualquer feliz sábio encontrará algum dia a anti-
tuberculina, e o que nós já sabemos, por provas mais que certas, é que o 
tratamento higiênico, sempre útil, basta, ele próprio, a cura da 
tuberculose. (DELFAU, 1896) 

 

Entre uma medicina com resultados pouco conhecidos, como a dos 

medicamentos, e outra, enraizada numa tradição bem mais longa, era a prudência que 

falava mais alto muitas vezes. A respeito da convivência entre a medicina experimental e 

a medicina natural, alcunha sob a qual foram agrupados os tratamentos terapêuticos que 

analisamos no capítulo anterior, Arnaud Baubérot (2004) compartilha das conclusões 

feitas por Jacques Léonard (1992) e pontua que os antigos médicos dos hospitais 

militares e os jovens oficiais da saúde, além de não terem tido tempo de estudar em 

detalhes a farmácia alopática, a consideravam muito cara para beneficiar os pobres, vistos 

a partir de um prisma unicamente de rendimento econômico. Os tratamentos terapêuticos 

eram infinitamente mais baratos e exigiam menos investimentos do Estado, ou seja, 

apesar dos avanços científicos que questionava sua eficácia, quando se tratava de atender 

a população mais pobre, prevaleceria na prática o tratamento mais econômico. 

Certamente a hipótese levantada se aplicaria para grande parte das políticas públicas 

relacionadas a saúde daquela época, pois como observado por George Rosen (1979, p.2): 
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“Se e como o conhecimento científico e médico se volta para os problemas da saúde, isto 

frequentemente depende mais dos interesses e da ideologia de grupos políticos e 

economicamente poderosos do que de sua validade médica ou científica”. 

Outra questão central a ser concebida é que os métodos terapêuticos que se 

utilizavam da natureza e de seus elementos conseguiram, muitas vezes, se inscrever num 

prolongamento das teorias evolutivas de Charles Darwin (1809-1882) e do transformismo 

de Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), pois permitiam ao indivíduo se fortalecer e 

evoluir progressivamente. Sem a presença do micróbio, confirmada por Pasteur, não seria 

possível ao organismo se imunizar, se fortalecer e se adaptar ao meio, o que o poderia 

levar a uma degenerescência extinguível. Os antigos conceitos de uma natureza curativa 

perdurariam, assim, na medida que o deslocamento dos seus sentidos permitissem 

inscrevê-la nos paradigmas da ciência moderna e enquanto não fosse comprovada 

definitivamente a eficácia dos medicamentos para a cura de determinadas doenças 

(VILLARET, 2005a). Mesmo se a prova científica se repercutia com grande força na 

medicina da época, a mudança das ideias requereria um tempo mais lento, tempo este que 

nem sempre se fazia concomitante as descobertas. Fernand Braudel (2005) já nos falava 

da existência de diferentes tempos dentro da história, que expressam os sonhos e ilusões 

de grupos coletivos distintos, por vezes contraditórios, mas que poderiam se unir ou 

mesmo coexistir num mesmo período. 

A cura pela natureza, de tradição antiga, se refugiaria em determinadas 

especialidades que estavam sendo criadas naquele momento em que a medicina aderia as 

regras do método científico e se desmembrava28. Seria adotada sobretudo pela fisioterapia 

e pela patologia geral, e mesmo por determinados ramos da educação física, que 

procurava se estruturar entre a ciência e a arte para se promover como médica, 

descobrindo nas colônias de férias um lugar propício para o seu florescimento (SOARES, 

2005; VILLARET, 2005a; RAUCH, 1983). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Georges Rosen (1979) demonstra que mesmo atualmente as concepções estabelecidas pela medicina 
hipocrática, de uma natureza curativa, coexistem com a medicina moderna e se expressam sobretudo nas 
doenças alérgicas e anafiláticas que apresentam, muitas vezes, questões pouco compreendidas no que se 
refere ao funcionamento do sistema neurovegetativo. 
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Apresentadas a comunidade científica neste momento de transição de uma 

medicina que carregava consigo vestígios de uma antiga concepção de corpo humano e 

saúde, para uma medicina experimental, baseada no ensaio laboratorial e na prova 

científica, as colônias de férias expressaram por muito tempo esta superficial 

ambiguidade. Os dados antropométricos que as afirmaram nos congressos internacionais 

nos apontam para a predominância que a ciência já tinha naquele final do século XIX, 

enquanto que as atividades propostas para as crianças nas viagens, como as abluções 

frias, os banhos nos riachos e a permanência ao ar livre e o contato com a luz solar, 

guardavam consigo traços de outras épocas, inscritos sobretudo nos métodos terapêuticos 

empregados naquele mesmo período. Deste modo, é possível observar que sua 

consagração científica das colônias de férias no IV Congresso Internacional de Higiene e 

Demografia admitia a concepção de uma natureza curativa, que agiria de modo as vezes 

pouco conhecido sobre o corpo, mas que se expressava em resultados consistentes, 

numéricos, antropométricos. 

O fato de Varrentrapp pouco discorrer a respeito das atividades realizadas nas 

colônias de férias alemãs e suíças, nos mostra que os médicos presentes no congresso 

poderiam compartilhar de uma opinião favorável ao uso da natureza para o 

fortalecimento do corpo. Talvez não fosse necessário defender com afinco o seu emprego 

justamente porque já era implicitamente compreendido e mesmo aceito. Como observado 

por Arnaud Baubérot (2004, p.63) “na sua procura assídua de tratamentos eficazes, as 

ciências médicas nascentes não rejeitavam a priori nenhuma possiblidade”29. No caso de 

doenças leves, que não representam um grande risco de vida e que não necessitam de 

uma intervenção maior, por que não utilizar dos elementos naturais para curá-las e 

principalmente para fortalecer as capacidades do corpo de se autodefender, prevenindo 

que doenças mais graves se instalassem em seu interior? Esta, sem dúvida, seria também 

uma das questões que estaria por detrás da consagração científica que Varrentrapp 

conseguiu para as colônias de férias naquele evento em 1882. Além do mais, tratamentos 

como os banhos de luz solar e de água não requeriam gastos muito elevados para serem 

realizados, uma vez que se utilizavam de técnicas simples e objetos cotidianos. O maior 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 “Dans leur quête assidue de traitements efficaces, les sciences médicales naissantes ne rejettent a priori 
aucune possibilité.” 
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custo seria sobretudo o deslocamento e a hospedagem até o campo, a montanha ou ao 

litoral, que poderiam, no entanto, ser facilmente custeados por meio de doações e seriam 

revertidos, após alguns anos, em lucro para as indústrias que poderiam se beneficiar de 

trabalhadores em melhores condições de saúde, como exposto por um médicos presentes 

na apresentação de Varrentrapp no congresso. 

De modo a certificar um procedimento científico válido para a sua apresentação, 

Varrentrap afirmava que as colônias de férias poderiam ser reproduzidas em condições 

análogas: “Todas as colônias de férias alemãs imitaram aquela de Frankfurt até nos 

detalhes técnicos e resultados semelhantes foram registrados”30 (1882, p.168). Segundo 

Varrentrap, a periodicidade das viagens não variaria muito mais do que três semanas, 

sendo atendidas crianças entre oito e nove anos até a idade de treze anos, selecionados 

nas escolas entre aquelas mais pobres, mal nutridas e que habitavam residências 

precárias, sendo reunidas em grupos entre dez e no máximo quinze participantes. Ao todo 

somavam-se dezoito colônias de férias, que poderiam ser consideradas, segundo uma 

gramática das ciências, como as replicatas de seu experimento. “Tendo sido feita a 

descrição das ‘condições de experiência’, nós podemos agora expor os resultados de 

nossas observações - sobre mais de 6.000 crianças – as quais nos permitem estabelecer 

conclusões válidas”31 (1882, p.168). Mais do que criar uma estrutura fixa para essas 

instituições, passível de ser reproduzida por qualquer um dos ouvintes ao retornarem a 

seus países de origem após o congresso, ou mesmo por aqueles que tomariam 

conhecimento do seu texto publicado nos anais do evento, Varrentrap inscrevia as 

colônias de férias segundo as bases do método científico. Além das mensurações 

antropométricas, antes e depois das viagens, realizara também uma terceira repesagem, 

quatro semanas depois do retorno das crianças e uma última, após decorridas outras 

quatro semanas, de modo a assegurar que os resultados obtidos inicialmente não eram 

localizados, mas que poderiam ser extrapolados e postulados enquanto princípio geral das 

colônias de férias: o aumento da massa corporal era assegurado. Afirmava que este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 “Toutes les colonies allemandes ayant imité celle de Frankfort jusque dans les détails techniques, des 
résultats semblables ont été enregistrés.” 
31 “Cette description des « conditions d’expérience » étant faite, nous pouvons maintenant exposer les 
résultats de nos observations : portant sur plus de 6.000 enfants, elle nous permettent d’établir des 
conclusions valables.” 
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princípio se devia “[...] não apenas a uma melhor alimentação, mas também ao fato do 

bom ar”32 (1882, p.169). 

A real teoria por detrás de seu “experimento” era de que a natureza atuava 

beneficamente no corpo debilitado, aumentando sua massa corporal e suas capacidades 

físicas, principalmente respiratória, no entanto, não a explicitava com os mesmos detalhes 

que as mensurações corporais das crianças que haviam partido em férias para as colônias, 

provavelmente porque também não era ainda possível comprovar completamente os 

princípios de sua eficácia pelas próprias regras da ciência experimental, uma vez que fora 

formulada a partir de observações empírica feita pelos terapeutas ao longo do século 

XIX. No entanto, tratava-se de uma contradição sobretudo aparente, que não gerava tanta 

oposição, pois a aceitação do uso da natureza para o fortalecimento do corpo infantil nas 

colônias de férias foi unânime entre os médicos presentes no congresso, e permaneceria 

mesmo por muito tempo na história destas instituições, mais precisamente até o momento 

que os medicamentos e as vacinas foram amplamente validados pela comunidade médica 

como um todo, melhor aceitos e reconhecidos pela população e distribuídos do modo 

mais eficiente entre os doentes mais pobres. A partir deste momento, que se situa 

geralmente na metade do século XX, os tratamentos terapêuticos formulados 

anteriormente pela medicina natural perderiam definitivamente sua credibilidade entre os 

médicos, sendo deslocados para o ramo das medicinas alternativas, e as colônias de férias 

perderiam o principal argumento que as sustentava, ou seja, de que a natureza e seus 

elementos poderiam por si só curar e fortalecer o corpo humano. Enquanto prevalecesse 

esta suposta contradição, as mensurações continuariam a ser empregadas para certificar o 

resultado das rotinas estabelecidas nas colônias de férias sobre a saúde infantil e 

Varrentrap continuaria a ser uma referência no assunto. 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 “[…] l’accroissement du pois ne tient pas seulement a une meilleure nourriture, mais aussi au fait du bon 
air.” 
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5. DA MEDICINA NATURAL A HIGIENE: AS PRÁTICAS CORPORAIS AO AR 

LIVRE ADENTRAM A LÓGICA CIENTÍFICA  
 

A medicina natural não passaria ilesa a força da racionalização científica que o 

século que estava por se iniciar carregaria consigo e começaria a ser cada vez mais 

estudada e respaldada, até a medida do possível, pela mesma ciência que mais tarde 

haveria de relegá-la a um segundo plano nas tecnologias da medicina oficial. 

Considerava-se que, se era possível comprovar seus resultados sobre o corpo infantil por 

meio da antropometria, haveria de existir também respostas racionais que corroborassem 

cientificamente a ação dos elementos naturais sobre a saúde do corpo humano.  

Como observado anteriormente, é certo que essa passagem, que ocorreu 

incialmente de forma mais acentuada sobretudo na França, não se faria sem que 

houvesse, por vezes, um sincretismo de teorias e explicações, que nem sempre aplicavam 

uma lógica puramente racional, experimental e secular, permanecendo ainda, para 

muitos, como uma realidade concreta a crença nos efeitos mágicos da água, do ar e da luz 

solar enquanto elementos vitais proporcionados por uma Natureza sacralizada. De todo 

modo, a água, doce e marítima, a luz solar e o ar de altitude, ao terem suas propriedades 

cada vez mais estudadas por exames físicos, químicos e bacteriológicos realizados em 

laboratórios, proporcionariam uma especialização cada vez maior aos métodos 

terapêuticos criados pela medicina natural ao longo do século XIX, os quais passariam a 

ser empregados como medidas higiênicas para o fortalecimento corporal, não apenas nas 

colônias de férias, como em um amplo conjunto de instituições preventivas consolidadas 

no início do século XX, sendo inclusive recomendados para compor os programas das 

instituições escolares. O mesmo ocorreria com as práticas esportivas e os jogos ao ar 

livre, que estudados e sistematizados pela fisiologia, adentrariam a lógica científica e 

seriam corriqueiramente propostos para comporem os programas de educação física das 

escolas. O emprego da água, do ar da montanha e da luz solar passaria paulatinamente, 

com o suporte da ciência, do âmbito da terapêutica privada para o âmbito da higiene 

pública, deixando de ser privilégio dos mais abastados e exercendo influência na criação 
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de uma série de instituições preventivas que poderia vir a se aliar aos trabalhos 

desenvolvidos pelas colônias de férias. 

No caso da hidroterapia, as pesquisas detalhadas das águas minerais e termais, de 

seus sais, compostos de enxofre, gases e de sua acidez, ofereceriam um maior 

reconhecimento para o emprego dos banhos frios na cura e na melhoria de determinadas 

doenças, sobretudo de patologias crônicas. O olhar do médico se dirigiria não mais ao 

paciente, mas ao órgão doente, e por meio da racionalização do uso da água fria se 

intentaria estabelecer leis gerais para o seu emprego, independentemente da 

individualidade do doente, segundo variáveis precisas de sua temperatura, da duração das 

imersões ou das duchas, da pressão do jato de água e da distância de seu lançamento 

sobre a pele do corpo convalescente. Seriam também realizadas descrições minuciosas 

dos sintomas observados, com a apresentação dos diagnósticos estabelecidos, a 

modalidade do tratamento administrado e a enumeração das curas e progressos obtidos, 

procurando-se sempre por explicações fisiológicas para as mesmas (BAUBÉROT, 2004). 

Apesar do empreendimento não ter conquistado o sucesso que se poderia esperar no meio 

médico como um todo, permanecendo a hidroterapia acuada as margens da medicina 

terapêutica oficial, ao se limitar a disciplinas como a hidrologia e a climatoterapia, 

criadas em algumas faculdades de medicina no final do século XIX, encontraria um 

espaço mais propício para o seu desenvolvimento sobretudo no campo da higiene 

preventiva, da fisioterapia e da educação física. 

No domínio do treinamento esportivo, diversos profissionais começariam a 

empregar a hidroterapia como uma forma de recuperar ou melhorar a resistência física 

corporal para competições esportivas, ou então, procurando integrar seus princípios as 

práticas corporais da educação física escolar, especialmente em conjunto com os jogos e 

esportes realizados ao ar livre, concebidos então como meios importantes para a 

prevenção de doenças como a tuberculose (VILLARET, 2005a). Os estabelecimento 

hidroterápicos, nos quais eram realizados os elegantes divertimentos das vilegiaturas e a 

aplicação d’água fria, se restringiriam, ainda por muito tempo, as classes altas que 

dispunham de recursos financeiros para realizar as custosas viagens ao campo e as 

estações balneárias, ou então a uma pequena parcela da sociedade que podia pagar pelos 
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tratamentos oferecidos por estabelecimentos esportivos que começariam a ser criados em 

pleno coração das cidades francesas por médicos e atletas entusiastas da cultura física, os 

quais ajudariam a divulgar os preceitos da medicina natural no campo da educação física 

como um todo. Conhecidos na França como médicos culturistas, por praticarem eles 

próprios os exercícios físicos ao ar livre, as aplicações de água em diversas temperaturas 

e o nudismo parcial como uma forma de higiene corporal, propuseram diversos métodos 

de fortalecimento do corpo que aliavam as terapias da medicina natural a uma grande 

diversidade de jogos e práticas esportivas ao ar livre (ANDRIEU, 1988). O principal 

meio de divulgação de seus métodos de treinamento corporal que se utilizavam da água e 

da luz solar foram revistas de vulgarização esportiva como L’éducation Physique (1902-), 

La Culture Physique (1903-) e La Santé par les Sports (1911-), onde também faziam a 

propaganda de seus estabelecimentos comerciais com o intuito de atrair uma clientela 

cada vez maior (VILLARET, 2005a;b). Com estes profissionais, as noções estabelecidas 

pela medicina natural eram apresentadas como a base da higiene de vida do esportista, de 

sua alimentação e de suas rotinas diárias, a partir de uma aplicação precisa e racional de 

técnicas corporais, como as afusões, as abluções e os banhos de vapor e de luz solar, em 

proveito da performance esportiva, do culto a força e a forma corporal. Os métodos 

terapêuticos seriam, assim, deslocados dos estabelecimentos de cura situados em 

pequenos vilarejos no campo para se transformarem em uma forma de treinamento físico, 

realizada em estabelecimentos comerciais no centro das cidades e destinados 

principalmente aos esportistas que poderiam arcar com seus custos. 

 

5.1 As práticas corporais ao ar livre e o ensino primário tradicional: um caso 
incompatível 

Uma das primeiras tentativas de popularizar as práticas corporais ao ar livre e os 

banhos de água e de luz solar fora empreendida por um dos autores mais renomados da 

educação física escolar francesa da época, Fernand Lagrange (1845-1909). Entusiasta do 

esporte, comporia em 1887 a comissão encarregada pelo ministério de instrução pública, 

e presidida pelos fisiologistas Etienne Jules Marey e Georges Demenÿ, de reformar os 

programas de ginástica escolar de seu país e ficaria conhecido, sobretudo, como um dos 
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primeiros a abordar os exercícios físicos a partir dos estudos da fisiologia, notadamente 

aqueles realizados por Marey. Foi principalmente em sua obra Physiologie des exercices 

du corps (1889) que desenvolveu a aplicação do paradigma de racionalização 

instrumental do movimento humano, sob o modelo da termodinâmica, para o campo das 

práticas corporais, especialmente para o esporte e a ginástica. Inseria-se ao conjunto de 

profissionais que conceberiam o corpo humano a partir de analogias a máquina a vapor 

que, em atividade, produziria necessariamente resíduos de combustão, os quais, em 

quantidade significativa, terminariam por comprometer o seu funcionamento. Desse 

modo, considerava que o exercício físico deveria ser regrado segundo normas fisiológicas 

relativas ao esforço empreendido e ao gasto de energias dispendidos de modo a não gerar 

grande quantidade de produtos nocivos, o que ratificaria o emprego da ginástica metódica 

e racional no universo escolar como uma forma de preparar o corpo e os gestos das 

crianças para o trabalho na indústria e para a formação militar (GLEYSE, 1995). No 

entanto, diferentemente de outros autores da educação física escolar, como seu colega de 

profissão Demenÿ, que traduziriam estas ideias do modo muito mais intangível, 

ampliando-as a beira de seus limites e conferindo uma racionalidade cada vez maior a 

ginástica, Lagrange teria uma posição bastante ambivalente ao considerar a forma do 

exercício físico menos importante do que os efeitos energéticos por eles produzidos, 

admitindo a inclusão dos esportes e dos jogos ao ar livre entre as práticas corporais a 

serem incorporadas ao universo escolar, desde que empregadas de acordo com a 

quantidade de esforço exigido por cada criança para a sua execução. As práticas corporais 

ao ar livre adentrariam, assim, no campo da educação física escolar segundo a ordem da 

economia das energias corporais, sendo classificadas e estudadas a partir de seus efeitos 

sobre um corpo, compreendido pela racionalidade das ciência biológicas e não mais nas 

representação hipocráticas da teoria dos humores. 

A hidroterapia, Lagrange viria a conhecer durante suas diversas viagens a 

Alemanha, o que o levou a empregar, principalmente em sua segunda obra L’Hygiène de 

l’Exercice chez les Enfants et les Jeunes Gens, publicada em 1890, as noções 

estabelecidas pelos terapeutas alemães, suíços e austro-húngaros referentes a vida ao ar 

livre. Embora não citasse os autores da medicina natural, não ignoraria os escritos de 

profissionais como Priessnitz e Kneipp e dissertaria sobre a importância da hidroterapia 
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em seus textos, fazendo louvores aos efeitos da vida ao ar livre sobre a saúde corporal das 

crianças. No mesmo ano em que publicou a obra em questão, conseguiu afirmar alguns 

pontos para o eclético projeto dos novos programas ginásticos das escolas primárias de 

seu país, com propostas que incluíam os jogos ao ar livre entre os exercícios físicos 

recomendados. No entanto, as práticas corporais priorizadas pela medicina natural e pelas 

vilegiaturas em meio a natureza, mesmo que fundamentadas agora pela fisiologia, 

ficariam ainda por muito tempo restritas a ordem do discurso, não sendo implementadas 

de fato nas escolas públicas francesas naquele final do século XIX e início do século XX 

(VILLARET, 2005a). 

O médico francês Aimé também discorreria vastamente sobre a importância da 

presença das práticas corporais ao ar livre na instituição escolar, principalmente em sua 

obra Le surmenage intellectuel et les exercices physiques (1889), escrita com uma 

linguagem bastante próxima da oralidade, com estrutura simples e de uma eloquência 

verbal que nos sugere ter sido destinada a população em geral ou, ao menos, para compor 

os debates mais em voga entre os médicos e pedagogos da época, sobretudo no que diz 

respeito ao surmenage intelectual. Propunha uma verdadeira renovação das práticas de 

ensino da educação física escolar, na qual seriam preferidos os exercícios corporais ao ar 

livre, com os quais, em suas palavras, a higiene, o prazer e a arte teriam somente a 

ganhar, uma vez que seriam práticas “mais agradáveis e frutuosas que as da escola que a 

precederia” (1889, p.152). Assim como Lagrange, Riant embasava tais práticas na 

fisiologia, no entanto, suas críticas se dirigiam precisamente a ginástica: “esta triste e 

fatigante série de exercícios mais ou menos acrobáticos, numerados, catalogados, 

etiquetados, alinhados, em que tudo é previsto, arranjado e combinado”33 (RIANT, 1889, 

p.150). 

Ao adotar uma perspectiva próxima a de Lagrange, Riant também elaborou uma 

categorização dos jogos de acordo com a sua intensidade – primeiro os mais sutis e 

depois os mais violentos, progressivamente – realizando adaptações em suas regras e 

materiais para torná-los mais acessíveis e de aprendizagem mais simples, ou seja, para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 “cette triste et fatigante série d'exercices plus ou moins acrobatiques, numérotés, catalogués, étiquetés, 
alignés, où tout est prévu, arrangé, combiné.” 
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adaptá-los ao contexto escolar e as crianças fisicamente mais fracas. No entanto, 

ultrapassava as concepções de educação física de Langrage ao se colocar convictamente 

contrário a ginástica racional, considerada como uma prática que não ofereceria qualquer 

prazer em sua execução. “Quanto a triste ginástica [dizia], é evidente que ela não 

substitui nulamente os jogos”34 (RIANT, 1889, p.167). Sua crítica não se fazia sobre os 

efeitos fisiológicos que a ginástica poderia proporcionar ao corpo das crianças, mas 

sobretudo a inexistência de prazer em sua execução, uma vez que havia sido 

exaustivamente codificada pela razão científica e por técnicas militares que supostamente 

não se adaptariam a espontaneidade infantil. Mais do que uma especialização dos gestos 

para a indústria, seu intento era o de favorecer o contato com o ar livre de modo a 

possibilitar a melhoria da saúde das crianças, adotando novos formatos para o exercício 

corporal que não se restringissem a metrificação proposta pelos movimentos da ginástica. 

Especialmente quando priorizado o contato com o ar livre, diversos autores do período 

estabeleceriam críticas a ginástica, sobretudo a métodos rígidos como o sueco, praticado 

principalmente em aposentos fechados (MORENO, 2001). 

Colocando-se também como um entusiastas dos esportes e jogos ao ar livre, Aimé 

Riant citava diversas práticas corporais que poderiam ser adotados pela educação física 

escolar de modo a substituir a ginástica, tais como equitação, esgrima, tiro ao arco, boxe, 

natação, patinação, canoagem, remo, bicicleta, diversos jogos com bola e discos como a 

bocha, a malha, o boliche, o futebol, jogos de saltos como a amarelinha, a pula-carniça, 

jogos de raquete e tacos como o tênis, o squash e o críquete, além de um outro sem 

número de práticas corporais que nos remetem, pela grafia de algumas, a uma origem 

inglesa, e aos jogos populares e de corte realizados em diversas partes da Europa. 

Observava que tais exercícios corporais tinham, até então, como principal espaço para a 

sua prática as casas de campo das elites, especialmente as inglesas, com seus grandiosos 

parques e jardins, e as estâncias balneárias, cada vez mais procuradas com a ascensão do 

gosto pela vilegiatura e pela vida ao ar livre entre as famílias mais ricas. Sua proposta 

intentava retirar práticas corporais até então restritas ao universo privado das cortes e dos 

meios burgueses e que se configuravam principalmente sob os signos da distinção social, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 “Quant a la triste gymnastique, il est évident qu'elle ne remplace nullement les jeux.” 
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para promover uma renovação na educação física das escolas públicas francesas. 

Questionava ao leitor: 

 

Por que não importar nas escolas e colégios alguns destes jogos, de 
origem estrangeira, que tomaram um lugar tão destacado nas distrações 
das alta sociedade, de pessoas que possuem um jardim ou um parque a 
sua disposição, dos banhistas das estâncias balneárias ou a beira-mar. 
Novos nomes, novos jogos, procedimentos diferentes para colocar os 
músculos em movimento, a destreza em aviso, pretextos para que se 
permaneça ao ar livre, rendendo-se a uma ginástica agradável, não de 
comando, com o atrativo do jogo e a emulação da habilidade ou da 
agilidade, que importa se o resultado desejado é atendido? Deve-se 
banir o moda dos jogos aos alunos?35 (RIANT, 1889, p.168). 

 

Com uma sugestão de mudar radicalmente os programas escolares, renovando a 

ginástica e incluindo uma diversidade de práticas corporais que divertiriam e, ao mesmo 

tempo, promoveriam a melhora da saúde dos alunos, tomava como referência principal os 

modelos dos estabelecimentos privados de ensino, que dispunham, em seus dizeres, de 

fontes financeiras menos limitadas e uma maior independência para colocar em prática 

iniciativas como as que propunha, oferecendo exemplos de colégios ingleses e franceses 

que já estabeleciam os esportes e jogos ao ar livre como centrais no ensino da educação 

física. De modo a garantir a execução de seu projeto, sugeria a criação de parques 

escolares em meio as cidades que poderiam servir aos alunos das escolas adjacentes para 

a prática dos jogos ao ar livre, recomendando, inclusive, que o jardim do Palácio de 

Tuileries em Paris fosse transformado em um primeiro campo de jogos que poderia servir 

de modelo aos demais. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 “Pourquoi ne pas importer dans les écoles et les lycées quelques-uns de ces jeux, d'origine étrangère, qui 
ont pris une si grande place dans les distractions des gens du monde, des personnes ayant un jardin ou un 
parc a leur disposition, des baigneurs dans les villes d'eaux ou les ports de mer? Des noms nouveaux, des 
jeux nouveaux, des procédés différents pour mettre les muscles en mouvement, l'adresse en éveil, des 
prétextes pour faire rester a l'air libre, en se livrant a une gymnastique agréable, non de commande, avec 
l'attrait du jeu et l'émulation de l'adresse ou de l'agilité, qu'importe, si le résultat voulu est atteint? Faut-il 
bannir la mode des jeux des élèves?” 
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De modo mais abrangente, pode-se conceber que seu intento era de permitir a 

entrada do universo dos clubes e das vilegiaturas elegantes, com todos os seus 

divertimentos próprios, no ambiente escolar e nos ritmos da cidade, deslocando-os dos 

exclusivos gramados, bosques e jardins das casas de campo de abastadas famílias ou das 

longínquas estancias balneárias para se institucionalizarem no âmbito escolar. Ao 

conceber a criação de campos de jogos, Riant proclamava não apenas a entrada da 

natureza e do ar livre no meio urbano, como defendido por alguns engenheiros e 

arquitetos, mas também as práticas corporais mais características do universo cultural 

construído em meio a natureza campestre ou litorânea. Partia de uma concepção de que a 

prática esportiva daquele período em específico, para além de sua exigência técnica 

intrínseca, conservava um lado mais livre se comparado com a ginástica, conferindo 

maior espaço para a iniciativa dos alunos pudesse se manifestar de modo mais amplo, os 

movimentos corporais se tornarem mais espontâneos e as normas mais flexíveis, pois 

acordadas e adaptadas para o ambiente escolar (VIGARELLO, 2004; CORBIN, 2001). 

Sua proposta, entretanto, não se estabelecia como uma popularização completa das 

práticas corporais restritas, até então, as elites, uma vez que se dirigia sobretudo ao 

ensino secundário (colégios e liceus), no qual poucos alunos das classes mais pobres 

conseguiam cursar sem que houvesse algum tipo de apadrinhamento ou favorecimento 

por parte das famílias mais ricas. Como observamos, para os mais pobres não haveria 

como se furtar do duro trabalho nas indústrias que tornavam a cidade cada vez mais 

desumana, mas que era a única fonte de subsistência de muitos, inclusive de crianças, 

largamente utilizadas como mão-de-obra no período, tendo em vista a inexistência ou a 

não aplicação de leis que assegurassem direitos trabalhistas e sociais e que impedissem 

esta realidade exploratória. 

As tentativa de popularizar, por meio da instituição escolar, ainda que 

parcialmente, as práticas corporais ao ar livre codificadas pelas elites em suas casas de 

campo, pelos terapeutas em seus estabelecimentos nos vilarejos balneários, ou mesmo 

pelos esportistas e médicos culturistas em seus estabelecimentos privados de treinamento 

físico nos centros urbanos, não conseguiriam, entretanto, sair do plano do discurso, 

mesmo se corroboradas por diversos outros autores que se manifestaram naquela 

passagem do século XIX para o século XX e que também intentaram organizar estas 
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práticas corporais segundo preceitos científicos. A observação que Lagrange faria sobre 

as férias escolares poderia, contudo, dar vasão a estas tentativas que, na iminência de não 

conseguirem adentrar ao universo escolar da escola primária, predominado pela ginástica 

científica e militar, poderiam estabelecer outras instituições nas quais as práticas 

corporais ao ar livre teriam maior liberdade para se inscreverem, como as colônias de 

férias. Diria que: 

 

Para a criança de famílias ricas, as férias são a ocasião de retornar ao 
campo, ou mesmo de uma viagem as estações balneárias, dos jogos de 
caça e de equitação, compensações úteis a deficiência de exercícios 
metódicos. Mas para a maioria das crianças da escola primária é um 
tempo precioso que se perde; é aquele em que a criança poderia fazer 
provisão da força nos exercícios de uma intensidade e de uma duração 
mais longa. As férias poderiam ser o pretexto de uma verdadeira 
“sessão de exercícios” que será, para a criança enfezada da família 
operária, tão proveitosa quanto são aos outros as estações de banho de 
mar36 (LAGRANGE, 1890, p.256-257). 

 

Parece bastante clara a sua proposição de oferecer as crianças das famílias 

operárias as mesmas práticas ao ar livre desfrutadas pelas classes mais abastadas em suas 

vilegiaturas. A colônia de férias, certamente, poderia representar a instituição mais 

adequada para oferecer este serviço, uma vez que tinha a sua história ligada a 

conhecimentos advindos de uma vida transcorrida ao ar livre. Em oposição, a instituição 

escolar, dominada por muito tempo pelo ensino exclusivo da ginástica, não conseguia 

absorver este mesmo universo proposto pela colônia de férias. A popularização das 

práticas corporais ao ar livre por meio das colônias de férias, no entanto, não era 

sugerida, como atualmente se procede em muitos casos, por serem compreendidas como 

construções culturais passíveis e indispensáveis de serem ofertadas a população, mas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 “Pour l'enfant de familles riches, les vacances sont l'occasion du retour a la campagne, ou bien d'un 
voyage aux eaux, de parties de chasse et d'équitation, compensations utiles au défaut d'exercice 
méthodique. Mais pour la majorité des enfants de l'école primaire, c'est un temps précieux qui se perd ; c'est 
celui où l'enfant pourrait faire provision de force dans des exercices d'une intensité et d'une durée plus 
grande. Les vacances pourraient être le prétexte d'une véritable ‘saison d'exercice’ qui serait, a l'enfant 
étiolé de l'ouvrier, aussi profitable que le sont a d'autres les saisons de bains de mer.” 
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principalmente devido ao seu caráter higiênico e a sua função de fortalecer o corpo 

infantil. 

Sob a égide da educação física, que, muito embora apresentasse certa autonomia 

enquanto campo do conhecimento que se consolidava, permaneceria ainda durante muito 

tempo vigiada pela medicina experimental, a natureza e os seus elementos começavam a 

deixar de ser empregados unicamente para a cura de doenças de modo a se configurarem 

como indispensáveis também ao fortalecimento do corpo e principalmente para a 

prevenção de enfermidades. Esta questão seria colocada como central especialmente pela 

campanha higienista organizada em 1887 pelos profissionais da Academia de Medicina 

de Paris, a qual visaria reformar a instituição escolar como um todo e permitir que a 

medicina adentrasse definitivamente com seus saberes nesta instituição que se pretendia 

universal, ou seja, pela qual grande parte da população haveria de ser formada física, 

intelectual e moralmente (ARNAUD, 1983). O poder político conferido a instituição 

escolar seria, sem dúvida, imenso e neste campo de batalha lutaram diversos 

profissionais, concepções e projetos de sociedade. 

 

5.2 Surmenage: a fadiga intelectual que deseja o ar livre e os divertimentos na 
natureza 

As críticas dos médicos para evidenciar as mudanças pretendidas na instituição 

escolar, como analisamos no capítulo 2, se fariam as mais diversas, indo desde a 

materialidade pedagógica das arquiteturas do edifícios escolares até os procedimentos 

pedagógicos adotados, passando pela estrutura e divisão dos cronogramas escolares, que 

espelhariam a positividade científica que se acentuava cada vez mais ao longo de todo o 

século XIX e atingiria seu ápice nas primeiras décadas do século XX. A principal 

fundamentação para as críticas estabelecidas era uma suposta fadiga mental que poderia a 

escola ocasionar aos seus alunos, sendo defendida como uma realidade por diversos 

médicos, pedagogos e entusiastas dos exercícios físicos. 

Ao surmenage, como seria denominada esta suposta fadiga mental, seria 

associada a perda de peso e de saúde dos escolares, que frequentemente eram acometidos 
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por doenças como resfriados, anemia, raquitismo, bronquite, entre outras enfermidades 

mais leves, mas que poderiam abrir caminho para que doenças mais graves se 

instalassem, como a tuberculose. Desse modo, as conclusões de que a dura realidade 

socioeconômica das crianças atendidas pela instituição escolar estaria paulatinamente 

debilitando sua saúde seriam substituídas e nomeadas enquanto uma patologia que 

estabelecia o ambiente e as rotinas escolares como as principais motivações para a perda 

de peso e deterioração da saúde corporal. A ideia era de que o exercício intelectual 

poderia debilitar o organismo como um todo, de modo crônico, caso fosse realizado de 

maneira prolongada e ininterrupta. As explicações para o seu surgimento seriam o 

excesso de estímulos proporcionados ao sistema nervoso em decorrência da grande 

quantidade de leitura, operações matemáticas e exercícios de memorização comuns a 

escola, mas também, opostamente, a ausência de estímulos nervosos, sendo o surmenage 

caracterizado ainda como resultado do sedentarismo e da imobilidade corporal ao qual os 

estudantes estariam submetidos ao passarem horas a realizar as atividades intelectuais em 

sala de aula. Os exercícios físicos seriam então compreendidos como uma compensação 

benéfica a saúde corporal, desde que executado segundo as dosagem estabelecidas pela 

categorização de jogos e práticas esportivas realizada por médicos como Lagrange e 

Riant. 

Acreditava-se ainda que o surmenage poderia ser agravado caso houvesse o 

confinamento dos alunos em diminutas salas de aulas sem que houvesse uma adequada 

ventilação, pois o corpo, então representado como uma máquina a vapor, seria 

responsável pela produção de resíduos, como o monóxido de carbono, que poderiam 

intoxicá-lo caso permanecesse encerrado em espaços que não promovessem a renovação 

de ar. A denunciação da atmosfera viciada das oficinas e indústrias seria um dos maiores 

exemplo para se pensar o ambiente escolar. Por meio da confirmação por Pasteur da 

existência do microrganismo patogênico, a propagação de doenças por meio do ar viria a 

corroborar estas hipóteses e afirmaria cientificamente a necessidade da permanência ao ar 

livre na maior parte do tempo, sobretudo durante a realização dos exercícios físicos, 

momento em que a combustão da “maquina humana” aumentaria consideravelmente. 

Associava-se, assim, argumentos de uma higiene dos espaços com questões relacionadas 

ao funcionamento do sistema nervoso e motor de modo a caracterizar as práticas 
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corporais ao ar livre e o ambiente do campo como necessários para os alunos das escolas 

públicas. 

Entre as resoluções aprovadas pela comissão formada pela Academia de Medicina 

de Paris para estudar o surmenage, encontravam-se as determinações de que as escolas 

que adotavam o sistema de internato deveria ser instaladas no campo e que grandes 

espaços deveriam ser reservados para as recreações nas arquiteturas escolares (RIANT, 

1889). Conforme observado por Luciano Mendes Faria Filho e Tarcísio Mauro Vago 

(2001), assim como Sidmar dos Santos Meurer (2012), os estudos referentes ao 

surmenage, ao solicitarem uma reorganização dos cronogramas escolares e a criação de 

espaços abertos e devidamente equipados para a prática dos exercícios físicos ao ar livre, 

contribuíram muito fortemente para legitimar o tempo do recreio, das férias e da 

educação física na instituição escolar. Sobretudo as colônias de férias seriam beneficiadas 

por estes estudos, sendo formulados votos pela Academia de Medicina de Paris para que 

se organizasse, “para o tempo das férias, colônias nas quais o escolar poderá retomar 

novas forças e promover sua saúde”37 (RIANT, 1889, p.129). O próprio médico alemão 

Varrentrapp (1882, p.160) havia se utilizado dos argumentos do surmenage para justificar 

a criação das colônias de férias que propusera em sua apresentação de 1882 no IV 

Congresso Internacional de Higiene e Demografia. Dizia que “mesmo as pessoas fortes 

de saúde e que, fatigadas por um trabalho intelectual prolongado, são obrigadas a 

procurar por novas forças em uma mudança momentânea de vida”38, assim como “as 

crianças sãs e robustas, que vivem do mais em condições favoráveis, são frequentemente 

enfraquecidas por um longo semestre de estudos”39. 

Com os conhecimentos formulados pelos médicos ao estudar o surmenage, as 

colônias de férias ganhariam um respaldo científico ainda maior, sendo consideradas 

como um importante complemento para a instituição escolar, uma vez que os exercícios 

intelectuais pouco faziam parte de seus cronogramas repletos de práticas corporais ao ar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 “Il faut organiser, pour le temps des vacances, des colonies, où l'écolier pourra reprendre de nouvelles 
forces et faire provision de santé.” 
38 “même des personnes fortes de santé et qui, fatiguées par un travail intellectuel prolongé, sont obligées 
de chercher de nouvelles forces dans un changement momentané de leur genre de vie.” 
39 “Des enfants sains et robustes, vivant du reste dans des conditions favorables, sont souvent affaiblis par 
un long semestre d'études.” 
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livre. Observa-se, assim, que a campanha iniciada pelos médicos a respeito do surmenage 

garantiria não apenas argumentos tidos como plausíveis para o desenvolvimento da 

educação física enquanto uma disciplina científica propícia para o meio escolar, mas 

principalmente para as colônias de férias, estabelecendo uma relação próxima entre estas 

duas instituições e assentando o ar livre como uma necessidade para garantir a saúde das 

crianças que frequentavam as escolas. Unia-se a necessidade dos exercícios físicos com o 

imperativo do ar livre, ao mesmo tempo que unia-se o trabalho realizado nas escolas com 

aqueles desenvolvidos nas colônias de férias, consolidando-se estruturas que poderiam 

promover o fortalecimento do corpo infantil e a prevenção das doenças a partir da ação 

conjunta destas duas instituições. A implementação destas ideias não se faria imediata, no 

entanto, tampouco seriam de todo desconsideradas, encontrando nos congressos 

internacionais sua principal via de difusão e servindo de inspiração para as mais diversas 

iniciativas filantrópicas e políticas governamentais que procurariam unir a medicina 

preventiva a educação. 

Entre os pedagogos que abordaram o surmenage intelectual encontravam-se, por 

exemplo, Alfred Binet (1857-1911)40 e seu aluno Victor Henri (1872-1940), que ao 

publicarem sua obra La Fatigue Intellectuelle (1898) tinham em mente suplantar a antiga 

pedagogia adotada pelas escolas francesas por uma pedagogia nova que tirasse proveito 

dos recentes progressos da fisiologia e especialmente da psicologia experimental. Seu 

objetivo principal era de conferir a pedagogia e a higiene escolar um fundamento 

experimental sólido ao precisar a vaga noção de surmenage por meio de instrumentos de 

medição como o esfigmomanômetro, o dinamômetro, o ergógrafo, espectrômetro, a 

balança antropométrica e exames laboratoriais, como os de urina. Em conjunto, 

realizaram uma extensa revisão dos estudos divulgados anteriormente por psicólogos e 

médicos franceses, alemães, ingleses e americanos sobre o surmenage e a neurastenia, 

relacionando-os com seus artigos publicados no periódico Année Psychologique. Suas 

pesquisas uniriam definitivamente as discussões referentes ao calor e a energia corporal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Alfred Binet ficaria conhecido sobretudo como o principal responsável por desenvolver os testes de 
Quociente de Inteligência (Q.I.) em 1905, inserindo-se, assim como Adolphe Quetelet que criara o I.M.C., 
entre os cientistas que promoveram uma racionalização do corpo e de suas capacidades, neste caso em 
específico, no que se refere as suas faculdades mentais. 
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com as questões do sistema nervoso, vinculando médicos e pedagogos nos debates 

realizado na Academia de Medicina de Paris sobre o surmenage. 

Nos escritos sobre o tema, outro termo frequentemente empregado, quase que 

como sinônimo de surmenage, foi o da neurastenia. Cunhado pelo neurologista nova-

iorquino George Miller Beard (1839-1883), tinha por objetivo designar uma exaustão 

nervosa provocada pela civilização moderna, caracterizada principalmente pela pujança 

da máquina a vapor, da imprensa, do telégrafo, das ciências e da atividade mental 

(ZORZANELLI, 2009a,b). Na Europa, a neurastenia foi abordada sobretudo pelo famoso 

neurologista francês Jean-Martin Charcot (1825-1893), que diferentemente de suas 

pacientes femininas, comumente classificadas como histéricas, aos homens das classes 

mais abastadas o diagnóstico da neurastenia era muito mais frequente. Assim como o 

surmenage, a neurastenia seria classificada por muitos como uma doença típica das 

classes médias e altas, de indivíduos que exerciam profissões que requeriam um esforço 

intelectual mais pronunciado do que a utilização da força corporal. Fatos como estes 

fariam com que ambos – o surmenage e a neurastenia – fossem satirizadas por muitos 

como nada mais do que preguiça, ou como um pretexto das classes mais abastadas para 

se entregarem ao ócio e as vilegiaturas (RUGGIERO, 2004). Observa-se, de fato, a 

existência de questões de gênero e de classe que perpassavam as noções do surmenage e 

da neurastenia, no entanto, considera-se indispensável para os propósitos deste capítulo 

notar que fora justamente por se apoiar em estudos da psicologia experimental e da 

neurologia, que médicos como Aimé Riant destacariam a importância do prazer na 

execução das práticas corporais escolares, ressignificando os esportes e os jogos 

realizados pelas elites em suas vilegiaturas, assim como aqueles inscritos na cultura 

popular, por meio de parâmetros da medicina experimental em voga na época para 

recomendá-los como indispensáveis ao universo escolar, em contraposição a ginástica, ou 

para as férias escolares. 

O terapeuta suíço Arnold Rikli, responsável pela criação dos banhos atmosféricos 

e de luz solar na década de 1850, apesar de fundamentar seus escritos na medicina dos 

humores, já começava a estudar a ação dos elementos naturais e os efeitos dos estímulos 

excitantes da ambiente urbano e do trabalho intelectual sobre o sistema nervoso, sem, no 



! 115!

entanto, desprezar a existência de questões mais abstratas, como a alma humana. Em sua 

obra, pode-se perceber uma verdadeira exaltação ao sentimento do prazer proporcionado 

aqueles que realizariam as práticas corporais ao ar livre recomendadas em seu 

estabelecimento de cura. A partir dos estudos da neurologia e da psicologia experimental, 

estas questões começavam a ganhar um respaldo científico cada vez maior, sendo o 

surmenage e a neurastenia concebidos como patologias que confeririam uma 

denominação precisa justamente para os males que a cidade e o mundo industrial 

poderiam supostamente causar ao sistema nervoso, garantindo que as terapias de cura 

criadas pela medicina natural fossem deslocadas para os ditames da higiene, a qual 

passaria a empregar estas mesmas terapias para a prevenção de doenças e para a 

fortificação do corpo, sem, contudo, desprezar o deleite sensorial proporcionado pela vida 

ao ar livre. Por outro lado, por apresentarem uma relação intrínseca com a psicologia 

experimental e a neurologia, o surmenage e a neurastenia também corroborariam uma 

série de intervenções voltadas para crianças com problemas mentais ou com dificuldade 

de aprendizado que tinham como causas muito mais questões do âmbito social do que 

médico. Fora exatamente neste sentido que muitas colônias de férias foram concebidas 

como especializadas no atendimento deste público infantil e não necessariamente para 

crianças subnutridas. 

Os estudos referentes ao surmenage e a neurastenia, realizados por médicos, 

pedagogos, psicólogos, psiquiatras, entusiastas dos esportes, como os médicos culturistas, 

e mesmo pelos terapeutas da medicina natural, inscreveriam a vaga noção de uma fadiga 

mental numa ordem científica, com comprovações laboratoriais e experimentais. Por 

mais que nem sempre precisas e corretas, estas comprovações respaldariam 

racionalmente a importância do ar livre e das práticas corporais na natureza dentro da 

instituição escolar e principalmente nas colônias de férias. Contraditoriamente, o que se 

pode perceber é que não se encontrando precisamente um fundamento orgânico para o 

qual se pudesse atribuir a causa direta do surmenage e da neurastenia, uma vez que o 

suposto excesso de estímulos neurológicos proporcionado pelo exercícios intelectuais ou 

pela própria ordem urbana-industrial não provocava alterações na estrutura dos tecidos ou 

dos órgãos, resvalava-se sempre em questões sociais que iam desde uma crítica 

contundente a civilização industrial e a pobreza reinante nas grandes cidades, até 
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questões hereditárias (ZORZANELLI, 2009). O surmenage e a neurastenia se inscrevem, 

assim, em um grande desejo dos intelectuais da passagem do século XIX para o século 

XX em conferir um valor científico, biológico e mesmo patológico para questões 

circunscritas muito mais em uma ordem sociológica, política e econômica; desejo este 

que marcou por muito tempo campos do conhecimento como a psiquiatria, a pedagogia, a 

educação física. 

Com a ascensão das primeiras teses sobre a hereditariedade desenvolvidas por 

Francis Galton (1822-1911) na década de 1880 e a promoção cada vez maior de 

sentimentos patrióticos, alguns profissionais começariam a compreender o surmenage 

como uma questão hereditária, expressão maior de uma suposta degeneração das raças 

humanas, inscrevendo-o como uma questão pertinente a eugenia. Para muitos, a palavra 

de ordem que se estabeleceria no início do século XX seria a da regeneração do povo por 

meio de procedimentos excludentes e autoritários, para outros, no entanto, seria a da 

prevenção de doenças e o cuidado mais atento aqueles em maior situação de risco de vida 

devido a pobreza extrema. De todo modo, com as questões levantadas pelo debate da 

Academia de Medicina de Paris a respeito do surmenage, as práticas corporais ao ar livre 

seriam definitivamente inscritas entre as tecnologias da medicina preventiva para o 

fortalecimento do corpo infantil, encontrando-se, assim, nas fronteiras de preocupações 

populacionistas e de tentações eugênicas, no desejo de oferecer estruturas administrativas 

para melhorar a saúde da população e no disciplinamento da juventude, na integração de 

experiências de diferentes países e em rivalidades internacionais. 

 

5.3 Na busca científica pela cura da tuberculose, os elementos naturais se 
instrumentalizam 

Não seria, no entanto, apenas em resposta a supostas doenças como o surmenage 

e a neurastenia que as práticas corporais ao ar livre adentrariam as tecnologias da 

medicina preventiva, sendo recomendadas para o universo escolar. Entre as doenças que 

mais preocupavam as autoridades públicas no final do século XIX e maiores temores 

causavam na população encontrava-se a tuberculose. Como observado pela história da 

medicina, em cada época dominam doenças determinadas que a caracterizam (SONTAG, 
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2007). Se o surmenage e a neurastenia seriam patologias características do início da 

industrialização e da sociedade moderna, a tuberculose teria uma história bem mais 

antiga. Louvada durante muito tempo por artistas e homens de letras que estetizavam a 

aparência dos tísicos das classes altas, de tez alva e corpo lânguido, como reflexos de 

uma alma aflita, mas também sensual, atribuindo sempre uma gloriosa morte para suas 

personagens, a tuberculose seria descrita pelos médicos do final do século XIX, e mesmo 

por escritores empenhados em narrativas mais fidedignas a realidade social da época, 

como uma doença bastante cruel e inquietante (BERTOLLI FILHO, 2001; 

GUILLAUME, 1986). 

O aspecto físico do tuberculoso lembrava em todos os pontos aquele do cadáver. 

As carnes desapareciam, os olhos se afundavam, os músculos peitorais e as mamas 

atrofiadas eram reconhecidos apenas pela presença dos mamilos, podendo-se contar as 

costelas, localizando-se onde se finalizavam, suas articulações com as vértebras e o 

esterno, num corpo empalecido e visivelmente fragilizado que agonizava e sofria por 

conta também da consciência de seu trágico destino. A magreza extrema, em que os 

músculos se fundiam com os ossos, já não sustentados pela gordura corporal, fazia com 

que grande parte da população se assustasse e logo seriam feitas comparações entre 

aqueles de constituição física menor e mais delicada como que mais predispostos ao 

desenvolvimento da tuberculose. Tratava-se, na época, de uma enfermidade incurável, a 

qual se podia frear a evolução, mas jamais vencê-la por completo. Os estudos estatísticos 

realizados desde a metade do século XIX ressaltavam se tratar de uma doença de rápido 

alcance, sobretudo entre as classes mais desfavorecidas e entre os mais jovens, o que 

aumentava tanto os temores, quanto os anseios por controla-la. Doença ligada sobretudo a 

miséria, mas que não poupava ninguém, nem mesmo os mais favorecidos que tinham o 

privilégio de encontrar nos sanatórios o seu refúgio, a tuberculose motivaria uma série de 

intervenções no ambiente urbano e nas escolas. Uma fração do corpo médico, que se 

rodeava de múltiplos apoios, desde obras de caridade até homens de Estado do primeiro 

escalão, clamava cada vez mais que o tratamento ao tuberculoso não deveria se reduzir ao 

universo de sanatórios privados, como o de Berghof, ao qual o escritor alemão Thomas 

Mann conferiria a imagem mais sofisticada em sua obra A Montanha Mágica 

(GUILLAUME, 1986). 
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Para além da magreza corporal, desde cedo se estabeleceu uma relação entre a 

tuberculose e as doenças pulmonares com a medíocre qualidade do ar das cidades e as 

deletérias realidades urbanas. Ao corpo convalescente, este também compreendido como 

uma máquina que realizaria com dificuldade as combustões que o mantinham vivo, o ar 

puro abundante se impunha, proporcionando longevidade aos tratamentos concebidos 

para o ambiente de altitude. Mesmo que se comprovasse o efeito de rarefação do 

oxigênio nas montanhas, o imaginário a respeito da pureza do ar de altitude prevaleceria. 

Com a descoberta do bacilo da doença, isolado por Robert Koch (1843-1910) no contexto 

da revolução pasteuriana, mais precisamente em 1882, o estudo da tuberculose começaria 

a se apoiar cada vez mais em análises anátomo-clínicas da medicina experimental, sendo 

seu caráter contagioso cientificamente comprovado. Assim como ocorrera com o 

surmenage, no final do século XIX, relações hereditárias também seriam estabelecidas 

para a tuberculose, contradizendo, ou misturando-se as questões ambientais. Entre esta 

diversidade de compreensões que se tinha da tuberculose haveria, entretanto, uma 

questão indiscutível: não havendo a possibilidade de cura completa, ao menos podia-se 

ousar a tentativa da prevenção e do controle para que não houvesse um aumento 

acelerado do número de casos. O controle se faria principalmente a partir do conceito de 

microrganismo em estado latente, que consiste no período entre a entrada da bactéria no 

organismo e o aparecimento efetivo da tuberculose e dos seus sintomas, momento no qual 

se torna efetivamente passível de ser transmitida. Desse modo, se o organismo da criança 

fosse suficientemente resistente, a infecção poderia estacionar em seu estado latente, mas 

se a resistência do organismo fosse enfraquecida a infecção poderia evoluir, tornando-se 

assim recomendável medidas que visassem fortalecer suas defesas e suas forças antes que 

os primeiros sintomas aparecessem. 

Apoiadas em diferentes compreensões que se tinha da tuberculose, distintas 

políticas e ações filantrópicas seriam concebidas e implementadas ainda no final do 

século XIX. Conforme analisado por Pierre Guillaume (1986), as medidas de prevenção 

concebidas espelhariam a diversidade de compreensões que se tinha da tuberculose, pois 

afirma-la como contagiosa, além de designar o corpo convalescente como perigoso para o 

outro, legitimaria um poder de influência para a autoridade pública, sobretudo para os 

médicos que paulatinamente se consolidavam como os portadores oficiais dos saberes 
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sobre o corpo humano, criando órgãos públicos de saúde e se integrando a direção de 

inúmeras associações filantrópicas. Esconder o risco do contagio quando se tinha todos 

os indícios que apontavam para o fato, seria, no entanto, escolher uma certa segurança 

para o doente, mas a despesa de seus próximos. Definir a tuberculose como hereditária, 

como fariam mais tarde principalmente aqueles ligados aos movimentos eugênicos, seria 

responsabilizar as famílias e corroborar medidas que visariam estabelecer a higiene como 

disciplina escolar e a publicação de artigos e panfletos que intencionavam alterar os 

hábitos e costumes da população, sobretudo das famílias mais pobres, concebidas então 

como as maiores culpadas pela disseminação da doença. Proibições matrimoniais, por 

meio de exame pré-nupcial a ser realizado antes da união oficial dos cônjuges, seriam 

seguramente a resposta mais peremptória e autoritária inventada para conter o 

alastramento da doença. 

Por outro lado, responsabilizar somente a hereditariedade e o contágio, seria, no 

entanto, negar o incomodo das condições de trabalho e de vida que as classes mais pobres 

estavam sujeitas naquele final do século XIX. As inúmeras medidas de reorganização do 

urbano e da arquitetura dos edifícios, especialmente os escolares, visando garantir 

sobretudo a circulação do ar, debatidas nos Congressos Internacionais de Higiene e 

Demografia e implementadas em diversos países da Europa e das Américas, podem ser 

interpretadas como uma das primeiras expressões deste olhar para as condições de vida 

dos mais pobres, entretanto insuficientes, uma vez que os motivos principais da pobreza 

se manteriam inalteráveis. Diversas reivindicações de melhorias dos salários e das 

condições de trabalho e de vida se ateriam exatamente a realidade social deletéria que 

promovia a multiplicação dos casos confirmados de tuberculose e de óbitos. No limite, 

fazer da tuberculose a consequência da exploração do homem pelo homem, seria 

revolucionário, sendo esta relação, na maioria das vezes logo desassociada pelos 

discursos que procuravam por uma solução para o caso sem que houvesse mudanças 

estruturais nas relações sociais e econômicas vigentes (GUILLAUME, 1986). 

Simultâneos e sucessivos, os discursos sobre a natureza da tuberculose teriam, 

deste modo, sempre um teor, ou ao menos, uma ressonância ideológica. Tornada 

científica, a análise do mal não seria, portanto, imediatamente convincente e as 
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conotações ideológicas seriam transmitidas mesmo que em contradição com os novos 

preceitos da medicina experimental, que passaria a contar com uma série de tecnologias 

para estudar a progressão da doença e tentar controla-la, como o emprego de raios-X de 

pulmões, os testes intradérmicos desenvolvidos por Clemens von Pirquet (1874-1929) e, 

mais tardiamente, por Charles Mantoux (1877-1947), o pneumotórax artificial e as 

cirurgias torácicas (GUILLAUME, 1986). 

Especialmente no campo da prevenção, a vacina BCG, que empregou a inicial dos 

sobrenomes de seus criadores, Albert Calmette (1863-1933) e Camille Guérin (1872-

1861), obtida experimentalmente em 1906 nos laboratórios do Instituto Pasteur, 

certamente poderia representar um dos maiores avanços para o controle da doença, no 

entanto a droga criada sofreu forte resistência em diversos países. Como analisado por 

Cláudio Bertolli Filho (2001, p.41): 

 

Primeiramente, a imprensa encarregou-se de distorcer as propriedades 
da vacina, anunciando-a como curativa da fimatose e não como simples 
solução preventiva, composta de bacilos atenuados de tuberculose 
bovina. Em seguida, a aplicação do preparado em cerca de 272 crianças 
da cidade de Lübeck [Alemanha] provocou um terrível acidente que 
comprometeu os esforços de combate à tuberculose. Isto porque as 
culturas microbianas não tinham sido convenientemente atenuadas, 
resultando na infecção ou morte de pelo menos metade das crianças 
pretensamente imunizadas. Em consequência, uma campanha mundial 
foi ativada contra a BCG, fato que adiou por alguns anos o emprego 
disseminado da substancia protetora. 

 

A suspeita da impotência medicamentosa no tratamento e na prevenção da 

tuberculose, assim como as mais diversas conotações ideológicas que cercavam esta 

doença, fariam com que o métodos terapêuticos concebidos inicialmente nos sanatórios 

particulares fossem apropriados pela medicina preventiva enquanto medidas higiênicas 

capazes de fortalecer o corpo infantil e prevenir o seu contágio pelo bacilo. Um dos 

primeiros sanatórios especializados no atendimento da população infantil seria aberto por 

volta de 1860 na Alemanha, havendo cerca de quarenta instituições deste tipo, localizadas 
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nas montanhas e estâncias balneárias alemãs, na virada do século XX (LUDWIG, 2003). 

As notícias das curas nos sanatórios da região central da Europa se espalhariam 

rapidamente por outros países, iniciando a Era sanatorial no mesmo momento que as 

pesquisas laboratoriais se desenvolviam e começavam a procurar pelas razões científicas 

de tais feitos, divulgando suas teorias sobretudo nos Congressos Internacionais de 

Tuberculose que tiveram início em 1902 na cidade de Berlim. Entre 1890 e 1910 as teses 

médicas relativas a tuberculose se multiplicaram em diversos países da Europa e das 

Américas, sendo estes eventos um importante espaço para a troca de informações e 

experiências entre os profissionais que se especializavam na tuberculose infantil em 

diversas partes do mundo. As revistas e os boletins publicados pelas ligas de combate a 

tuberculose, criadas neste mesmo período em diferentes países, também se configuraram 

como um importante meio para a circulação das ideias e estudos referentes a tuberculose, 

a qual se tornaria um tema debatido não apenas em âmbito nacional, mas principalmente 

pela comunidade médica internacional (GUILLAUME, 1986). 

A cura pelo repouso e principalmente os banhos de sol, técnicas terapêuticas 

desenvolvidas ao longo do século XIX pela medicina natural, seriam, na aurora do século 

XX, cada vez mais estudadas segundo regras científicas, sendo a ação da luz solar sobre o 

corpo infantil comprovada como indispensável não apenas para a cura de certos casos de 

tuberculose, como também para a sua prevenção. Observava-se, por exemplo, que as 

úlceras cutâneas causadas pela tuberculose óssea se cicatrizam rapidamente quando 

expostas sistematicamente a ação da luz solar. Uma incidência solar mais acentuada 

sobre os corpos infantis poderia ainda proporcionar melhoras para as crianças raquíticas 

ou de baixa estatura. Ao se conferir a radiação solar uma ação microbicida, cicatrizante e 

analgésica, que, ao favorecer a síntese da vitamina D pelo organismo, teria uma ação 

positiva sobre o sistema esquelético, o qual passaria a fixar maiores quantidades de 

cálcio, a luz solar passaria a ser empregada não mais como coadjuvante no tratamento de 

doenças, mas como seu principal protagonista, sendo desenvolvidos diferentes sistemas 

racionais para a sua aplicação nos solários dos sanatórios, institutos científicos e hospitais 

especializados na tuberculose. 
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Denominados cientificamente como helioterapia, estes sistemas deslocariam os 

banhos de sol, sobretudo a partir dos estudos do médico dinamarquês Niels Ryberg 

Finsen (1860-1904), prêmio Nobel em 1903, da observação empírica de seus resultados 

para a experimentação de suas ações sobre o corpo humano, sendo a luz solar 

corriqueiramente substituída por aquela produzida por aparelhos específicos que 

procuravam reproduzir ou reforçar seus efeitos (cf. fig. 12). Os estudos desenvolvidos 

pelo renomado clínico no Medical Light Institute, em Copenhagem, demonstraram 

acertadamente o efeito terapêutico dos raios ultravioletas, notadamente para os casos de 

tuberculose cutânea, mas também da varíola e do lúpus. Substituída pela máquina, a luz 

solar adentraria definitivamente a lógica científica. Seu emprego se realizaria para 

diagnósticos cada vez mais especializados que levariam em conta os sintomas localizados 

das doenças, permitindo uma grande amplitude de variáveis de aplicação que definiria 

diversas modalidade de prescrição. Embasada na fisiologia experimental, as aplicações 

dos raios ultravioletas, cada vez mais estudados pelo campo da física como uma radiação 

eletromagnética, se desenvolveriam largamente para cura de doenças, sendo os diversos 

aparelhos criados sua maior promessa (WOLOSHYN, 2011; ANDRIEU, 2008; ORLY, 

2008). A natureza agora seria racionalizada, mais do que nunca, em todas as suas 

potencialidades, e a aplicação de seus elementos alcançaria uma precisão nunca antes 

imaginada. O futuro da medicina refletia-se em imagens ausentes de paisagens, ausentes 

mesmo do ar livre. Em recintos fechados, com todas condições climáticas estabilizadas, 

esterilizadas, o controle do fecho de luz, intensificado, regulado de acordo com as 

necessidades para se lutar contra a doença externa que tomava conta do corpo, em nada 

lembraria o contato com a natureza priorizado pelos terapeutas do já antigo século XIX. 
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Figura 12: Tratamento de luz Finsen para lupus, 1900  

 

 
Figura 13: Tabela de exposição ao sol de Auguste Rollier 

O corpo humano, agora dividido em porções, desenhado sozinho e anônimo no 

papel em branco, não seria mais inscrito na natureza, mas em escalas graduais de 

exposição de partes do corpo ao sol ou a luz artificial, precisamente cronometradas (cf. 

fig. 13). Com a helioterapia, instrumentalizava-se o uso dos agentes terapêuticos da 
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natureza, elaborando-se teorias a partir de bases científicas e dados experimentalmente 

comprovados de modo a precisar as modalidades de prescrição da cura pela luz solar. 

Reflexo da crença em um poder científico capaz de tudo transformar, melhorar, fazer 

progredir, evoluir, aos recursos criados pelas mãos humanas seria frequentemente 

concedida a maior credibilidade, no entanto, os custos de fabricação e de pesquisa destes 

aparelhos restringiam o seu empregados por uma medicina preventiva, ou mesmo, por 

uma medicina terapêutica que não se circunscrevesse tão somente aqueles que podiam 

pagar pelo tratamento. Ao final das contas, prevaleceria o emprego da luz solar em seu 

estado natural para a maioria das pessoas. Comprovada cientificamente a sua eficácia, os 

banhos de sol continuariam a ser empregados ainda por muito tempo, sendo um dos 

recursos mais utilizados pela medicina preventiva contra a tuberculose, seja por meio de 

tabelas precisas de exposição de partes do corpo ao sol, como a criada pelo médico suíço 

Auguste Rollier (1874-1954), seja de forma indireta e mais imprecisa, por meio das 

práticas corporais realizadas sob os raios solares e com vestimentas curtas e largas. Além 

de estar disponível para todos, sem qualquer tipo de custo, não podemos desprezar o fato 

do astro-rei se encontrar inscrito nas mentalidades humanas mais ancestrais como um dos 

elementos mais benévolos concedidos pela natureza em favor da vida, seja ela animal ou 

vegetal. As utilizações da luz solar, enquanto elemento vital, apoiavam-se, deste modo, 

não apenas em estudos científicos que viriam a corroborar seu emprego pela medicina 

moderna, mas também nas inúmeras representações positivas existentes para o sol e 

formuladas sobretudo no âmbito da cultura. 

Ao organizar um método científico de exposição do corpo ao sol, o médico 

Rollier, próximo as faculdades de medicina suíças e austríacas e influenciado pelos 

tratamentos sistematizados por Arnold Rikli, desenvolveria um dos métodos mais 

divulgados e utilizados na medicina para a cura da tuberculose. Em 1913 publicou em 

alemão sua obra fundadora, imediatamente traduzida para o francês com o título de 

L’héliothérapie et la tuberculose, a qual divulgaria consigo um número bastante 

expressivo de fotografias de modo a apresentar e atestar aos leitores a eficácia das 

técnicas empregadas em seu sanatório infantil, criado em 1903 no vilarejo suíço de 

altitude de Leysin (ORLY, 2008; ANDRIEU, 2008). Frequentemente posadas, as 

fotografias teriam por objetivo principal constituir-se, não apenas como ilustrações dos 
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textos, mas como provas irrefutáveis que falariam por si só. Trabalhando em conjunto 

com fotógrafos, Rollier perceberia que o emprego da luz facilitaria não apenas a cura de 

doenças, mas também a divulgação de seu estabelecimento, fotografado, revelado em 

câmara escura e transformado em cartões postais para se espalharem pelo mundo afora 

(WOLOSHYN, 2013). 

 
Figura 14: Cartão postal: Leysin – Clínica do doutor Rollier  

 
Figura 15: Cartão postal: Leysin – Clínica do doutor Rollier – Cura de sol no inverno 

Reproduzidas exaustivamente em seus livros, nos trabalhos de outros médicos que 

se especializavam na helioterapia e mesmo em jornais, as fotografias foram o maior 
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veículo de comunicação de seus tratamentos para a tuberculose óssea, que quando 

agravada pode levar a impotência funcional das estruturas motoras, comprometendo o 

desenvolvimento corporal das crianças, e o surgimento de fístula na pele. Como 

propaganda de seu estabelecimento carregavam consigo todo o imaginário de uma 

natureza benfazeja e afável com seus visitantes. A montanha e seus cenários, sempre 

presentes como um componente estético central das fotografias, representavam um 

atrativo para aquele que as visualizava, sendo os tratamentos descritos pelos limites das 

varandas, por onde circulavam as enfermeiras e nas quais eram dispostas as camas, 

espreguiçadeiras, sombreiros, guarda-sóis e os corpos infantis convalescentes, que, 

completamente nus, ou parcialmente, refletiam em suas peles e em seus sorrisos a saúde 

proporcionada pela luz solar (cf. fig. 14 e 15). Ao corpo compreendido como uma 

máquina pela medicina, se aliaria aquele compreendido como um negócio pela 

propaganda, fundindo nas fotografias todas as representações da natureza enquanto local 

de fruição sensorial e divertimentos. O sucesso alcançado pelo empreendimento 

fotográfico fora tamanho que encontrou diversos seguidores, tendo o vilarejo de Leysin 

recebido mais de 30 sanatórios durante as primeiras décadas do século XX 

(WOLOSHYN, 2013, p.1). 

As imagens feitas em seu estabelecimento não se limitariam a captura e a 

representação das práticas terapêuticas, mas ainda o interior do corpo de seus pacientes, 

obtido pelas radiografias dos tubos de raio-X, ou então o seu aspecto exterior, por meio 

de fotografias em estúdio que visavam comparar o antes e depois dos corpos submetidos 

aos tratamentos helioterápicos. O “doutor sol”, como ficaria conhecido 

internacionalmente, atribuía mais autoridade as imagens do que aos textos para persuadir 

outros profissionais dos resultados de seu estabelecimento no combate a tuberculose 

óssea. Inserido em tabelas que o dividiam em zonas de aplicação da luz solar, ou 

averiguado em seu interior por radiografia, o corpo construído por Rollier não teria por 

via de difusão principal os congressos científicos. Na quarta edição do Congresso 

Internacionais de Tuberculose, ocorrido em Paris no ano de 1905, por exemplo, sua 

apresentação recebera pouca atenção dos presentes que, aparentemente, partiram 

enquanto se pronunciava (WOLOSHYN, 2013; ORLY, 2006). De fato, Rollier 

encontraria nas fotografias, dispostas em suas obras e espalhadas mundo afora como 
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cartões postais que construíam imageticamente um universo que unia a ciência dos 

tratamentos médicos com os prazeres oferecidos pela natureza, uma via muito mais 

eficiente para divulgação de suas curas pelo emprego da luz solar. Uma das escutas mais 

atentas aos seus trabalhos seria realizada por profissionais ligados a educação, como 

Ferdinand Buisson (1841-1932), um dos principais nomes da equipe formada por Jules 

Ferry para a reforma educacional francesa da década de 1880 e que prefaciara o seu livro 

L’école et le soleil, publicado em 1915. 

Sua incursão pelo universo escolar começaria principalmente em 1910, com a 

inauguração de um estabelecimento escolar denominado como “escola ao sol”, sendo o 

pavilhão destinado aos meninos chamado de Le Noisetier e o das meninas de La Violette. 

A escola ao sol foi a primeira de uma série de instituições médico-educativas criada por 

Rollier com caráter filantrópico. Entre as crianças atendidas, grande parte advinha de 

orfanatos da Suíça e da Alemanha e permaneceria alguns anos nestas instituições 

filantrópicas que funcionavam como internatos. (WOLOSHYN, 2013; VILLARET, 

2005a). O objetivo principal do estabelecimento seria o de oferecer um ambiente 

antituberculoso para as crianças que, por diversas razões, eram consideradas como 

particularmente passíveis de contrair a doença. Os estudantes eram tratados pela 

helioterapia como se tivessem de fato a tuberculose. Caso a contraíssem no local, eram 

transferidas para um dos sanatórios de Rollier, no qual poderiam encontrar equipamentos 

mais especializados para a sua cura. 

Conforme afirmado por Michelle Sawnn (2007), ao analisar as relações entre os 

escolas-internatos suíças e as vilegiaturas realizadas nos Alpes durante a primeira metade 

do século XX, a vida na escola criada por Rollier era quase idêntica a vida em seus 

sanatórios. De fato, o médico suíço estabeleceria uma relação intrínseca entre a medicina 

experimental e a educação primária, sendo seus estabelecimentos ora denominados como 

colônias de férias permanentes, ora como escolas ao ar livre, escolas-sanatórios, escolas 

móveis ou apenas como preventórios. De modo a estabelecer uma identidade única a sua 

instituição filantrópica, a designaria finalmente como “escola ao sol”. 

Não seria menor evocar também que, se a vida neste estabelecimento era bastante 

próxima aos sanatórios, por outro lado, seria bastante diferente da imensa maioria das 
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escolas primárias do período, seja na Suíça ou na França, atraindo grande atenção de 

professores e pedagogos que ansiavam mudar as estruturas das pedagogias mais 

tradicionais de seus países. Em sua obra, Rollier não deixaria de criticar a concepção 

tradicional das aulas que negavam o corpo dos alunos e suas necessidades, sendo 

recomendado, por Ferdinand Buisson, entre outros pedagogos, que as escolas tradicionais 

se espelhassem o quanto possível em seus exemplos (VILLARET, 2005a). É possível 

concluir, deste modo, que a racionalização dos tratamentos terapêuticos da medicina 

natural, a qual poderia mesmo se apresentar de uma maneira bastante acentuada, como no 

caso do desenvolvimento de aparelhos de luz ultravioleta, ofereceria as certificações 

requisitadas pelos cânones científicos do século XX para que os elementos da natureza 

começassem a ser empregados enquanto medidas higiênicas que poderiam promover o 

fortalecimento do corpo das crianças de modo a impedir que o bacilo da tuberculose 

fizesse mais vítimas. Inscritos nos cânones científicos da medicina experimental, os 

tratamentos que se utilizavam da água, do ar de altitude e da luz solar, e mesmo os 

esportes e jogos ao ar livre, terminariam por abrir as portas para que uma renovação das 

práticas escolares fosse concebida e proposta. Esta renovação não seria imediatamente 

assimilada de modo generalizado, permanecendo ainda por bastante tempo na ordem do 

discurso. No entanto, a partir da união da medicina com a educação seriam criados, já no 

início do século XX, os primeiros estabelecimentos educativos que, mesmo a margem 

dos sistemas oficiais de educação, ofereceriam os maiores exemplos de uma educação ao 

ar livre que não se limitaria mais apenas ao período das férias escolares. Escolas ao ar 

livre, sanatórios-escolas, preventórios, escolas móveis, escolas ao sol e colônias de férias 

permanentes, um conjunto de instituições preventivas destinadas as crianças em idade 

escolar se formava no início do século XX, sendo divulgadas por cartões postais, em 

obras médicas e pedagógicas e sobretudo nos congressos internacionais. Essas diferentes 

experiências contribuiriam para uma mudança ainda mais acentuada das mentalidades e a 

uma popularização do uso da luz solar, da água e do ar de altitude pela medicina e pela 

educação, agora, mais do que nunca atreladas em uma única instituição. 

! !
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6. A NATUREZA E AS PRÁTICAS CORPORAIS SE TRANSFORMAM EM 

PEDAGOGIA ESCOLAR: A EDUCAÇÃO DO CORPO AO AR LIVRE 

INSTITUCIONALIZADA 
!

 Figura 16: Cartão postal: A escola ao sol do Dr. Rollier em Cergnar, s. Sépey (Vale 
Ormonts) 

 
Figura 17: 
Mobiliário 

dobrável portátil. 

 
Figura 18: A escola de inverno 
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Na escola de Rollier, após a exposição progressiva de diferentes partes do corpo 

ao sol, a criança poderia permanecer seminua, portando um simples calção ou uma 

pequena combinação, um chapéu e sandálias aos pés. As aulas se faziam, o máximo 

possível, ao ar livre, sob as varandas ou nas galerias do edifício, ou mesmo na própria 

natureza, a partir da utilização de um mobiliário próprio que o médico suíço havia 

especialmente encomendado a uma fábrica especializada na confecção de mobiliários 

escolares (HELLER, 2003, 2019). 

Símbolo maior da união da medicina com a educação, as carteiras utilizadas na 

escola ao sol de Rollier materializavam os desejos de uma pedagogia que priorizaria pelo 

contato com a natureza, a qual poderia aportar inúmeros recursos educativos para os 

processos de ensino-aprendizagem baseados na observação, assim como concretizavam 

os desejos de uma medicina preventiva que concebia a luz solar como um agente 

terapêutico de primeira ordem, tendo em vista, principalmente, seu poder cicatrizante e 

bactericida. Adaptadas para se tornarem retráteis e portáteis, as novas carteiras 

possibilitavam, assim como as espreguiçadeiras dobráveis utilizadas nos sanatórios, que o 

corpo fosse confortavelmente exposto ao sol enquanto outras atividades eram realizadas, 

como a leitura e a escrita. Convidadas a mudar regularmente de posição, a fim de permitir 

que se aproveitasse inteiramente a incidência solar, estas carteiras facilmente 

transportáveis deslocariam as direções da sala de aula de acordo com o vento, a 

temperatura e o relevo, pois não mais limitada entre paredes, portas e janelas, mas tendo 

como paisagem as montanhas nevadas dos Alpes suíços. 

Da imobilidade das carteiras tradicionais e do confinamento dos alunos em salas 

de aula mal ventiladas, tanto criticados por médicos e pedagogos como fonte de males 

como o surmenage, ou mesmo pelos pacientes dos sanatórios que frequentemente 

concebiam as espreguiçadeiras como a maior prisão de uma monótona vida na horizontal, 

transportava-se definitivamente a escola e o sanatório, agora integrados em uma única 

instituição, para o universo do movimento corporal e da vida ao ar livre. Não mais 

instrumento ortopédico que visava corrigir as posturas corporais, facilitar o 

disciplinamento e a ordem nas salas de aula (cf. fig. 1 e 2), as carteiras retráteis abririam a 

possibilidade para que novos procedimentos pedagógicos fossem inaugurados. Deixando 

as paredes disciplinadoras da escola, portando seu próprio material de estudos, as 
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crianças caminhariam em direção a uma natureza educadora, assim como reclamado por 

Jean-Jacques Rousseau em sua obra Emílio, ou da Educação, publicada ainda no século 

XVIII, mas que não deixara de ecoar entre muitos educadores atentos a novidades como 

as colônias de férias e as escolas ao ar livre. 

No estabelecimento de Rollier, o ensino intelectual realizado ao ar livre e sob o 

sol, seria intercalados com a educação física: os jogos e os exercícios de ginástica 

respiratória. Se agregavam a estas práticas esportes como o tênis, o esqui, a patinação, o 

críquete, entre outros comumente realizados pelas classes abastadas em suas vilegiaturas. 

A jardinagem completaria o programa de atividades educativas, ensinando aos alunos o 

cultivo e o amor pela natureza. Ao cair da noite, as prescrições terapêuticas, por seu vez, 

não se encerrariam, permanecendo abertas as janelas dos dormitórios que acolhiam as 

crianças de 4 a 13 anos atendidas pelo estabelecimento. (VILLARET, 2005a, p.226; 

2005b, p.129) 

 
Figura 19: As clínicas do Dr. Rollier, Leysin – Cura de sol – Uma partida de críquete. 
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Figura 20: Cartão Postal: Clinicas do Dr. Rollier em Leysin. A cura de sol no inverno. 

Novamente eram as práticas esportivas realizadas pelas elites nas montanhas e nas 

estâncias balneárias retomadas como uma forma de complementar os tratamentos 

terapêuticos, que agora também se inscreviam em uma lógica científica, formulada 

sobretudo pela helioterapia e sendo utilizada como uma forma de fortalecer o corpo 

infantil, prevenir doenças e educá-lo pelo contato íntimo com a natureza do entorno da 

escola ao sol de Rollier. Trocando as carteiras portáteis pelos materiais esportivos, os 

alunos poderiam se entregar aos divertimentos até então restritos ao universo das 

vilegiaturas. Impassíveis de adentrarem definitivamente na instituição escolar pública, 

sobretudo no ensino primário, os divertimentos na natureza encontraram nestes 

estabelecimentos, que uniam profundamente a medicina a pedagogia, um de seus maiores 

campo de aplicação. Na década de 1920, Rollier procuraria por Margaret Morris (1891-

1980), renomada dançarina e coreógrafa da dança moderna, para ensinar em suas 

instituições (WOLOSHYN, 2013). A alegria de viver à luz solar e o desejo pela 

movimentação corporal se inscreviam definitivamente nos programas de escolas como 

estas, assim como nas colônias de férias, suas principais precursoras. Motivadas pelo 

combate a tuberculose e por um desejo de renovação da instituição escolar, os exemplos 

de instituições como a de Rollier percorreriam um longo caminho em congressos 
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internacionais, sendo divulgados entre médicos e educadores de diferentes 

nacionalidades. 

No caso particular da figura de Rollier, pode-se afirmar que os cartões postais e 

fotografias de seus estabelecimentos, difundidas nas mais diversas obras de helioterapia, 

serviriam para que outros profissionais tomassem conhecimento de suas experiências 

médicas e pedagógicas. No entanto, um dos canais de comunicação mais consolidados do 

período para a disseminação de experiências similares fora certamente os Congressos 

Internacionais de Tuberculose, onde a comunidade médica se reunia e as delegações 

enviadas por cada um dos países participantes haveriam de valorizar todas as medidas de 

combate a tuberculose adotadas e estabelecidas em seus países, apresentando-as aos 

demais colegas de profissão advindos das mais distintas regiões do globo. Foi no retorno 

de Berlim, por exemplo, onde ocorreu o primeiro congresso de tuberculose, no ano de 

1889, que o pediatra francês Joseph Grancher (1848-1907) se depararia com a ideia de 

retirar as crianças ainda sãs do meio familiar tuberculoso para lhes conceder, de maneira 

preventiva, um tratamento higiênico-terapêutico no campo (JABLONKA, 2003). 

De modo a colocar em ação as inovações que havia conhecido no evento, 

Grancher realizou, anos mais tarde, um amplo levantamento sobre o estado da saúde dos 

escolares parisienses, o qual comprovou que 15% apresentava os primeiros sinais da 

tuberculose pulmonar. O estudo em questão ofereceria os argumentos necessários para a 

criação da obra filantrópica que pretendia, a Œuvre pour la Protection de l’Enfance 

contre la Tuberculose. Para persuadir seus colegas de profissão da pertinência de seus 

intentos, Grancher apresentara uma comunicação na Academia de Medicina propondo a 

criação de colônias de férias para as crianças com a saúde mais debilitada, além de 

sanatórios-escolas para aquelas diagnosticadas como doentes, de modo que pudessem 

continuar seus estudos ao mesmo tempo que receberiam os tratamentos terapêuticos 

concebidos pelos sanatórios. De fato, esse tipo de procedimento, de embasar as políticas 

de criação de colônias de férias em levantamentos estatísticos sobre o contágio da 

tuberculose, foi uma constante em diferentes países, pois ofereciam aos dirigentes as 

comprovações de sua necessidade e empregabilidade em um momento que a 

racionalidade científica tomava conta das políticas de gestão das populações (DOWNS, 
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2009, 2002; VILLARET, 2005a; BECQUEMIN, 2005; COFFIN, 2003; VILLERET, 

SAINT-MARTIN, 2003). 

Na quarta edição Congresso Internacional de Tuberculose, ocorrido em Paris no 

ano de 1905, e que teve a participação ativa dos profissionais da Academia de Medicina e 

dos professores da Faculdade de Medicina de Paris, uma sessão especial foi presidida por 

Grancher para o debate da prevenção e da assistência infantil, sendo sugerido que as 

colônias de férias se aliassem as ações desenvolvidas pelos sanatórios infantis, hospitais 

marítimos, escolas ao ar livre e preventórios, constituindo assim uma rede de instituições 

que poderia auxiliar no controle da doença. A proposta era de unir medidas terapêuticas, 

como os sanatórios populares, com instituições preventivas, como as colônias de férias e 

as escolas ao ar livre, sendo muito bem aceita na ocasião e alcançando grande 

repercussão, tendo em vista que profissionais de diversas nacionalidades, ao dissertarem 

sobre a higiene infantil, não cessariam de fazer referência ao nome de Grancher durante 

toda a primeira metade do século XX. 

Circulando entre os profissionais da medicina, assim como da educação, as ideias 

referentes a uma educação do corpo ao ar livre ganhariam diversos adeptos e um conjunto 

de instituições seria pensada, ainda na passagem do século XIX para o século XX, para a 

prevenção e o combate a tuberculose. Estas instituições tomavam como referência 

principal os tratamentos terapêuticos concebidos ao longo de todo o século XIX pela 

medicina natural, mas que agora já se estruturavam nos ditames científicos da medicina 

experimental e da pedagogia mais científica. As colônias de férias seriam certamente uma 

delas; conhecidas pela comunidade médica internacional principalmente após a 

apresentação realizada por Varrentrapp no IV Congresso Internacional de Higiene e 

Demografia em 1884. No entanto, este conjunto se tornaria bem mais amplo, agregando-

se: a) sanatórios infantis populares, destinados a crianças de famílias pobres; b) 

preventórios infantis que visavam retirar as crianças sadias, ou contagiadas pela 

tuberculose, mas com o bacilo ainda em estado latente, do convívio familiar quando seus 

país apresentassem sintomas da doença; c) escolas ao sol, como as de Rollier, que 

adotavam o sistema de internato e aliavam o ensino primário aos tratamentos 

helioterápicos; d) escolas ao ar livre, que poderiam assegurar que as crianças contagiadas 
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pelo bacilo continuassem a receber ensino adequado, ou mesmo, que as crianças em 

estado de saúde mais debilitado tivessem um cuidado médico especial ao mesmo tempo 

em que dariam prosseguimento aos seus estudos primários e permaneceriam próximas as 

suas famílias devido ao sistema de externato adotado. 

Especialmente as escolas ao ar livre, criadas na aurora do século XX, viriam a 

responder algumas das críticas estabelecidas na época as instituições que as precederam, 

notadamente as colônias de férias e os sanatórios infantis. Começava-se a considerar que 

o período decorrido nas viagens, ao se limitar as poucas semanas das férias escolares, 

poderia ser muito curto para garantir reais ganhos para a saúde das crianças atendidas, 

uma vez que não era assegurado que a robustez corporal adquirida nas colônias de férias 

permaneceria inalterada quando as crianças retornassem para os seus lares, bairros e 

escolas, nos quais continuariam submetidas a mesma deletéria realidade socioeconômica 

anterior a viagem (LUDWIG, 2003; TAVERNE, BROEKHUIZEN, 2003). Reintegradas 

ao meio insalubre no qual frequentemente viviam, as crianças mais pobre estariam 

novamente expostas ao risco do contágio pelo bacilo da tuberculose. As colônias de férias 

seriam, assim, compreendidas como um paliativo, uma alternativa insuficiente para as 

pretensões mais amplas, sendo contestados os dados oferecidos por Varrentrap em sua 

famosa apresentação – mais especificamente os resultados das diversas repesagens 

realizadas semanas após o regresso das crianças das colônias de férias – contradizendo 

um dos princípios fundamentais que o médico alemão tentara estabelecer na ocasião, qual 

seja, de que o aumento da massa corporal era assegurada mesmo após o término das 

férias escolares. 

As escolas ao ar livre representariam também uma inovação quando comparadas 

aos sanatórios infantis que não contavam com escolas junto aos seus estabelecimentos, 

pois era comum que, havendo um prolongamento do tratamento médico proposto, as 

crianças parassem de frequentar a instituição escolar. Como nenhuma medida particular 

era comumente tomada para as auxiliar no retorno das estações climáticas, não poderiam 

essas crianças, logo que reintegradas a escola, superar o atraso escolar que se instaurava. 

De modo contrário, as escolas ao ar livre poderiam permitir que as criança continuassem 

seus estudos ao mesmo tempo que cuidados médicos eram concomitantemente 
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oferecidos, diminuindo, assim, o atraso escolar caso fossem obrigadas a seguir 

tratamentos médicos prolongado. Por fim, havia também o problema da separação das 

crianças de seus pais durante um extenso período, o que levava algumas famílias a 

rejeitarem os sanatórios infantis populares e mesmo as colônias de férias. É nesse sentido 

que a escola ao ar livre esperava aportar uma melhor solução, ao vincular a melhora da 

saúde ao aporte intelectual, superando as colônias de férias. Contrariamente as 

instituições que adotavam o sistema de internato, como as escolas criadas pelo médico 

Auguste Rollier e os sanatórios infantis, ou mesmo as colônias de férias, o modelo das 

escolas ao ar livre poderia conservar mais facilmente a ligação da criança com o meio 

familiar (LUDWIG, 2003; TAVERNE, BROEKHUIZEN, 2003). 

Como pontuado por Marc Depaepe e Frank Simon (2003), apesar de serem 

concebidas por atores sociais distintos, tanto as colônias de férias quanto as escolas ao ar 

fizeram parte de um mesmo movimento histórico mais amplo, relacionado ao 

desenvolvimento de novas sensibilidades em relação a natureza e enraizado em tradições 

médicas e pedagógicas que priorizavam pela vida ao ar livre. Para além das escolas ao ar 

livre e das colônias de férias, pode-se citar a multiplicação, no início do século XX, dos 

albergues da juventude, dos esportes ao ar livre organizados por clubes e entidades 

privadas, dos acampamentos e do movimento escoteiro criado em 1907 pelo tenente 

britânico Robert Baden-Powell (1857-1941), entre tantas outras práticas, como 

expressões de uma polissêmica educação do corpo ao ar livre (SIROST, 2009; 

RAVENEAU, SIROST, 2011). A Ligue Française pour l'Éducation du Plein Air, 

fundada em 1906, por exemplo, agregaria em uma única entidade as inúmeras iniciativas 

francesas que visavam promover o contato das crianças com a natureza e com o ar livre, 

especialmente as escolas ao ar livre e as colônias de férias. 

Conceber estas instituição como um conjunto, interligadas para o combate a 

tuberculose, como proposto no congresso internacional de 1905, não seria tão inusitado, 

uma vez que, como analisado por Ed Taverne e Dolf Broekhuizen (2003), as colônias de 

férias, assim como os sanatórios infantis, aportaram as ideias fundamentais para o 

desenvolvimento das primeiras escolas ao ar livre, as quais foram criadas em 1904 no 

vilarejo de Charlottenburg, nas cercanias de Berlim, e concomitantemente, ou seja, no 
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mesmo ano, na cidade de Antuérpia, na Bélgica. No caso alemão, o qual ganhou uma 

maior repercussão nos meios médicos e pedagógicos internacionais, a sugestão para a 

criação de uma escola do tipo externato, alocada fora do ambiente urbano e na qual as 

aulas se desenvolveriam ao ar livre, partira em 1881 da classe médica, sendo posta em 

prática vinte e três anos mais tarde pela união de um médico com um pedagogo alemão 

(CHÂTELET, 2008; 2003). Este tipo de união, seria quase sempre fecunda para as 

escolas ao ar livre; na Prússia, por exemplo, a criação destas instituições se beneficiaria 

do fato de um mesmo ministério ser responsável tanto pela educação e quanto pela saúde 

(HANSEN-SCHABERG, EBERHARDT, 2003). As escolas instaladas nos sanatórios, 

como a inaugurada em 1878 em Davoz, e mesmo os sanatórios infantis alemães, como o 

fundado em 1861 na estação balneária de Jagstfelde, também serviriam de inspiração 

para as primeiras iniciativas de escolas ao ar livre, denominadas inicialmente como 

escolas de floresta (waldschulen), por se instalarem em meio a bosques de pinheiros  

(CHÂTELET, 2008; 2003; HELLER, 2003, p.211; LUDWIG, 2003). Em alguns 

aspectos, lembrariam os internatos rurais existentes na Alemanha daquele período, no 

entanto com uma diferença fundamental: enquanto as escolas rurais eram instituições 

privadas exclusivas para as crianças das classes burguesas, a escola de floresta seria 

destinada para crianças das classes trabalhadores, assim como as primeiras colônias de 

férias (CHÂTELET, 2008; HANSEN-SCHABERG, EBERHARDT, 2003). 

 
Figura 21: Cartão Postal: Charlottenburg, Alemanha. Escola de floresta. Cura de repouso. 
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Figura 22: Cartão Postal: Charlottenburg, Alemanha. Escola de floresta. Exercícios 

respiratórios. 

No cronograma da escola de floresta de Charlottenburg, trabalho intelectual, jogos 

e repouso se alternavam de modo funcional. Os esportes e os divertimentos na natureza, 

os diferentes tipos de trabalhos manuais, a leitura, as noites de recitação, de teatro e de 

música, de festas e de exposições ofereciam, por sua vez, uma vida escolar bastante 

variada (LUDWIG, 2003). Assim como na escola ao sol, os móveis escolares também 

podiam ser utilizados no exterior, oferecendo a possibilidade para que métodos de 

trabalho mais flexíveis fossem empregados, em contraposição ao próprio ordenamento e 

disciplina expressa pelos movimentos cadenciados da ginástica realizada no 

estabelecimento (cf. fig.22). A alimentação servida nos barracões adjacentes, sem paredes 

ou janelas, garantiria uma maior exposição a atmosfera silenciosa e olfativa do bosque de 

pinheiros; sem esquecer a prática do repouso, frequentemente realizada após as refeições 

em espreguiçadeiras. Mais do que nunca, se empregava os dizeres de Rousseau de que a 

melhor escola seria a sombra de uma árvore. 

Ao formular novas rotinas para a instituição escolar e seguindo os primeiros 

passos da escola de floresta alemã, que tanto se inspirara, por sua vez, nas colônias de 

férias, diferentes instituições médico-educativas não tardariam a aparecer. Como 

observado por Harald Ludwig (2003), se a implantação da escola em bosques parecia 

desejável, não era, no entanto, absolutamente necessária para os propósitos médico-
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educativos almejados. Os mesmo objetivos poderiam ser atingidos com a sua implantação 

no entorno da cidade, ou seja, nas áreas rurais mais próximas ou numa região menos 

urbanizada. Era importante somente que a escola fosse de fácil e rápido acesso por 

transporte público, e que fosse localizada em um lugar calmo, arborizado e não muito 

próximo das aglomerações urbanas e industriais. Em razão desta conceituação mais 

ampla é que seria proposto o termo escola ao ar livre no lugar de escola de floresta. 

O local de implantação destas instituições educativas também representava uma 

ruptura com as primeiras experiências de colônias de férias realizadas pelo pastor Bion, 

uma vez que não se considerava necessário levar as crianças para comunidades rurais 

mais afastadas e tradicionais. A ética protestante que compreendia a natureza como obra 

de um Deus onipresente, seria substituída por uma ética científica em relação a ela, que 

poderia ser estudada pelos alunos para que compreendessem suas leis racionais, ao 

mesmo tempo que tratamentos médicos como a helioterapia seriam aplicados. De modo 

geral, a educação proposta pelas escolas ao ar livre não seria mais centralizada em uma 

moral camponesa, como era nas colônias de férias organizadas pelos protestantes, mas na 

moral da escola pública, a qual começava a fazer suas maiores apostas na ciência e não 

na religião. 

No início, a escola de Charlottenburg não abria para além do verão, assim como 

as colônias de férias, no entanto, o seu período de abertura seria progressivamente 

alargado em seguida, até cobrir o ano todo, sendo a chegada no estabelecimento realizada 

pela manhã e o encerramento de suas atividades por volta das 18 horas. Os médicos 

escolares realizavam a seleção das crianças que frequentariam a instituição por um 

período limitado, pré-estabelecido, regressando ao final dos meses prescritos para suas 

escolas de origem. Ao médico era reservado um papel central, assim como ao professor, 

trabalhando ambos em conjunto. O programa escolar correspondia ao da escola 

elementar, contudo particularmente mais restrito e flexível, uma vez que o tempo das 

aulas era mais curto e intercalado com exercícios físicos e artísticos. Enquanto nas 

escolas tradicionais, as classes eram compostas por quarenta a cinquenta crianças, na 

escola ao ar livre não ultrapassava o número de vinte e cinco. O tamanho relativamente 

modesto da classe permitia uma vigilância maior dos alunos, mas também que o 
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professor tomasse conta mais facilmente das necessidades individuais da cada um deles 

(LUDWIG, 2003). 

Instalada por razões financeiras, a educação mista se revelou como uma 

experiência pedagógica frutuosa. Segundo alguns pedagogos, ao participarem sem 

separação de sexo, efeitos positivos eram produzidos sobre o comportamento dos alunos 

durante as aulas. Fundada sobre a hipótese de diferenças essenciais entre meninos e 

meninas, como era comum a época, a educação mista seria neste caso considerada como 

um enriquecimento ao ensino (HANSEN-SCHABERG, EBERHARDT, 2003; LUDWIG, 

2003). Contudo, a experiência da coeducação não era completamente nova: nas colônias 

de férias criadas pelo pastor Bion, por exemplo, recomendava-se que “os sexos não 

devem ser separados. Nós temos, há bastante tempo, colônias compostas por meninos e 

meninas, e a experiência nos provou que a conduta dos meninos e meninas, quando se 

encontram assim reunidos, é muito melhor”41 (BION, apud HEY-HERME, 1954, p.20). 

Ao lado das crianças ao longo de todo o dia, mesmo no momento fora das aulas, 

os professores e instrutores poderiam conhecer, melhor do que nas escolas comuns, suas 

particularidades, suas fraquezas e potencialidades, seus interesses e necessidades, tendo 

em conta as suas diferenças individuais. As aulas ao ar livre favoreciam o princípio do 

trabalho independente, permitindo que se fizesse a ligação com a realidade, 

especificamente nos assuntos relativos as ciências naturais. De princípio, pode-se 

destacar que as aulas realizadas nos bosques de pinheiros de Charlottenburg, assim como 

nas montanhas ao redor da escola ao sol de Rollier, não se constituíram como uma 

experiência pedagógica totalmente pioneira, uma vez que teriam se desenvolvido 

anteriormente, sobretudo a partir da união de educadores e médicos escolares pelo o que 

se denominava, no final do século XIX, de método intuitivo de ensino e do qual derivam 

as lições de coisas (HELLER, 2003). 

Conforme analisado por Pierre Kahn (2002), as lições de coisas constituíam um 

método bastante em voga nos círculos pedagógicos de diversos países europeus e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 “les sexes ne doivent pas être séparé. Nous avons, depuis plusieurs années, des colonies composées des 
garçons et de filles, et l’expérience nous a prouvé que la conduite des garçons et filles, quand ils se trouvent 
ainsi réunis, est beaucoup meilleure.” 
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americanos desde a década de 1860, sendo criado pelo resultado sincrético das reflexões 

pedagógicas realizadas ao longo do século XIX, especialmente influenciado pela 

pedagogia de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) que priorizava “as coisas antes das 

palavras, a educação pelas coisas e não a educação pelas palavras”. O objetivo com este 

método de ensino seria o de colocar a criança na presença do mundo real; fazê-las ver, 

tocar, distinguir, medir, comparar, nomear, enfim, conhecê-lo a partir de sua concretude e 

não a partir da abstração das palavras. Se a natureza se apresentava como um livro aberto, 

como dito por diversos educadores, era então preciso aprender a lê-la de modo 

sistematizado. A escola era exigido que mantivesse suas portas e janelas abertas para a 

natureza a ser investigada pelos alunos e o ar livre seria considerado tão bom para os 

métodos de ensino e os programas escolares quanto para os pulmões, os nervos e os 

músculos das crianças. A observação seria, certamente, a base principal deste método, e a 

visão o sentido corporal preponderante, no entanto, não se excluía o tato, a audição e o 

olfato, empregados todos nesta descoberta científica da natureza. Ao operarem pelo 

sensível, ou seja, utilizando-se do corpo e de seus sentidos como instrumento de 

aprendizagem do entorno, as lições de coisas incitariam ver a paisagem para que 

descrições de sua geografia e de sua história fossem feitas, escutar os pássaros para 

compreender as nuances de seus cantos e notas musicais, sentir a temperatura ambiente 

para compreender o tempo que faz particularmente numa região, perceber o odor 

característicos das plantas para classificá-las, etc. Nas refeições servidas, se possibilitava 

a aprendizagem de um paladar considerado sadio e a descoberta de novos sabores. Com 

as lições de coisas, o corpo infantil e suas experiências, seus sentidos, eram inseridos no 

âmbito de uma pedagogia escolar, ao mesmo tempo que a natureza se tornava um recurso 

inestimável para o aprendizado (CORBIN, 2005).  

A prática das lições de coisas teria como objetivo político principal criar uma 

nova forma de ensino que não se baseasse somente na leitura e na memorização de livros 

como a bíblia, mas na observação empírica da realidade concreta para a aprendizagem 

das ciências naturais. Sua pretensão inicial seria a de substituir a presença de Deus na 

natureza pelas suas leis e comportamentos científicos. Virtude laica de um espírito 

acostumado com a observação das coisas, este método de ensino deixava menos espaço 

para a credulidade religiosa e superstições, podendo auxiliar na renovação pedagógica 
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que se pretendia para a instituição escolar, até então restrita ao ensinamento fundamental 

e tradicional do ler, escrever e contar, e relegada, na maioria das vezes, a iniciativa das 

corporações religiosas (KAHN, 2002). 

A ascensão das lições de coisas enquanto prática educativa se faria sobretudo com 

as primeiras tentativas oficiais de se criar uma cultura escolar científica e laica para o 

ensino primário, nas quais as disciplinas antes tidas como complementares dos programas 

escolares haveriam de compor seu núcleo, como a história, a geografia, o ensino do 

desenho, a botânica, a zoologia e os trabalhos manuais. Suas práticas priorizavam pela 

organização de coleções de rochas, insetos e herbários, os quais comporiam parte dos 

museus escolares, utilizados eles próprios como material pedagógico para as futuras 

aulas. Com este método de ensino, a memorização já não seria tão necessária. O esforço e 

o desgaste exigidos ao sistema nervoso poderiam ser menores, afastando o receio do 

surmenage e conquistando a opinião dos médicos escolares. 

Vinculando-se definitivamente ao ensino científico, as lições de coisas 

encontraram um caminho tão propício para a sua difusão no início do século XX que 

puderam, em alguns casos específicos como a França, se inserir em todo o programa de 

ensino primário, renovando não apenas seus métodos, como também seus conteúdos, que 

se tornariam cada vez mais científicos e abririam a possibilidade para que um ensino 

global, sem distinção de disciplinas, fosse concebido (KAHN, 2002). 

Ao situar suas raízes na colaboração entre médicos e educadores, a escola ao ar 

livre nasceria sob o símbolo da renovação e adotaria os métodos de ensino mais 

inovadores de seu período, sendo a ciência estabelecida como base tanto das práticas 

terapêuticas inscritas em seus cronogramas, quanto de seus conteúdos e métodos 

educativos. As práticas ao ar livre, pela própria pedagogia que induzem (como as lições 

de coisas, as observações pessoais ou coletivas, a aprendizagem pelo sensível, os 

trabalhos em grupo) teriam um alcance inestimável, aproximando-se de certos conceitos 

da renovação pedagógica pretendida anos mais tarde, em meados da década de 1920, 

pelos movimentos da Escola Nova, sobretudo no que diz respeito a prática da observação 

da natureza. As críticas a instituição escolar tradicional encontrariam neste método de 

ensino, concreto, racional e ativo, uma de suas maiores esperanças. 
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As escolas ao ar livre, concebidas com a finalidade primeira de melhorar a saúde 

das crianças, revolucionariam progressivamente seus objetivos iniciais, estabelecendo-se 

frequentemente como os principais locais para a introdução das ciências naturais nos 

programas escolares e servindo, muitas vezes, como campo de experimentação para as 

novas pedagogias desenvolvidas ao longo das primeiras décadas do século XX, devido 

sobretudo aos seus programas escolares mais flexíveis (MARTINEZ, 2000). Nesse 

sentido, as escolas ao ar livre se beneficiariam da renovação pedagógica proposta por 

diversos educadores, ao mesmo tempo que a alimentaria, sendo, durante os anos 1920, 

tomadas como de grande interesse pelos defensores dos movimentos da Escola Nova 

(RUCHAT, 2003). As práticas corporais ao ar livre, de história bastante antiga, como 

pudemos observar ao longo dos primeiros capítulos, seriam pedagogicamente legitimadas 

pelos movimentos da Escola Nova no início do século XX, sendo as escolas ao ar livre a 

instituição que representou o grande marco deste processo. 

De acordo com Ivan Jablonka (2003, p.277), diferentemente dos médicos, a 

erradicação da tuberculose não era a prioridade dos pedagogos que se debruçavam, no 

início do século XX, sobre os conceitos da escola ao ar livre. Sua principal oposição seria 

a escola tradicional, estabelecimento acusado de negligenciar o corpo dos alunos e de 

priva-los do ar puro, da luz natural e das ações corporais de que necessitavam, sendo seus 

métodos de ensino julgados como inadequados e ultrapassados. Pensadas ao inverso das 

escolas tradicionais, as escolas ao ar livre poderiam constituir a pedra angular de uma 

reforma pedagógica cuja ambição seria a de inovar o ensino, material e intelectualmente. 

Tratava-se de reduzir os efetivos das longas horas de aulas, de amenizar a fixidez dos 

programas oficiais que paralisavam os professores, de favorizar as excursões escolares e 

o aprendizado a partir do concreto. Em todas os aspectos, a escola ao ar livre, que alguns 

educadores consideravam como um modelo da escola do amanhã, poderia se constituir 

como uma experiência inovadora e sobretudo válida para as pretensões educativas mais 

elevadas e abrangentes. 

Segundo Inge Hansen-Schaberg e Muriel Eberhardt (2003), na Alemanha, as 

escolas ao ar livre se tornariam, na década de 1920, quando já se contava mais de 

quarenta estabelecimentos deste gênero, nos centros de uma reforma pedagógica. As 
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punições corporais nestes estabelecimentos seriam frequentemente condenadas, assim 

como a ironia e o sarcasmo por parte dos professores para com os alunos. As repreensões 

seriam limitadas, ao mesmo tempo que os cumprimentos e os encorajamentos seriam 

largamente incentivados. O controle não se faria mais a partir do medo e da repreensão, 

mas a partir do prazer e do estímulo. Tentava-se também respeitar o campo de 

experiências da criança e criar uma atmosfera de trabalho viva, alegre e descontraída. 

Esperava-se que esta vida comunitária, que permitia o desenvolvimento de uma relação 

pessoal entre professores e alunos, tornasse possível o florescimento de interesses 

numerosos e variados, para além das aulas, particularmente no domínio social 

(LUDWIG, 2003). A escola ao ar livre pode ser compreendida, assim, como uma 

experiência que se anteciparia a diversas abordagens educativas alternativas criadas 

pontualmente no decorrer de todo o século XX. 

O ideal de uma vida comunitária encontrava-se presente também em diversas 

colônias de férias, principalmente naquelas que ao invés de hospedar as crianças nas 

casas de camponeses, como realizado inicialmente por Bion, passaram a reuni-las sob um 

mesmo teto, em edifícios que pudessem abrigar um grande contingente de pessoas e nos 

quais as crianças conviveriam durante dias consecutivos com seus professores e colegas 

de classe, conformando pequenas sociedades infantis supervisionadas e sobretudo 

dirigidas, com a diferença de que não havia uma preocupação com o ensino de conteúdos 

escolares, ou seja, não possuíam um currículo formal. Nestas instituições, que adotavam 

o modelo do alojamento coletivo, termo concebido para diferenciá-las das iniciativas 

anteriores, então denominadas como alojamento familiar por hospedar as crianças junto 

as famílias camponesas, a divisão do tempo seria muito mais próxima aquela concebida 

para o universo escolar e hospitalar caso comparado a rotina das comunidades 

campesinas mais tradicionais (REY-HERME, 1954). 

Para a realização deste “novo” formato de colônias de férias, anterior as escolas 

ao ar livre, foram utilizados inicialmente instituições de ensino e pensionatos que 

permaneciam fechados durante as férias escolares, instituições médicas como os 

sanatórios e as escolas adjacentes a estes estabelecimentos, além de propriedades 

particulares, como casas de campo e fazendas. A construção de edifícios especialmente 
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projetados para abrigar as colônias de férias coletivas se iniciaria, com maior expressão, 

somente a partir de 1910. Até então, a maioria dos edifícios era alugada ou cedida por 

seus proprietários ou responsáveis (BATAILLE, LEVITRE, 2010). 

Para muitos profissionais, mais do que vigiar, punir e corrigir o corpo infantil, as 

colônias de férias deveriam adotar práticas que possibilitassem, a partir do prazer 

oferecido ao corpo, que o sentimento de alegria reinasse no interior destas instituições. 

Ao instrumentalizar o prazer inscrito nos divertimentos para o desenvolvimento de um 

processo educativo, estas instituições promoviam uma funcionalização do espaço e do 

tempo da natureza, instaurando as férias (tempo não-escolar por excelência) como um 

período educativo travestido pela promessa de liberdade e aventura. Como analisado por 

Alain Vulbeau (1993), ao compará-las as colônias penitenciais agrícolas, as colônias de 

férias promoviam uma metamorfose positiva na vigilância e no controle disciplinador da 

higiene médica, transformando a viagem em movimento e alegria, em nome de um 

projeto que apaziguaria o caráter ocioso das viagens de vilegiaturas, tornando-as úteis e 

pedagógicas. Da série normativa que o espaço escolar e hospitalar criara – estudo, 

trabalho, obediência, silêncio, imobilidade, alinhamento corporal – as colônias de férias 

produziriam seu lado positivo – recreação, movimento, jogos, afeição, barulho, alegria – 

estimulando a adoção de uma vida higiênica sem a necessidade de se utilizar de métodos 

repressivos (VULBEAU, 1993). Ao mesmo tempo que fixavam regras para a vida das 

crianças no momento das férias escolares, difundiam uma imagem de movimentação 

corporal incessante e de animação constante, até o ponto de se fazer esquecer sua função 

higiênica, agora transmitida em silêncio enquanto preceitos de uma vida sã. Enraizada em 

um movimento maior de procura pelo ar livre e pelos divertimentos na natureza, as 

colônias de férias se vêm paradoxalmente marcadas por uma reivindicação 

emancipadora, dimensão não necessariamente da higiene, mas da autonomia do sujeito, e 

sua eficiência pedagógica passava menos pela ostentação de restrições do que pela 

estimulação da alegria e da aventura de viver (RAUCH, 1983). 

As colônias de férias, especialmente aquelas criadas em Paris a partir de 1883 

para atender os alunos do sistema primário de ensino da cidade, seriam ainda 

compreendidas como um complemento educativo ao período escolar, sendo instauradas 

práticas que visavam reforçar o rendimento dos estudos feitos em sala de aula. Os 
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profissionais responsáveis por essas colônias de férias seriam principalmente os 

educadores ligados ao sistema de ensino, sendo a distribuição do tempo dos alojamentos 

coletivos bastante similar ao escolar. Algumas iniciativas se filiariam tanto a escola que 

começariam, nas últimas décadas do século XIX, a adotar até mesmo seus métodos de 

ensino mais inovadores, principalmente as lições de coisas, representadas sobretudo pelas 

excursões nas quais todo o material encontrado pelas crianças poderia servir de pretexto 

para que os professores desenvolvessem uma série palestras instrutivas, ou para que 

coleções das mais variadas fossem iniciadas. A visita a monumentos históricos poderia 

proporcionar a ocasião para que lições de história fossem ministradas; o passeio a beira 

mar, a montanha, ou em sítios pitorescos poderiam auxiliar no aprendizado de conteúdos 

da geografia. Como observado anteriormente, estas disciplinas, que antes eram apêndices 

dos currículos escolares, passariam, no momento da consolidação de uma educação 

científica e laica, a compor o centro dos currículos escolares e, apesar das colônias de 

férias não contarem com um currículo formal, se faziam presentes nas palestras 

oferecidas pelos professores viajantes. 

As coleções de insetos, plantas e minerais proporcionariam uma intimidade 

maior com o universo científico e com suas ordens taxionômicas. Ao retornarem para o 

edifício do alojamento coletivo, as crianças começariam a organizar suas coleções, as 

quais também poderiam posteriormente compor o acervo dos museus escolares. O retorno 

a sede da colônia de férias possibilitava ainda que as crianças fixassem no papel todas as 

descobertas realizadas durante as excursões. Algumas instituições, sobretudo as 

parisienses, adotariam, como uma atividade central de seus cronogramas, um jornal a ser 

escrito pelas crianças narrando as vivências transcorridas no cotidiano da colônia de 

férias (DOWNS, 2009, 2002). "Que coisas mais interessantes se pode ler nessas 

narrações feitas dia a dia! Demais, que melhor meio para melhor instruir? A criança fala 

do que vê, e fala sem esforço, é um bom método de ensino.” (MORAES, 1906, p.41-42), 

afirmariam alguns dos profissionais convictos de que as práticas estabelecidas nas 

colônias de férias constituíam um método de ensino bastante profícuo e inovador. 

Em sua grande maioria, as colônias de férias coletivas reservavam um momento 

para que as crianças, reunidas nos refeitórios, escrevessem cartas para seus familiares, de 

modo a confrontarem dois mundos distintos, dos quais o da colônia de férias seria o 
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exemplar. Não é de se espantar que entre as recomendações recebidas pelos professores 

se sobressaíssem as indicações para que narrassem suas descobertas, descrevendo em 

detalhes os prazeres experimentados ao ar livre e junto a natureza, assim como as 

atividades que mais as agradaram. Aos pais que haviam permanecido nas cidades, os 

relatos impressos nas correspondências poderiam se parecer como uma miragem vista 

pelos olhos das crianças e estimulada pelas indicações do professor, a qual teria por 

ambição pedagógica maior atuar na intimidade das relações familiares e garantir a 

transmissão dos conhecimentos adquiridos pelas crianças ao seus familiares. Se a escola 

tradicional poderia separar a criança da cultura de sua família operária, ao estimular o 

aprendizado de novos conhecimentos e habilidades, as colônias de férias poderiam 

ultrapassar esta oposição: a criança escrevia, mas se dirigia a sua família. Ainda em 

comparação as escolas tradicionais, enquanto estas obrigavam os alunos a deixarem de 

lado sua turbulência pueril para permanecerem imóveis em suas carteiras, as colônias de 

férias as retiraria da turbulência das cidades para levá-las a um mundo de movimento, 

descobertas e aventuras (RAUCH, 1988). 

O distanciamento entre as duas instituições não seria, entretanto, completo e 

radical, uma vez que nas colônias de férias coletivas, assim como nas escolas 

tradicionais, as crianças eram comumente divididas de acordo com o sexo e a idade, com 

o objetivo de formar grupos infantis homogêneos que seriam distribuídos em diferentes 

alojamentos coletivos, permanecendo ambos separados durante todo o período da 

viagem. A coeducação e a união de crianças de diferentes idades seriam uma realidade 

sobretudo para as colônias de férias administradas por protestantes, que as hospedavam 

em residências de camponeses durante um período que poderia não se limitar tão somente 

as férias escolares. Entre aqueles que optavam pelo modelo do alojamento familiar era 

comum que afirmassem que: “nós não somos as colônias de férias no sentido estrito do 

termo, pois nossa ação não se restringe somente aos meses de agosto e setembro, como é 

o caso das colônias escolares”42 (PRESSENSÉ apud REY-HERME, 1954, p.203). 

Por sua vez, as colônias de férias coletivas, ao unirem os jogos ao ar livre, os 

métodos terapêuticos de exposição do corpo ao sol, de contato com o meio líquido e com 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 “nous ne sommes pas des colonies de vacances au sens stricte du mot, car alors notre action ne devrait 
s’étendre qu’aux mois d’août et de septembre, comme celle des colonies scolaires.” 
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o ar de altitude, com práticas pedagógicas, sem, no entanto, deixar de adotar como 

referência uma estrutura similar a instituição escolar mais tradicional, se tornariam em 

instituições extraescolares por excelência, nas quais é possível afirmar que o método de 

lições de coisas fora bastante aperfeiçoado, ganhando contornos que inspirariam, mais 

tardiamente, as escolas ao ar livre. O público atendido pelas duas instituições era bastante 

parecido, o formato empregado também era bastante similar, assim como os objetivos 

pedagógicos e os métodos de ensino empregados, sendo bastante compreensível as 

confusões realizadas no início do movimento das escolas ao ar livre entre estas duas 

instituições. Por representarem, em determinados casos, uma continuação quase que 

completa da instituição escolar, as colônias de férias coletivas foram frequentemente 

denominadas pelo o termo de “colônias de férias escolares”. No entanto, se a filiação das 

colônias de férias as ciências pedagógicas, particularmente ao método de ensino das 

lições de coisas, era priorizado por certos educadores, seria responsável por incisivas 

críticas, principalmente por parte de profissionais com orientação religiosa protestante e, 

mais tardiamente, católica. Entre os que criticariam as novas práticas, inseridas nas 

colônias de férias a partir da influência dos professores, encontrava-se, por exemplo, o 

próprio médico pastor Bion: 

 

Nas colônias de férias de Paris, a preocupação de ensinar conduz a 
criancices tolas e enfadonhas : herbários, coleções de insetos, de 
borboletas, de minerais; é o triunfo do ensino intuitivo. E a criança não 
encontra mais tempo para exercer a espontaneidade do seu jovem 
espírito, para admirar no seu meio a majestosa e magnífica natureza, 
para se entregar ao sentimento da vida misteriosa das coisas. 43 (BION 
apud REY-HERME, 1954, p.262-263) 

 

Para os grupos religiosos, o ensino por meio do método intuitivo, de viés racional 

e que propunha uma investigação minuciosa da natureza para o aprendizado de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 “Dans les colonies de vacances de Paris, la préoccupation d’enseigner conduit a des puérilités niaises et 
encombrâtes : herbiers, collections d’insectes, de papillons, de minéraux ; c’est le triomphe de 
l’enseignement intuitif. Et l’enfant ne trouve plus de temps pour exercer la spontanéité de son jeune esprit, 
pour admirer dans son ensemble l’auguste et magnifique nature, pour se laisser aller au sentiment de la vie 
mystérieuse des choses.” 
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disciplinas científicas, em nada condizia como as interpretações místicas e supersticiosas 

de uma natureza criada a semelhança de Deus. Em países como a França, mas não 

apenas, a instrução infantil fora por muito tempo assegurada por corporações religiosas, 

sobretudo católicas, havendo grandes embates no período republicano, quando o Estado 

procurou assumir o controle integral do sistema de ensino, promulgando a educação de 

base laica, universal e gratuita, em um movimento que teria por repercussão a separação 

completa do Estado das estruturas eclesiásticas. Banido o ensino religioso das escolas em 

1882 e com a inserção cada vez maior de conteúdos científicos nas escolas públicas, os 

grupos católicos começariam a procurar por outros espaços para formar o cidadão cristão 

e encontraram nas colônias de férias a instituição ideal para continuarem uma formação 

infantil de base moral-religiosa. No final dos anos de 1890, adotaram o modelo coletivo 

de colônia de férias, que assegurava uma aproximação maior com o universo escolar, e 

inauguram o período de férias com viés eminentemente confessional e catequizante. Os 

protestantes franceses, por sua vez, principais responsáveis pela reformulação do sistema 

de ensino na década de 1880, não se mostrariam tão avessos ao método intuitivo quanto 

Bion, sendo Jules Ferry (1832-1893) e Ferdinand Buisson seus principais defensores 

(KAHN, 2002). Para autores como Christian Nique e Claude Lelièvre (1993), a reforma 

republicana do ensino francês visava, sobretudo substituir a moral religiosa por uma 

moral patriótica e republicana. Nesse sentido, as lições de coisas podem ser concebidas, 

para além de suas relações com o ensino científico, como o método de ensino que melhor 

inculcaria ideologias patrióticos nas crianças que partiriam agora, não mais em direção a 

uma natureza-criação-divina, para se hospedarem em famílias camponesas portadoras de 

uma moral supostamente incorruptível, mas em direção a uma natureza-orgulho-da-

pátria, para formarem coletivos infantis inseridos na mais “genuína história” do país, o 

campo. 

Com as colônias de férias coletivas, as trocas com a instituição escolar, sobretudo 

com as escolas ao ar livre, seriam inúmeras, repercutindo em ambos os lados. Se é 

possível dizer que as colônias de férias aportaram as ideias fundamentais para a 

consolidação das escolas ao ar livre no início do século XX, estas, por sua vez, 

exerceriam mais tardiamente uma grande influência nas primeiras, renovando suas 

práticas e enraizando o mundo natural nos ditames científicos de uma pedagogia ao ar 
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livre institucionalizada. As práticas corporais ao ar livre, que por muito tempo foram 

incompatíveis com o modelo escolar mais tradicional, mesmo que repensadas nos 

ditames das ciências experimentais por autores como Lagrange e Riant, adentrariam a 

instituição escolar apenas com a consolidação das escolas ao ar livre, pois até então 

encontravam-se restritas as colônias de férias e sanatórios infantis. Com o método 

intuitivo, novas práticas na natureza seriam concebidas, sendo adotadas tanto pelas 

colônias de férias quanto pelas escolas ao ar livre, as quais desenvolveriam 

surpreendentemente este método, criando novas técnicas de ensino baseadas na 

observação da natureza e do mundo real. Frequentemente caminhando lado-a-lado, estas 

duas instituições foram, nos dizeres de Jean-Noël Luc (2003), “um cometa médico-

pedagógico” que ambicionava modificar em profundidade os sistemas públicos de ensino 

primário, mas que desapareceria por completo, no caso das escolas ao ar livre, em 

meados da década de 1950, mesmo momento em que as colônias de férias ganhariam 

novos enfoques, não sendo mais pensadas como instituições médico-educativas, mas 

como instituições de recreativas. 
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7. RELIGIÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO: DEVEM AS COLÔNIAS DE FÉRIAS SEREM 

FAMILIARES OU COLETIVAS? 
 

Nas duas últimas décadas do século XIX, os embates ao entorno das colônias de 

férias foram inúmeros, sendo o modelo a ser adotado aquele que levantava maiores 

divergências. Seguindo as análises elaboradas por Laura Lee Downs (2009, 2002) a partir 

dos debates estabelecidos entre diversos organizadores de colônias de férias, os adeptos 

do alojamento familiar apresentavam como principal argumento favorável para a adoção 

de seu modelo o fato de requer, em média, a metade do valor de um alojamento coletivo, 

pois dispensava os elevados custos de construção e gerenciamento de dormitórios e 

refeitórios coletivos. Uma vez hospedados nas casas de camponeses, os custos com 

alojamento e alimentação ficariam a cargo das próprias famílias, o que poderia garantir 

que o número de crianças atendidas fosse maior do que no modelo do alojamento 

coletivo44. 

A questão financeira, entretanto, não era o único motivo que respaldava a 

escolha do modelo de colônia de férias a ser empregado. Os partidários do alojamento 

coletivo argumentavam, por sua vez, que o seu modelo era mais eficaz pois 

proporcionava uma completa regulamentação do tempo, que seria dividido de acordo 

com um cronograma de atividades pré-estabelecidas, enquanto que no alojamento 

familiar não haveria uma regra fixa, uma vez que as crianças seguiriam a rotina das 

famílias que as hospedavam. A permanência junto as famílias era também considerada 

inadequada pois, além de poderem servir como mão-de-obra barata para os camponeses 

mais pobres ao participarem dos trabalhos agrícolas, as crianças estariam sujeitas a 

abusos físicos advindos de uma estrutura familiar patriarcal. Como relatado pela memória 

de um participante de colônia de férias familiar, e apresentada no início da obra de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Para análise dos embates entre os dois principais modelos de colônias de férias, Laura Lee Downs (2009, 
2002) utilizou-se de um farto conjunto documental, produzido sobretudo em congressos e reuniões oficiais 
datadas de 1880 a primeira década do século XX. A escrita do presente capítulo tomou ainda como 
principal referência a dissertação escrita pelo médico português Antônio Lopes de Moraes (1906), que 
reservou uma expressiva parte da obra aos discursos favoráveis e contrários ao alojamento familiar ou 
coletivo, apresentando igualmente uma pesquisa bastante refinada, incluindo ao conjunto de fontes 
utilizadas a apresentação feita por Varrentrapp (1882) no IV Congresso Internacional de Higiene e 
Demografia. 
*Agradeço a Profa. Dra. Andrea Moreno pela indicação da obra portuguesa consultada. 
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Downs (2009), poderia a criança permanecer solitária durante grande parte do dia ou 

exposta a abusos diversos. Alguns grupos protestantes, por exemplo, começariam a 

adotar o modelo do alojamento coletivo assim que jovens moças começaram a ser 

admitidas para suas colônias de férias, principalmente em razão do interior de uma casa 

camponesa típica ser raramente dividida em quartos separados. Já nos edifícios das 

colônias de férias coletiva, além da questão da intimidade, haveria um nível maior de 

conforto para as crianças, uma vez que seus espaços seriam adaptados especialmente para 

recebê-las (DOWNS, 2009, 2002). 

Entre os médicos era uma constante o argumento de que no alojamento coletivo 

haveria um maior controle da limpeza e da organização dos dormitórios e refeitórios, algo 

difícil de ser assegurado em residências privadas. A alimentação também era um ponto 

sempre questionado, pois as crianças poderiam estranhar os hábitos alimentares dos 

camponeses, o que não viria supostamente a acontecer no alojamento coletivo, uma vez 

que o cardápio era desenvolvido especialmente para elas. A composição da alimentação 

recebida no alojamento familiar também era objeto de críticas, pois poderia ser 

inadequada ou mesmo insuficiente para as crianças subnutridas frequentemente 

atendidas. Como analisado anteriormente, para os médicos, as regras de higiene e de 

alimentação a serem seguidas já não eram mais a da vida dos camponeses, cada vez mais 

empobrecidos pelas relações exploratórias criadas entre a cidade e o ambiente rural, mas 

aquelas comprovadas pela medicina experimental e sobretudo pela ciência da nutrição 

que dava os seus primeiros passos mais largos no final do século XIX. Observa-se 

também uma conotação moral contrária as famílias camponesas por parte dos médicos, 

num clássico deslocamento de questões políticas e econômicas responsáveis pela 

insalubridade e péssimas condições de vida no campo para questões de cunho moral que 

atribuiriam a culpa pela falta de higiene aos hábitos destas famílias (DOWNS, 2009, 

2002). 

Nos alojamentos coletivos, os cronogramas estabelecidos poderiam, ademais, 

assegurar que as aplicações dos elementos naturais, como a luz solar e a água, seguissem 

os parâmetros científicos estabelecidos pelo tratamentos terapêuticos. Enquanto exemplos 

de instituições totais alinhadas aos sanatórios (GOFFMAN, 1974), sujeitariam as crianças 
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durante o período de férias a imersão em uma vida higiênica, o que, segundo os médicos, 

possibilitaria que os exemplos concretos de como deveriam ser os seus hábitos cotidianos 

fossem apreendidos. Esperava-se que, observando ou mesmo participando das atividades 

cotidianas da instituição, como da limpeza, da arrumação e mesmo da preparação das 

refeições, as crianças internalizariam normas e regras de higiene que poderiam ser 

transmitidas a seus familiares ao retornarem para suas residências após o período das 

férias escolares (DOWNS, 2009, 2002). 

Entre os professores das colônias de férias coletivas, principal mão de obra 

empregada neste modelo, invocava-se sobretudo o conhecimento íntimo que tinham de 

cada uma das crianças atendidas, uma vez que seriam frequentemente selecionadas nas 

escolas para as quais também trabalhavam. Esta proximidade asseguraria uma maior 

atenção aos aspectos intelectuais e sociais do desenvolvimento infantil, além do fato de 

que as crianças partiriam em viagem junto aos seus camaradas, conhecidos já de longa 

data e com os quais mantinham contato cotidiano na instituição escolar que 

frequentavam. Outra questão corriqueiramente levantada era que o modelo coletivo 

garantia que a criança não ficasse jamais isolada, encontrando-se sempre em atividade, 

numa instituição que priorizaria pela alegria dos jogos educativos e não pela monotonia 

da vida no campo. Este formato poderia também estabelecer uma continuidade entre os 

trabalhos desenvolvidos nas escolas urbanas e nas colônias de férias, garantindo que não 

houvesse uma separação abrupta da rotina que a criança vivenciava na escola que 

frequentava e a rotina estabelecida para o período de férias escolares. Por fim, mas não 

menos importante, pois apresenta um componente corporativista dos discursos 

proferidos, para grande parte tanto dos médicos quanto dos professores, não caberia as 

famílias camponeses o domínio dos saberes científicos a respeito dos serviços higiênicos 

e pedagógicos prestados as crianças nas colônias de férias (DOWNS, 2009, 2002). 

Os defensores do alojamento familiar, por sua vez, respondiam a todas as 

críticas afirmando principalmente que o modelo oposto era artificial e autoritário, pois 

retirava as crianças do convívio familiar, submetendo-as as regras e disciplinas criadas 

pelos diretores das colônias de férias coletivas. Seus adeptos argumentavam que seria o 

alojamento familiar o responsável por oferecer uma continuidade entre a vida que as 
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crianças conheciam na cidade e aquela que experimentariam no campo, sem que 

houvesse uma ruptura muito abrupta, pois não seriam retiradas do meio familiar. “Em 

lugar familiar, as crianças vivem a vida do campo, partilham das alegrias e das penas da 

família adotiva." (MORAES, 1906, p.40). O pressuposto era de que as crianças estariam 

mais acostumadas com o ritmo de uma família, o qual seria mais flexível do que de um 

internato, que funciona metodicamente ao ritmo do relógio. Supunha-se que a imposição 

de um cronograma de atividades não permitiria que as crianças aproveitassem o ritmo 

cíclico da vida no campo, onde as atividades são organizadas de acordo com os eventos 

da natureza, como o nascer e o pôr-do-sol, as chuvas, as fases da lua, as estações do ano, 

etc. Nesta concepção de uma integração profunda com os ritmos da natureza, que 

proporcionaria um máximo de liberdade, assim como uma aproximação com os modos de 

vida dos camponeses, os trabalhos realizados pelas crianças nas fazendas e sítios não era 

concebido pelos partidários do alojamento familiar como um grande problema. Alguns 

chegavam a partilhar a ideia de que o trabalho no campo poderia ser moralmente 

formador, na medida em que ofereceria um outro modelo para as crianças acostumadas a 

trabalharem em fábricas e ateliês fechados. A respeito da alimentação, rebatiam as 

críticas afirmando que o leite forte produzido nas fazendas e sítios, e a grande quantidade 

de carne consumida habitualmente pelos camponeses, garantiria um cardápio saudável. O 

conforto oferecido pelos edifícios das colônias de férias coletivas seria também posto em 

questão, uma vez que seria considerado um luxo e gasto inútil, pois o maior objetivo seria 

o de colocar a criança em contato direto com a natureza e a vida no campo, como 

requerido outrora pelos primeiros terapeutas da medicina natural. Para organizar suas 

colônias de férias, contavam com uma rede de pessoas responsáveis por selecionar as 

famílias camponesas que poderiam hospedar as crianças, ligadas sobretudo a tradicionais 

comunidades protestantes camponesas. Esse sistema asseguraria supostamente tanto uma 

vigilância das famílias, quanto um maior zelo pelas crianças, além, é claro, de uma 

educação moral advinda dos preceitos religiosos seguidos por estas famílias (DOWNS, 

2009, 2002). 

Partindo do pressuposto que não nos cabe, leitores do presente, realizar um juízo 

de valor sobre qual seria o melhor modo de organização empregado historicamente pelas 

colônias de férias, considera-se mais proveitoso a análise dos distintos projetos 
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educativos postos em debate por estes dois modelos. Não se considera, pois, indicado 

culpar ou de inocentar o modelo do alojamento coletivo ou o modelo do alojamento 

familiar; nada seria mais ingênuo e estéril, uma vez que procedendo deste modo poder-

se-ia incorrer na armadilha da obrigação de se jogar o papel arbitrário de um ou de outro. 

Inversamente, ao indagar as razões que possibilitaram o surgimento e o emprego de cada 

um dos modelos, poder-se-á estabelecer leituras mais complexas a respeito de nosso 

objeto de pesquisa, analisando suas contradições e suas filiações discursivas. É certo que 

a escrita, mesmo de um trabalho científico, se faz política, e é justamente nesse sentido 

que se preferiu analisar os jogos de poder que tornariam as colônias de férias em um 

medida que atrairia a atenção tanto de médicos quanto de educadores no final do século 

XIX. 

Uma questão inicial se impõe, a de que as discussões e os embates nunca 

chegariam a uma conclusão ou a um consenso, sendo os dois modelos empregados em 

países europeus até meados da década de 1920, momento no qual o número de colônias 

de férias coletivas ultrapassaria inexoravelmente o de alojamentos familiares. Como 

observado por Downs (2009, p.78), estas discussões tratavam-se de “um diálogo de 

surdos”, sendo ambos modelos empregados por muito tempo e internacionalmente 

reconhecidos como de interesse público. Mesmo que tomasse partido de modo mais 

acentuado pelo modelo do alojamento coletivo, após ter começado a empregá-lo em 

1880, o pastor e médico Walter Hermann Bion pronunciava que os dois modelos 

apresentavam resultados finais satisfatórios na tentativa de apaziguar as divergências 

mais contundentes e apaixonadas. O que se pode afirmar, a partir destes indícios, é que 

estas divergências demonstram, antes de mais nada, que as tradições nas quais se 

enraizavam cada um dos modelos eram de naturezas dispares, muito embora 

estabelecessem pontos em comum. 

No caso do alojamento coletivo, sua principal referência eram as ciências, 

médicas e/ou pedagógicas. Frequentemente se pontuava que as colônia de férias não 

deveriam ser uma instituição de cura, o que queria dizer que não deveriam admitir 

crianças com doenças infectocontagiosa, pois poderiam colocar em risco a saúde das 

demais que compartilhassem os mesmos dormitórios, refeitórios e vestiários. Os exames 
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médicos realizados antes das viagens tinham justamente por objetivo averiguar, além das 

medidas corporais, se alguma criança apresentava sintomas de gripe, sarampo, etc. A 

preocupação maior era certamente com a tuberculose, devido ao seu grande potencial 

contagioso. Algumas colônias de férias chegariam a empregar, a partir da década de 

1920, a reação de Mantoux, que consistia na injeção subcutânea de tuberculina com o 

objetivo de constatar se o organismo infantil tivera ou não contato com o bacilo Koch, ou 

então a reação de Von Pirquet, que realizava uma pequena escarificarão na pele das 

crianças como procedimento de diagnóstico. Diversos médicos estabeleceriam 

classificações que relacionariam a localização das colônias de férias aos problemas de 

saúde que as crianças poderiam apresentar. Para cada caso médico, haveria uma colônia 

de férias mais indicada. As colônias de férias localizadas em ambiente marítimo, por 

exemplo, teriam como fatores de destaque as temperaturas mais elevadas, a grande 

luminosidade, a maior incidência de ventos e a proximidade com o mar. Estas 

características as tornavam recomendáveis para crianças com problemas de saúde 

associados especialmente ao sistema esquelético. Uma incidência solar mais acentuada 

sobre os corpos infantis poderia proporcionar melhoras para as crianças raquíticas ou de 

baixa estatura. Observa-se que o conhecimento angariado dos tratamentos terapêuticos 

criados ao longo do século XIX e sistematizados sob as bases da ciência experimental na 

transição para o século XX, como a helioterapia, seriam preponderantes nestas 

classificações. O mar seria também um fator importante para o fortalecimento do corpo 

infantil e poderia ser empregado em hidroterapias e talassoterapias 45 , enquanto o 

ambiente de altitude seria recomendado principalmente para crianças com problemas de 

saúde associados ao sistema respiratório. Nesse sentido, não apenas o corpo infantil seria 

medido e classificado pela medicina experimental, mas também a própria organização 

das colônias de férias, de modo que se enquadrassem como instituições preventivas 

completamente pautadas por ditames científicos. 

Os exames médicos realizados antes e depois das viagens poderiam ainda se 

constituir como um corpus documental que serviria para a realização de estudos 

estatísticos sobre as condições de saúde da população infantil local, de modo a respaldar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Este método terapêutico empregava principalmente o movimento físico das ondas do mar como 
princípio. 
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demais políticas biomédicas. Nesta perspectiva, as colônias de férias podem ser 

compreendidas não apenas como instituições preventivas, mas também de formação de 

saberes médicos (FOUCAULT, 2005). Instituições totais, certamente, que caminhariam 

em paralelo aos sanatórios infantis para o combate a tuberculose e que estabeleciam 

diferentes relações de poder em seu interior, dependendo muito de suas direções e 

organizações individuais, mas que, de modo mais geral, utilizavam-se muito mais de 

formas de controle do tipo estimulação do que da repressão (VULBEAU, 1993). 

Nos debates estabelecidos entre os profissionais responsáveis pela organização 

das colônias de férias era comum que houvesse discordâncias entre médicos e professores 

sobre o papel que as ciências médicas deveriam ter no interior destas instituições, 

sobretudo quando eram postos em questão os exames antropométricos a serem realizados 

antes e depois das viagens. Em eventos internacionais, diversos profissionais se 

manifestariam contrários ao predomínio das ciências médicas nas colônias de férias, 

questionando a real eficácia e necessidade destes exames (DOWNS, 2009, 2002; REY-

HERME, 1954). Favoráveis a estes argumentos encontravam-se, não apenas parte dos 

educadores, mas também grupos filantrópicos protestantes que defendiam o modelo do 

alojamento familiar, nos quais “as mensurações científicas, as numerações globulares, as 

estatísticas aprofundadas [...], são quase completamente ausentes nos relatórios”46 (REY-

HERME, 1954, p.201). Os exames médicos eram, de fato, uma exigência atrelada as 

colônias de férias de tradição médico-científica. Como observado anteriormente, foram 

os resultados dos exames antropométricos que pautaram a apresentação de Varrentrapp 

no congresso que consagraria as colônias de férias no meio médico internacional. 

Assegurar a vida das crianças mais fracas fisicamente era um argumento bastante 

consistente para a aceitação e a promoção das colônias de férias, sendo um de seus 

principais alicerces, no entanto, o que a antropometria e mesmo a ciência desenvolvida 

nos laboratórios não alcançava era exatamente o lado humano destas instituições, ou seja, 

não conseguia quantificar o que o corpo sentiria aos se entregar aos divertimentos 

propostos por estas viagens que tanto incitavam o imaginário e as sensações corporais das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46  “Les mensurations savantes, les numérations globulaires, les statistiques approfondies [...], sont presque 
totalement absentes des comptes rendus.” 
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crianças e que ajudavam a embasar uma série de utopias anti-urbanas. Afastar-se das 

cidades era também um pretexto para que o corpo se permitisse se entregar a um 

relaxamento dos costumes, a uma lógica outra, que não necessariamente da utilidade dos 

gestos e da economia da energia requerida pela ciência e pela sociedade industrial. 

Divergências como as que se estabeleceram sobre a necessidade dos exames 

antropométricos, colocam os planos dos grupos protestantes que organizavam suas 

próprias colônias de férias, em outro âmbito, que não exclusivamente o das ciências 

médicas e da higiene. Suas principais premissas eram de que as classes operárias urbanas 

europeias, que há pouco haviam emigrado do campo para a cidade, deveriam continuar 

mantendo uma ligação forte com seus antepassados e que somente com o 

redirecionamento das populações para o campo é que se poderia por fim as suas próprias 

misérias, ao menos no que diz respeito a uma concepção religiosa de miséria espiritual, 

tendo em vista a cidade ser considerada por muitos como local de corrupção moral. 

Segundo Downs (2009, 2002), em um alojamento familiar, permaneceria a ideia 

de que todos formariam, em uma última instância, uma grande família, sendo este modelo 

o alicerce de um projeto que visava estabelecer um vínculo entre a cidade e o campo a 

partir de um ideal de fraternidade. A questão geracional era central, pois as crianças 

atendidas ficariam sob a supervisão e cuidados dos adultos e idosos que compunham o 

seu novo seio familiar temporário. A ideia que se tinha era de que ao serem acolhidas por 

camponeses, as crianças poderiam perceber que não estavam abandonadas no mundo, que 

faziam parte de uma sociedade maior, na qual existiam pessoas que se preocupavam e 

reservavam sentimentos de bem-querer por elas. Ancorado numa visão solidária da 

comunidade humana, o alojamento familiar supostamente permitiria que fossem criadas 

interações entre ricos e pobres, camponeses e operários, idosos e crianças, em um projeto 

de reforma social que ofereceria aquelas mais desamparadas o privilégio das férias no 

campo. 

Este projeto de reforma estaria, no entanto, alicerçado sobretudo no conceito 

religioso da caridade, que concebia, “de um lado, a pobreza como uma condição do 

homem para se aproximar de Deus e do próximo e, de outro, sua importância como 

instrumento que possibilita aos ricos a salvação eterna” (NASCIMENTO, 2001, p.159). 
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O apelo a se oferecer ajuda aos mais pobres, seria considerado pelos dogmas religiosos 

como uma forma de aproximação com Deus, sendo afirmado como uma das principais 

condição para a salvação das almas, condição moral esta que alicerçavam muitas das 

obras caritativas ainda no final do século XIX e pela qual se angariaria os recursos 

financeiros e materiais para a realização de iniciativas como as colônias de férias 

familiares (MARCÍLIO, 1998). Preterido sobretudo por profissionais de orientação 

religiosa protestante, o modelo do alojamento familiar garantia ainda que as crianças 

fossem hospedadas em pequenas comunidades rurais nas quais o poder pastoral se fazia 

mais presente e a tradição cristã mais acentuada pela presença próxima da figura do 

ministro protestante, responsável por conduzir e dirigir os habitantes destas aldeias em 

cada uma das circunstâncias de suas vidas, em cada detalhe, do nascimento até a morte. 

A figura do médico pastor Bion, torna-se, assim, emblemática e encarna 

concomitantemente o poder médico e pastoral. Animado por uma benevolência cristã 

constante, ao invés de levar suas ovelhas para as outras pastagens após a morte,  

preocupava-se em garantir sua salvação e saúde ainda no mundo terreno. Nesse sentido, 

mais do que um bom alimento para o corpo das crianças, esperava-se que as famílias que 

as acolhiam no período de férias, provessem um bom alimento para suas almas, num tipo 

de governo que trabalharia no âmbito da vida cotidiana, familiar, sob o pretexto de 

garantir a salvação não apenas dos indivíduos, mas da própria comunidade humana. 

Enredados por questões que não eram meramente religiosas, mas políticas, de exercício 

de poder, os grupos protestantes, ao reunirem crianças dispersas nos bairros das cidades e 

hospedá-las em residências particulares, sob a vigilância e cuidado de famílias 

previamente selecionadas, visavam estabelecer vínculos morais entre indivíduos de 

diferentes gerações e localidades, sujeitando-os uns aos outros e tendo por último guia o 

ministro protestante (FOUCAULT, 2006, 2008). Nesse sentido, não é possível desprezar 

que as colônias de férias familiares se constituíam também como uma estrutura 

educativa, como advertido por Downs (2009, 2002), sobretudo no que diz respeito a 

questão da formação de uma moral religiosa. 

Alicerçados pela premissa de que a instituição familiar deveria se estabelecer 

como unidade primordial da sociedade, os grupos protestantes “produziram uma 
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instituição paradoxal, uma instituição anti-institucional”47 (DOWNS, 2009, p.48), que 

poderia receber crianças de diferentes idades e mesmo adolescentes e adultos, durante um 

período que poderia também não se restringir unicamente as férias escolares, mas que não 

estava isenta de uma função educativa. Enquanto que nas colônias de férias coletivas suas 

maiores motivações eram questões eminentemente médicas ou de por em prática um 

novo modelo para o ensino primário tradicional, nas colônias de férias familiares era a 

moral religiosa que predominava, ainda que escamoteada. A demarcação dos limites 

entre o Estado, a família e a Igreja, que se acentuava de modo cada vez mais contundente 

no final do século XIX e início do século XX em diferentes países europeus, como na 

França e Alemanha por exemplo, fizera com que cada uma das iniciativas de colônias de 

férias se ocupasse de esferas específicas, sem que houvesse rigorosa concorrência entre 

elas, havendo mesmo momentos de ajuda mútua entre as iniciativas ligadas as estruturas 

do Estado e as organizadas pela Igreja (MORGAN, 2002). No entanto, no âmbito 

discursivo, as disputas entre as três tradições – médica, escolar e religiosa – viriam a tona 

sempre que eventos internacionais eram realizados com o objetivo de reunir os diferentes 

profissionais que se dedicavam a um objeto supostamente comum, as colônias de férias. 

Em 1881, reunira-se em Berlim, um grupo de profissionais bastante próximos as 

iniciativas desenvolvidas na Alemanha, as quais teriam no médico Varrentrapp seu 

orador mais renomado, assim como próximos aquelas desenvolvidas na Suíça a partir das 

primeiras experiências postas em prática pelo médico, mas também pastor, Bion. 

Composta igualmente por profissionais da Dinamarca e da Áustria, a conferência 

organizada, com proporção bastante restrita, mas com amplas pretensões, abordaria as 

primeiras realizações postas em prática na Suíça e na Alemanha, estabelecendo que seria 

na multiplicação das colônias de férias que a caridade pública poderia e deveria se 

exercer de uma maneira útil e legitima para a sociedade, ou seja, recomendava-se que as 

políticas de assistência a infância (filantrópicas ou oficiais) fossem centradas no 

investimento as colônias de férias (REY-HERME, 1954). 

Ao delegado austríaco seria atribuída a incumbência de propor a criação de uma 

associação geral que unisse todos os comitês locais e estabelecer Berlim como centro de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 “produit une institution paradoxale, une institution anti-institutionnelle” 
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correspondência e de direcionamento das diferentes colônias de férias organizadas pelos 

presentes na reunião, o que, de fato, nunca viria a ocorrer. Tendo por objetivo primeiro 

estabelecer contatos mais próximo e discursos mais alinhados entre os partidários alemãs, 

suíços, dinamarqueses e austríacos das colônias de férias, a conferência organizada, sob a 

presença atenta de Bion, acabaria, contrariamente, possibilitando a emergência de 

discordâncias entre os participantes, especialmente no que se referia ao modelo a ser 

empregado. Bion, que adotara o modelo do alojamento coletivo no ano de 1880 e que 

adquiriria em 1888 um edifício para fixar suas colônias de férias, se pronunciaria na 

ocasião da conferência de 1883 de modo a apaziguar as discordâncias emergidas, 

afirmando que tanto um modelo quanto o outro ofereciam resultados satisfatórios (REY-

HERME, 1954; RAUCH, 1983). Sua argumentação se baseava sobretudo nos resultado 

do período transcorrido em viagem sobre o corpo infantil e não propriamente nas 

diferenças existentes entre ambos modelos de colônias de férias. 

Apenas dois anos após o sucesso alcançado por Varrentrapp no Congresso 

Internacional de Higiene e Demografia, com uma apresentação que privilegiava 

notoriamente o modelo do alojamento coletivo devido a maior sistematização científica 

que aportava (ainda que tenha referenciado a existência do alojamento familiar) uma 

segunda conferência para reunir o grupo que trabalhava em torno de Bion foi realizada 

em 1884 na cidade alemã de Bremen. Nesta ocasião, profissionais da Holanda, que 

haviam realizado sua primeira colônia de férias no ano anterior, somaram-se ao grupo. O 

principal tema de debates continuou a girar em torno dos modelos de colônias de férias a 

serem adotados. Antecipando-se a questão, Bion havia escrito um texto no qual elencou 

todos os pontos que considerava favoráveis a implantação do alojamento coletivo, se 

posicionando de modo mais convicto e advogando em favor da institucionalização que 

este modelo oferecia as colônias de férias (REY-HERME, 1954). Cabe ainda recordar 

mais uma vez que a apresentação feita anos antes por Varentrapp no Congresso 

Internacional de Higiene e Demografia fora, muito provavelmente, escrita em parceria 

com Bion, o que corrobora sua tomada de posição mais enfática a favor das colônias de 

férias coletivas. 
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As discussões em torno destas divergências, do modelo a ser adotado, não se 

restringiriam ao grupo reunido nas conferências organizadas por Bion e seus 

colaboradores e alcançariam diversos outros profissionais que haviam começado a 

organizar colônias de férias em seus países, o que demonstra também uma difusão das 

ideias referentes as colônias de férias para além dos profissionais da região central da 

Europa, assim como uma pluralidade de empreendimentos, passíveis de conceber novos 

modelos e concepções para estas instituições. 

Em 1888, o grupo liderado por Bion decidira organizar uma iniciativa ainda mais 

abrangente que as conferências anteriores. Realizou no mês de agosto, na cidade de 

Zurique, o I Congresso Internacional de Colônias de Férias. Para a sua promoção, foram 

enviados convites para os responsáveis escolares de doze diferentes países europeus. Ao 

todo, seis responderam ao convite organizando delegações que se dirigiram ao congresso 

(Suíça, Alemanha, França, Itália, Bélgica e Hungria), havendo ainda outros cinco países 

europeus que enviaram representantes individuais, demonstrando serem as colônias de 

férias tema de interesse de diferentes nações. Ao se ponderar, conforme Ivan Jablonka 

(2003), que os congressos internacionais do final do XIX tinham por principal motivação 

possibilitar a colaboração entre diferentes profissionais para a construção de 

conhecimentos, etapa incontornável de desenvolvimento de um movimento internacional, 

qual seja sua origem, natureza, forma e objetivo, pode-se avaliar que o congresso de 1888 

foi uma tentativa de congregar as mais diferentes iniciativas que estavam surgindo em 

diversos países, de modo a conferir um norte comum, ou seja, de modo a constituir um 

movimento, se não único, ao menos centralizado. O pastor e médico Bion seria um dos 

principais responsáveis pela realização do congresso, assumindo a presidência do evento 

e posição central na mesa de abertura, na qual recapitulou os mais de dez anos de suas 

colônias de férias. Diversas outras comunicações da mesa de abertura traçariam um 

histórico deste movimento que se pretendia estabelecer, com ênfase na figura de Bion, 

para a qual se construiria um verdadeiro mito originário e uma genealogia, no sentido 

estrito do termo, da qual supostamente se sucederiam grandes nomes responsáveis por 

levar, de maneira inalterada, as ideias do suposto fundador das colônias de férias aos seus 

países de origem, gerando assim uma linha descendente decorrente de uma matriz única, 
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na qual as colônias de férias seguiriam um modelo exclusivo e se estruturariam de modo 

idêntico em diferentes partes do globo. 

No entanto, as tradições nas quais se ancoravam as colônias de férias eram 

distintas, mesmo se houvesse interlocuções entre elas, e se repercutiram novamente em 

divergências entre os presentes na sessão de abertura. Encerrada a mesa de abertura e 

após algumas intervenções elogiosas, diversos profissionais tomaram a palavra 

colocando-se contrários a apresentação de Bion e de seus colegas, contestando a posição 

que autoproclamava de fundador do movimento e criticando a real necessidade dos 

exames antropométricos a serem realizados antes e depois das viagens. Protestariam 

sobretudo: 

 

contra o abuso das ações de pesar as crianças e de prescrições 
científicas, contra as legiões de bacilos e de micróbios com os quais a 
ciência aterroriza a imaginação [...] se as colônias de férias enviam as 
crianças ao campo, é para lhes fortificar e lhes fazer viver em alegria, 
não para lhes transformar em experimentos científicos. 48  (REY-
HERME, 1945, p.143). 

 

Contrários sobretudo a tradição médica que instituíra os exames antropométricos 

como uma forma de inscrever as colônias de férias nos cânones da ciência experimental, 

a qual teve como grande colaborador o médico alemão Varrentrapp, os profissionais 

advertiam sobretudo para o fato destes exames corriqueiramente resvalarem para uma 

classificação do corpo infantil como desviante ou patológico em referência a uma norma 

pré-estabelecida pela estatística. Criticavam também a transformação das colônias de 

férias em uma política de formação de saberes médicos sobre o corpo infantil, destituindo 

os sujeitos de qualquer individualidade e subjetividade. Mais do que levantar dados 

estatísticos, os profissionais desejavam que as colônias de férias se centrasse na criança 

carente, oferecendo um ambiente de alegrias múltiplas em meio a natureza, distante das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 “contre l’abus des pesées et des prescriptions scientifiques, contre les légions de bacilles et de microbes 
dont la science effraie les imagination […] si les colonies envoient les enfants a la campagne, c’est pour les 
fortifier et les faire vivre dans la joie, non pour les transformer en champs d’expérience.” 
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realidades mais perniciosas da ordem urbano-industrial. Ao se colocarem como 

contrários as ciências médicas, retomavam os ideais anti-urbanos que representavam o 

campo como uma terra de aventuras e ambiente mais representativo de uma saúde em 

harmonia com a natureza. Uma vez que eram os grupos protestantes os mais contrários 

aos exames antropométricos, descartando muitas vezes essa prática em suas colônias de 

férias, é de se supor que os profissionais que se manifestaram desta forma estivessem 

próximos a tradição protestante, no entanto, não podemos descartar a hipótese de estarem 

ligados aos sistemas educativos, uma vez que pedagogos e professores corriqueiramente 

disputavam com os médicos a direção destas instituições. 

O episódio da abertura oficial do congresso ficaria, de fato, marcado pelas 

oposições e divergências suscitadas entre os ouvintes presentes. Nesse sentido, se 

pronunciou também o presidente da delegação francesa, Jules Steeg (1836-1898)49, que, 

contrariando as tradições médicas das colônias de férias apresentadas, remarcou que 

“desde muito tempo os franceses conheciam as viagem escolares, e certos 

estabelecimentos possuíam mesmo verdadeiras colônias de férias”50. O representante 

francês se referia as viagens pedagógicas concebidas por Louis François Portiez (1765-

1810) no final do século XVIII como uma forma de renovação dos métodos educativos. 

A ideia era de que todo estudante de colégios deveria completar seus estudos por meio de 

uma longa viagem a pé, carregando uma mochila nas costas em companhia de seus 

camaradas de curso e do instrutor da escola, os quais atravessariam diversos países da 

Europa para contemplar o mundo natural e refletir e comparar os comportamentos e 

hábitos dos diferentes povos com os quais se deparariam no percurso. Sua inspiração 

maior era a obra Emílio, de Jean-Jacques Rousseau, sendo o instrutor convertido num 

atento guia capaz de gerir cada etapa da viagem de descobertas através do grande livro 

que representaria a natureza e as diferentes sociedades. O fortalecimento corporal por 

meio do ar livre, como priorizado pela tradição médica, encontrava-se presente entre as 

preocupações de suas viagens escolares, no entanto seu método educativo não se resumia 

a uma função higiênica. Os escolares deveriam apresentar uma saúde vigorosa para levar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Jules Steeg, pastor protestante, participara em 1881-1882 da comissão responsável por reformar o ensino 
sob bases republicanas, a qual instauraria a escola gratuita, obrigatória e laica na França. 
50 “depuis longtemps, les français connaissent les voyages scolaires, et certains établissements possédaient 
même de véritables colonies.” 



! 165!

adiante tamanho empreendimento de viagem pedestre. Sem alcançar grande atenção dos 

dirigentes do período, as pretensões de Portiez começariam a ser colocadas em prática 

somente no final do século seguinte, quando os liceus públicos franceses, seguidos pelas 

escolas primárias, experimentariam sua fórmula das viagens escolares, oferecidas aos 

melhores alunos no final de cada ano letivo como uma espécie de prêmio ou recompensa 

pelos resultados obtidos (DOWNS, 2009, 2002). Neste projeto, a natureza seria 

interpretada menos como um meio para a cura e fortalecimento do corpo do que numa 

região de descobertas e dispositivo pedagógico. Estas nuances ancoravam o projeto de 

Portiez mais profundamente numa tradição pedagógica do que numa tradição médica. No 

caso das colônias de férias parisiense, inauguradas a partir de 1883 por iniciativa de 

Edmond Cottinet (1824-1895) – o qual encontrava-se presente na delegação francesa do I 

Congresso Internacional de Colônias de Férias – as viagens escolares concebidas por 

Portiez representaram uma importante influência, sobretudo nas práticas educativas 

instauradas para as rotinas destas instituições. 

Como observado por Rey-Herme (1954), tendo em conta as pretensões do 

congresso, sem dúvida, aquele era o momento de “descer as cortinas”. Esta polissemia, 

característica de nosso objeto de estudos, dificultava, não apenas o estabelecimento de 

consensos teóricos, como também a formação de um movimento único ou centralizado, 

no qual um mesmo modelo de colônia de férias seria adotado, como por vezes algumas 

fontes e mesmo pesquisas atuais nos sugerem ao relatar que estas instituições se 

espalharam por diversos países, tanto na Europa, quanto em outros continentes, 

exclusivamente a partir das iniciativas de Bion. 

É certo que a figura do pastor e médico suíço fora de grande importância para a 

divulgação internacional das colônias de férias. Fora ao seu redor e com sua participação 

ativa que se organizaram os primeiros eventos para debatê-las em âmbito internacional. A 

proximidade que mantinha com outros profissionais que ajudaram a disseminar algumas 

das ideias das colônias de férias era grande, como, por exemplo, a relação profissional 

que estabelecera com Varrentrapp. No entanto, para consolidarmos uma compreensão 

mais aprofundada das colônias de férias, sem que se restrinja a compreensão histórica das 

mesmas, atenuando ou mesmo silenciando outras múltiplas vozes que também 
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procuraram por formas de assegurar o direito a saúde, a educação e ao brincar, considera-

se importante não se permanecer cerceado pelo mito construído historicamente ao redor 

da figura de Bion, que nos chega até os dias atuais ainda com bastante força ao pesquisar 

as fontes destas instituições. Os embates surgidos nos eventos internacionais abordados 

são alguns dos vestígios das disputas existentes entre diferentes profissionais que 

organizavam colônias de férias e que foram, em muitos casos, paulatinamente silenciados 

pela construção de uma memória oficial orquestrada por Bion e pelo grupo de 

profissionais próximo aos seus trabalhos.  

Diferentemente da análise feita por Rey-Herme (1954), de que o sucesso 

adquirido por Bion advinha de uma suposta fórmula perfeita que o pastor e médico havia 

concebido, a qual sofreria algumas modificações e desvios conceituais por seus 

imitadores e seguidores, é importante pontuar que a construção de uma memória oficial 

para as colônias de férias, da qual o próprio Rey-Herme participara, foi responsável por 

suprimir os múltiplos traços das principais tradições (médica, pedagógica e religiosa) nas 

quais se alicerçavam estas instituições, destituindo as colônias de férias de toda a sua 

complexidade histórica e a restringindo a uma suposta genialidade espontânea por parte 

de Bion, sem que embates discursivos fossem explicitados e analisados em um contexto 

mais amplo, seja este contexto o econômico, o político, o social ou ainda o cultural 

(BALDUCCI, 2007). Certamente houve aqueles responsáveis por levar algumas das 

ideias das colônias de férias para os seus países a partir das iniciativas de Bion, no 

entanto não o fizeram sem que tomassem como referência exemplos e influências 

diversas que circulavam naquele período em âmbitos nacionais ou internacionais, os 

quais poderiam ser mesmo contraditórios aqueles de Bion, assim como não procederam 

sem que apropriações particulares as circunstâncias locais fossem realizadas. 

Recentemente, algumas pesquisas têm questionado a afirmação de que as colônias 

de férias teriam se originado a partir da iniciativa que Bion pusera em prática em 1876, 

uma vez que se tem localizado experiências similares nesta mesma data, ou mesmo 

anteriores. Há indícios, nas próprias obras de Bion, de que a Dinamarca realizara por 

volta de 1876 uma iniciativa bastante parecida com a sua e que, neste mesmo ano, na 

cidade de Hamburgo, na Alemanha, um outro pastor também haveria envido algumas 
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crianças para passarem uma temporada com famílias camponesas (REY-HERME, 1954). 

Segundo Marianne Zutter (2001) a primeira colônia de férias teria sido organizada em 

1875 pelo pastor Otto Steiger, na cidade de Genebra. Emile Delfour (1897) indicou que, 

em 1868, um médico da cidade suíça de Neuchâtel, chamado Guillaume, tentou uma 

primeira experiência de colônias de férias, mas que em breve se viu malograda e não teve 

continuidade. Jean-Marie Bataille e Audrey Levitre (2010), ao tomarem como fonte 

principal outros documentos que não aqueles produzidos por Bion ou por seus 

colaboradores, afirmam que as colônias de férias teriam tido seu início na França, em 

1846, com a Oeuvre des Enfants a la Montagne, criada por uma igreja protestante da 

cidade de Lyon. Vicente Dagnino (1923), por sua vez, declarou que a esposa do 

industriário e filantropo alsaciano Frédéric Engel-Dollfus (1818-1883), enviara ainda em 

1840 doze crianças para o campo ao cuidado de duas famílias, podendo esta ter se 

configurado como a primeira iniciativa do gênero. Do outro lado do Oceano Atlântico, 

em 1877, o também pastor William Persons começava a desenvolver um obra de caridade 

no Estado de Nova Iorque bastante similar a de Bion, mas que não mantinha relações 

diretas com suas experiências (PARIS, 2008; REY-HERME, 1954). Entre os grupos 

católicos que começaram a organizar suas próprias colônias de férias na década de 1890, 

fora comum que reportassem suas iniciativas a João Bosco (1815-1888), popularmente 

conhecido pelo nome canônico de Dom Bosco e fundador da congregação salesiana, o 

qual criou na segunda metade do século XIX os Oratórios Festivos, que tinham por 

finalidade entreter os jovem carentes de Turim nos domingos e feriados santos com 

atividades recreativas, consolidando um mito fundador distinto para as colônias de férias 

católicas (BALDUCCI, 2007; FERREIRA, 2008; MODESTI, 1975). 

Ao se conceber, que a procura por uma única origem, localizando-a em uma 

personalidade específica, pode-se traduzir como um trabalho fugaz, que não satisfaz as 

explicações para processos mais complexos e que, contrariamente, pode resvalar no 

intento de construção de um mito fundador que exclui os embates sócio-históricos que 

possibilitaram a consolidação das colônias de férias como instituições debatidas em 

diferentes congressos internacionais, considerou-se mais profícuo para esta pesquisa 

analisar as principais tradições sob as quais se apoiavam as colônias de férias e suas 

múltiplas relações. Ancoradas numa oposição entre a cidade e o campo, as colônias de 
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férias seriam concebidas somente após o intenso fluxo de camponeses para os centros 

urbanos durante todo o século XIX, assim que a energia a vapor fora introduzida, 

responsável pela geração de péssimas condições de vida devido as exploratórias 

dinâmicas trabalhistas instauradas pela grande maioria das indústrias e pelos perversos 

esquemas de inquilinato que ofereciam moradias extremamente insalubres a preços 

elevados. Como observamos anteriormente, esta oposição geraria também conotações 

morais que ora interpretavam o campo como local de atrasos, ora interpretavam a cidade 

como local de artificialidades, de comportamentos considerados negativos. Nesse jogo 

incessante, o campo pintado por artistas e poetas durante séculos como verdadeiros 

paraísos, guardaria ainda tradições cada vez mais esquecidas pelos moradores dos 

ambiente urbano, sendo, em determinadas localidades como na Suíça, ainda por muito 

tempo conduzido pelo poder pastoral preocupado em gerir a vida moral de seus 

habitantes. 

Quando pensadas como instituições preventivas, ou seja ligadas a saúde pública, 

as colônias de férias não escondiam suas motivações econômicas e apostavam no 

fortalecimento corporal das crianças mais enfraquecidas, para que num futuro próximo 

suas energias fossem inteiramente empregadas na mesma dinâmica produtivista 

exploratória que as impelira a pobreza extrema. Os exames antropométrico poderiam 

visar uma reconfiguração da arquitetura corporal infantil, de suas formas e de seus gestos, 

na pretensão de enquadrá-la numa suposta norma. No entanto, contraditoriamente, as 

colônias de férias inaugurariam um novo espaço para as férias escolares, no qual práticas 

corporais, médicas e divertimentos, antes restritas as famílias abastadas, seriam pela 

primeira vez ofertadas as crianças de famílias pobres. 

Ao se constituírem como parte integrante de um movimento histórico mais 

abrangente, relacionado ao desenvolvimento de novas sensibilidades em relação a 

natureza, as colônias de férias se tornariam um contraponto a instituição escolar mais 

tradicional, na qual se sobressaía a prática de uma ginástica metrificada e utilitária, que 

concebia o corpo humano em paralelo ao movimento da maquina a vapor, aos seus 

dispêndios de energia, trabalhando-o principalmente para o refinamento e encadeamento 

dos gestos. Nas colônias de férias os divertimentos na natureza, os múltiplos jogos 
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infantis e os esportes realizados pelas elites em suas vilegiaturas teriam um lugar 

assegurado, sendo então ofertados para crianças de famílias operárias. Suas práticas 

médicas mais acentuadas, como os exames antropométricos realizados antes e depois das 

viagens, seriam seguidamente criticadas por diversos profissionais, sobretudo por 

educadores que viam estas instituições como passíveis de servirem para reformas no 

ensino que procuravam ampliar seus objetivos para além das habilidades de ler, escrever 

e calcular, característicos das escolas mais tradicionais, inserindo entre seus conteúdos as 

ciências naturais e humanas, trabalhadas a partir de métodos pedagógicos que 

possibilitassem a criança aprender por meio da concretude das coisas, da investigação da 

natureza, e não mais pela abstração das palavras. Quando voltadas especialmente para a 

educação, as colônias de férias seriam interpretadas segundo tradições que as remetiam 

sobretudo a pedagogia formulada no século XVIII pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau e 

as suas criticas a sociedade em favor de uma vida em sintonia com a natureza. Por vezes 

um nacionalismo característico do período republicano, mas não apenas, se instauraria e a 

natureza e o mundo rural passariam a ser interpretados e estudados enquanto terra das 

origens históricas das nações. 

Disputadas entre médicos e educadores, nas colônias de férias, uma maior 

liberdade de movimentos seria permitida, de liberações de diversas ordens, como dos 

constrangimentos impostos pelas roupas mais cerradas e pesadas, assim como de alívios 

que parecem apagar uma disciplina característica aos trabalhos de fortalecimento do 

corpo, as atenções mais minuciosas sobre as anatomias e fisiologias, as normas mais 

racionais, mais higiênicas, ao acúmulo de energias e ao refinamento dos gestos impostos 

pelo meio urbano-industrial. Sem perder de vista os embates e os distintos projetos em 

torno das colônias de férias, que ora se alinhavam, ora se distanciavam, mas admitindo as 

relações existentes entre a dupla inseparável – controle e liberações –, estas instituições 

foram responsáveis sobretudo pela instauração de opressões mais sutis, pela consolidação 

em nosso imaginário das férias escolares como momento de liberdade, divertimentos e 

aventuras múltiplas, momento no qual a natureza poderia ser redescoberta em suas 

potencialidades educativas e em suas possibilidades de harmonia com a vida. 

É nesse sentido que se compartilha das análises desenvolvidas por Georges 
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Vigarello (2004) no posfácio da segunda edição de uma de suas obras de maior 

circulação internacional “Le corps redressé”, de que a cultura acadêmica das pesquisas 

desenvolvidas durante as décadas de 1960 e 1970, dirigidas sobretudo por importantes 

intelectuais como Michel Foucault, Philippe Ariès, Jacques Donzelot e o próprio autor 

em questão, encontrava-se marcada pelas contestações e liberações próprias a este 

período histórico, estando mais interessadas em seguir os traços do poder, de discutir as 

hierarquias, de identificar as opressões educativas, os excessos de disciplinas por demais 

instrumentalizadas e de autoridades por demais incontestáveis, do que o seu revés, a 

liberdade, as linhas de fuga, a autonomia, assim como suas próprias ambiguidades. As 

análises elaboradas ao longo de toda esta primeira parte da tese e sintetizada nos 

parágrafos acima, intentam ultrapassar dicotomias inscritas em contextos culturais e 

políticos de décadas anteriores a nossa, pois, ao mesmo tempo que as colônias de férias 

poderiam espelhar o controle corporal cada vez maior das sociedades nas quais foram 

criadas e debatidas, como as pesquisas de Vigarello e Foucault nos ajudaram a analisar, 

também acompanhavam o crescimento de suas liberdades, sobretudo quando analisamos 

a panaceia que representa a vida ao ar livre para as cidades industriais e as suas 

potencialidades educativas. 

A própria escassez de pesquisas que tomam as colônias de férias como objeto 

central de estudos até meados da década de 1980 pode ser analisada a partir do contexto 

cultural no qual se encontrava inserida a comunidade acadêmica em décadas anteriores. 

Mesmo a partir da década de 1980, observa-se que as colônias de férias aparecem, muitas 

vezes, como um objeto de estudos mal definido em razão de sua posição de cruzamento 

em um campo da historiografia construída no entorno do sistema educativo, interessado, 

ainda por bastante tempo, mais nas funções centrais do sistema escolar do que em suas 

margens, e também construída no entorno de temas como a infância, a medicina e a 

arquitetura (CHÂTELET, LERCH, LUC, 2003). Por se definir como objeto 

interdisciplinar, se procurou construir uma história para as colônias de férias que 

reencontrasse suas tradições, seus embates e filiações discursivas, para então se analisar 

as modalidades e os resultados de sua difusão em diferentes territórios. 
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A historiadora inglesa Laura Lee Downs (2009), por exemplo, ao estudar as 

colônias de férias francesas de 1880 a nossos dias, nos faz notar a pluralidade de 

iniciativas que existiram neste país. Dirigidas por comunistas ou socialistas, republicanos 

ou católicos, e também pela extrema direita, muitas colônias de férias serviram durante o 

período da ocupação nazista para refugiar as crianças e protegê-las dos bombardeios que 

incidiram sobre diversas cidades francesas. Após a guerra e após terem se libertado de 

suas conotações médicas mais patrióticas e eugênicas e ao promover a partida das 

crianças de seu circulo familiar e da escola para um coletivo infantil, teriam as colônia de 

férias criado uma forma única de educação social e teriam realizado sua ambição latente 

– de se tornarem uma instituição educativas que asseguram o direito infantil ao brincar. 

Nessa perspectiva, falar das colônias de férias pode ser também falar desses jogos de 

poder que hora podem se alinhar a regimes autoritários e hora podem se filiar com 

desejos de um mundo mais justo, no qual as crianças seriam respeitadas e privilegiadas 

enquanto cidadãos portadores de direitos a saúde, a educação e ao brincar, construção 

esta que começavam a dar os seus primeiros passos também no final do século XIX. 

Downs (2009, p.337) nos revela ainda que a vida em grupo e ao ar livre das 

colônias de férias, mais do que nunca se tornaria um espaço privilegiado para a 

sociabilização infantil: “Parentes e educadores de todas as colorações politicas 

permaneceriam fiéis a ideia durkheimiana que a verdadeira educação do indivíduo 

começa fora da família, com a entrada da criança em uma sociedade mais ampla”. A 

autora nos abre um grande leque de possibilidades para pensarmos as colônias de férias e 

nos leva ao encontro de uma pluralidade de concepções médicas, educativas, religiosas e 

políticas que nos instiga a compreender um pouco mais das dinâmicas desenvolvidas por 

estas instituições no outro lado do Oceano Atlântico, em terras tão distintas como os 

países sul-americanos. 

As colônias de férias, conjuntamente as escolas ao ar livre, encontrariam 

rapidamente, no início do século XX, um grande eco, sendo difundidas pelos congressos 

internacionais de tuberculose e de higiene escolar realizados inicialmente em países 

europeus, mas que contavam com profissionais de diferentes procedências e que tiveram, 

por meio da publicação de seus anais, uma grande circulação internacional (CHÂTELET, 



! 172!

2003; LUDWIG, 2003; RASMUSSEN, 2001; MARTINEZ, 2000). Ao leitor dos 

documentos de outras épocas, requer uma sensibilidade apurada para não se deixar levar 

pelos discursos superficiais, que muitas vezes escondem motivações nefandas, mas 

também para não desprezar a potência humana que poderiam apresentar estas 

instituições. Singrando por meio dos congressos científicos internacionais, mais 

especificamente pelos anais dos Congressos Pan-Americanos da Criança, partimos em 

viagem a partir de agora ao Novo Mundo, no qual pernoitaremos com a segunda parte da 

tese, para então seguirmos para a porção mais ao sul do continente, representada pelas 

regiões sul e sudeste brasileiras, pelo Uruguai e pela Argentina, principais países 

articuladores das primeiras edições deste evento científico, que visou sobretudo conceber 

diferentes políticas de proteção à infância, em suas mais diversas conotações políticas, 

econômicas e culturais. 

! !
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8. O DESCOBRIMENTO DA INFÂNCIA NAS AMÉRICAS 
 

No final do século XIX os países americanos começaram a estabelecer 

diferentes relações de cooperações, baseadas em uma suposta identidade comum e um 

ideal de fraternidade entre nações vizinhas, consideradas, por vezes, irmãs por manterem 

analogias históricas e geográficas. As relações estabelecidas visavam favorecer não 

apenas acordos diplomáticos e comerciais, mas também a criação de redes de 

interlocuções científicas para o desenvolvimento de seus territórios e populações 

(KUHLMANN JÚNIOR, 1998). Amalgamadas sob os termos latino-americanos ou pan-

americanos, essas relações encontraram um eco importante nas várias articulações 

construídas no interior dos congressos científicos organizados no final do século XIX, os 

quais procuraram debater temas relacionados principalmente a engenharia, ao direito, as 

ciências físicas, químicas, naturais, antropológicas e etnológicas, a agronomia e a 

zootecnia (ALMEIDA, 2006). A infância, ainda que de forma dispersa, seria tematizada 

especialmente pelas apresentações relacionadas as ciências pedagógicas e a medicina. 

Estes congressos multidisciplinares eram espaço propícios para que os países 

apresentassem aos seus vizinhos, e de modo mais amplo ao mundo, os progressos que os 

afirmariam em um universo moderno, científico e industrial. Ao se pretenderem 

internacionais, continentais, os Congressos Científicos Latino-Americanos e os Pan-

Americanos extrapolavam as fronteiras físicas e imaginárias dos países no desejo de 

revelar ao mundo científico suas mais prodigiosas realizações, numa nítida competição 

simbólica entre nações (KUHLMANN JÚNIOR, 1998). Em muitos casos, os congressos 

científicos foram realizados junto a comemorações de centenários de independência – 

como o Congresso Internacional Americano de Medicina e Higiene, ocorrido em Buenos 

Aires no ano de 1910, e o III Congresso Pan-Americano da Criança, ocorrido no Rio de 

Janeiro em 1922 – e exprimiam uma exacerbação nacionalista que pretendia distinguir e 

sobrepor as realidades dos países americanos aquelas impostas por seus colonizadores 

europeus. 

A demografia foi uma das ciências que sempre esteve presente nesses eventos, 

principalmente nos assuntos ligados a medicina, e esta relação visava evidenciar a 
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necessidade de um esforço conjunto dos países americanos em prover políticas médicas e 

sanitárias que garantissem a manutenção e o crescimento de suas populações, 

consideradas como suas principais forças produtivas. Era a população, representada 

principalmente pelos trabalhadores, que forneceria a mão de obra para a agricultura e 

para a indústria nascente, que garantiria a abundância das colheitas, dos produtos 

agrícolas e manufaturados. Segundo Michel Foucault (2008b), a população, enquanto 

força produtiva, seria frequentemente interpretada como a base da riqueza dos países e 

assegurar a vida tornava-se, assim, uma questão econômica e de poderio do Estado. Os 

números levantados pela demografia visavam estabelecer quantas pessoas haviam 

nascido e morrido num determinado período e território, quantas haviam adoecido devido 

a quais motivos e quais eram as probabilidade de um indivíduo falecer ou contrair 

enfermidades. Conhecer as estatísticas de nascimentos e de mortes espelhava uma 

preocupação do Estado em gerir a sua produção econômica através da manutenção e do 

crescimento da população, sendo uma atenção especial conferida ao primeiro período de 

vida, considerado como o mais delicado em matéria de saúde. Presar pela saúde infantil 

significava também prezar pelo futuro econômico e medir o crescimento populacional 

tornava-se tão importante quanto mensurar o próprio corpo infantil. 

Em países da América do Sul, como o Brasil, a Argentina e o Uruguai – que no 

final do século XX haviam atraído uma quantidade expressiva de imigrantes europeus 

para trabalhar principalmente em suas lavouras e criações de gado – manter o 

crescimento de seus sistemas agroexportadores pelo controle da saúde de suas 

populações, cada vez mais numerosas, se fazia fundamental. Entre 1881 e 1915 a 

Argentina recebeu 4,2 milhões de imigrantes e o Brasil 2,9 milhões (KLEIN, 1999). No 

Uruguai, apesar dos dados serem bastante imprecisos por conta dos insuficientes e 

imprecisos registros, houve também um processo migratório maciço, inclusive com 

deslocamentos regionais de famílias europeias que desembarcavam no porto de 

Montevidéu e se dirigiam para a Região Sul do Brasil e Buenos Aires (ZUBILLAGA, 

1999). O acelerado aumento populacional nestes países foi frequentemente acompanhado 

por uma rápida expansão dos centros urbanos sem que houvesse saneamento adequado e 

políticas de saúde pública, o que ameaçava sabotar os seus ganhos econômicos e 

justificavam a procura por maneiras de reduzir os índices de mortalidade (GUY, 1998a). 
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De acordo com Anne-Emanuelle Birn (2008, 2007), a coleta de dados 

demográficos iniciou-se na América do Sul por volta da década de 1870, começando na 

Argentina em 1871, oito anos após no Uruguai, e no Brasil pouco antes da proclamação 

da República, em 1888. Os dados levantados indicavam elevadas taxas de mortalidade 

infantil que poderiam comprometer o crescimento da população que seria empregada 

como mão de obra nas lavouras, comércios e nas pequenas fábricas, que começariam, 

num futuro próximo, a se criar com maior intensidade nestes países. Um dos primeiros 

estudos especialmente dedicados as mortalidade infantil na América do Sul foi realizado 

em 1879 pelo médico argentino Emílio Coni, sendo o final do século XIX o momento no 

qual as atenções começaram a efetivamente se dirigir as crianças. Reduzir as taxas de 

mortalidade infantil, representava, nesta perspectiva, potencializar o número de pessoas 

aptas a levar adiante a produção econômica dos países, garantir as suas forças produtivas, 

sendo as ciências médicas uma das principais a se ocupar da infância. 

Os Congressos Científicos Latino-Americanos reuniram um conjunto variado de 

profissionais que buscavam, entre outras questões, soluções para garantir a preservação 

da vida das populações, oferecendo condições adequadas para o seu crescimento. A 

reunião de diferentes profissionais, dentre os quais os médicos, visava colocar em 

discussão seus conhecimentos e saberes para promover acordos e conceber soluções que 

poderiam ser implantadas pelos governos de cada país participante. De um modo geral, 

os diferentes profissionais reunidos nestes eventos, embora pudessem discordar em 

aspectos particulares das medidas a serem adotadas, tendiam a compor consensos para 

ratificar a formação de estruturas burocráticas voltadas a manutenção da vida e o 

florescimento das populações (KUHLMANN JÚNIOR, 1998). 

Devido principalmente a complexidade e a ampliação do campo de atuação dos 

profissionais envolvidos nos Congressos Científicos Pan-Americanos e nos Latino-

Americanos, espaços próprios para debater questões mais específicas começariam a ser 

criados, numa valorização maior de encontros dedicados a um único tema, como os 

Congressos Médicos Pan-Americanos, inaugurados em 1893 em Washington, e os 

Congressos Médicos Latino-Americanos, inaugurados em 1901 na cidade de Santiago 

(ALMEIDA, 2006). Estes eventos em específico podem ser compreendidos como 
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ocasiões especiais para a divulgação das novidades médicas e para o estabelecimento de 

contatos profissionais entre seus participantes, contudo representaram também um canal 

de interlocução entre os profissionais expoentes da área e os poderes públicos, uma vez 

que as deliberações e resoluções aprovadas nas assembleias finais visavam pautar 

políticas administrativas que poderiam promover melhoras das condições de vida das 

populações e reduzir as taxas de mortalidade, sobretudo a infantil. Importante pontuar 

que os médicos também assumiam diferentes funções políticas devido ao poder 

reconhecido aos seus conhecimentos pelo Estado e pelas elites. As soluções encontradas 

nestes eventos dirigiam-se principalmente para o controle de enfermidades endêmicas e 

epidêmicas, muitas delas de caráter desconhecido em termos de causas e profilaxia; 

saneamento das cidades, com a descrição pormenorizada das reformas realizadas em 

centros urbanos, e apontamento de soluções de engenharia sanitária que poderiam 

melhorar a circulação do ar, do esgoto e do abastecimento d’água nas cidades; além das 

políticas médico-escolares que viriam a responder as críticas formuladas por médicos e 

educadores aos espaços e programas das escolas anteriormente analisadas (ALMEIDA, 

2006, 2003). 

É possível se observar, pela própria semelhança dos temas e conhecimentos 

tratados, que os médicos participantes destes eventos estavam muito bem articulados com 

os saberes e discursos produzidos na Europa. No III Congresso Médico Latino-

Americano, realizado no ano de 1907 na cidade de Montevidéu, recomendou-se, por 

exemplo, a adoção dos votos aprovados no IV Congresso Internacional de Tuberculose, 

ocorrido dois anos antes em Paris (ALMEIDA, 2003). Tratava-se do congresso no qual o 

pediatra francês Jacques-Joseph Grancher havia organizado uma sessão especial para 

debater diferentes formas de assistência a infância e promover as instituições que estavam 

sendo criadas naquele momento para o atendimento médico-infantil, especialmente as 

adotadas por sua obra filantrópica, a Œuvre pour la Protection de l’Enfance contre la 

Tuberculose (cf. cap.6). Fora precisamente neste evento científico, que contou com a 

participação de profissionais sul-americanos, que se propusera aliar as ações 

desenvolvidas pelos sanatórios infantis, hospitais marítimos, preventórios e colônias de 

férias (BRITTO, 1905; MÉRY, 1905). 
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A criação de redes como estas, especializadas no atendimento infantil, seria 

abordada na edição seguinte do Congresso Médico Latino-Americano, ocorrido em 1909 

no Rio de Janeiro, principalmente na apresentação do médico uruguaio Luís Morquio 

(1867-1935), que sugeriu que os tratamentos realizados em sanatórios infantis fossem 

adotados também por instituições que poderiam não apenas curar, mas também prevenir 

doenças (FERREIRA, 1919). O médico José Scoseria (1861-1946), presidente da 

Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública do Uruguai e principal 

representante da medicina social no Uruguai (RODRÍGUES GIMÉNES, 2011), 

apresentaria na ocasião um exemplo de instituição preventiva destinada a população 

infantil que havia obtido o sucesso esperado em seu país. Tratava-se da colônia de férias 

que Scoseria havia organizado no ano anterior na praia de Punta Carrera, em Montevidéu. 

Ao especializar-se em questões referentes a infância e tomando como inspiração uma 

gama de conhecimentos formulados na Europa, o médico em questão afirmaria, ao 

oferecer o exemplo de uma colônia de férias, a necessidade de implantação de políticas 

de proteção a infância, "especialmente as chamadas de Vida ao Ar Livre"51 (RAMOS, 

BACIGALUPI, 1988, p.17) que se mostravam eficientes sobretudo para a prevenção da 

tuberculose. 

Por meio dos anais do Congressos Médicos Latino-Americanos é possível 

constatar que a tuberculose era também uma das doenças mais debatidas no continente 

sul-americano, principalmente por conta do grande número de crianças que vinham a 

óbito em decorrência do contágio com o bacilo. Era usual que sofressem ainda de um 

conjunto de enfermidades mais corriqueiras, como anemia, raquitismo, bronquite e 

subnutrição, além de doenças endêmicas como a malária, também vastamente debatida 

nos eventos. O tema da saúde infantil, que pautaria as apresentações dos dois médicos 

uruguaios, esteve presente desde a primeira edição dos Congressos Médicos Latino-

Americanos, e ganharia cada vez mais proeminência, sendo criada uma sessão específica 

para o seu debate na quinta edição do evento, ocorrido no ano de 1913 na cidade de 

Santiago (ALMEIDA, 2003). Se no final do século XIX, começava-se a dedicar atenção 

especial a infância na América do Sul, seria a partir da primeira década do século XX que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 “especialmente as llamadas de Vida ao Aire Libre” 
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se tornaria uma questão central, com sessões especialmente dedicadas nos eventos 

internacionais para se debater assuntos ligados a preservação de sua vida.  

Catherine Rollet (2001), ao realizar um amplo levantamento nos anais dos 

congressos científicos realizados na Europa, pode verificar que a saúde infantil foi 

ganhando cada vez mais relevância principalmente a partir da década de 1880. A primeira 

apresentação a abordar especificamente esta parcela da população teria ocorrido 

provavelmente em 1876, durante o Congresso Internacional de Higiene e Demografia, 

ocorrido em Bruxelas. Este mesmo evento, reservaria uma sessão especial para debater 

questões específicas a infância na sua edição do ano 1887, ocorrido em Viena. Cabe 

lembrar que as colônias de férias seriam apresentadas a comunidade científica 

internacional nestes mesmos eventos, em sua edição de 1882. Segundo as investigações 

da autora, o primeiro evento científico europeu a centralizar suas atenções 

exclusivamente na infância foram os Congressos Internacionais de Proteção a Infância, 

inaugurados em Paris no ano de 1883. A participação de profissionais americanos nestes 

eventos era uma constante e garantia o intercâmbio de ideias e a circulação de saberes 

para a construção de uma cultura científica internacional pretensamente comum 

(ROLLET, 2001). Observa-se, de fato, que a comunidade científica reunida nestes 

congressos procurava alinhavar seus conhecimentos para a consolidação de campos de 

saberes específicos, como o da proteção a infância, tendo os congressos americanos 

acompanhado uma tendência bastante similar aos europeus no que diz respeito a inserção 

dos temas referentes a infância em seus debates, reservando em 1916 um congresso 

totalmente voltado para a infância nas Américas, o Congresso Pan-Americano da 

Criança. 
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8.1 Os Congressos Pan-Americanos da Criança e o Instituto Internacional 
Americano de Protección a la Infancia: uma das principais vias de difusão das 
colônias de férias 

 

Um dos maiores canais de comunicações de diferentes profissionais americanos 

ligados à causa da infância foram certamente os Congressos Pan-Americanos da Criança, 

inaugurados em 1916 na cidade de Buenos Aires e que reuniram “reformadores, 

feministas, enfermeiras, sociólogos, gestores de politicas públicas, médicos, juristas, e 

trabalhadoras sociais dedicados a melhorar a saúde e o bem-estar de crianças pobres e 

trabalhadoras e suas mães”52 (BIRN, 2007, p.691). Apesar do encontro ser qualificado 

como um evento intergovernamental oficial e seguir uma rotina diplomática sob a égide 

de um pan-americanismo fraternal, no qual haveria uma comunhão entre as nações do 

continente para uma causa comum - a de produzir um mundo favorável às crianças - em 

seu interior articulavam-se diferentes personagens que constantemente entravam em 

conflitos. De acordo com Eduardo Silveira Netto Nunes (2011, p.45): “Os participantes 

davam a feição e os rumos dos debates, isso porque eram estes que vocalizavam as ideias, 

propunham conclusões em seus trabalhos, intervinham com voz e voto nas diversas 

seções temáticas e exerciam assim algum poder nos destinos dos eventos”. 

Ao reunir uma pluralidade grande de profissionais, de diferentes países e com 

ideias e concepções de infância bastante distintas era de se esperar que divergências 

emergissem nos encontros, no entanto o congresso era também um instrumento de 

legitimação dos profissionais perante a sociedade, o governo de seus países e a 

comunidade científica internacional. Mais do que uma disputa para se afirmarem entre os 

pares profissionais presentes no evento, os participantes eram motivados pelo 

reconhecimento de suas ações num cenário internacional, que poderia consolidar 

profícuas redes de intercâmbios que promoveriam uma nova perspectiva para suas ideias, 

projetos e carreiras. Os contatos estabelecidos no interior dos congressos tinham 

importância na própria perpetuação deles, pois os profissionais participantes eram os 

principais interessados no estabelecimento de novos saberes, na circulação de ideias e na 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 “reformers, feminists, nurses, policy makers, sociologists, physicians, lawyers, and social workers 
devoted to improving the health and welfare of poor and working class children and their mothers”. 
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formação de redes de especialistas (NUNES, 2011). Estes eventos também promoviam 

uma interlocução entre os participantes e os poderes públicos, uma vez que nas plenárias 

eram votadas deliberações que poderiam pautar as políticas de proteção à infância 

instauradas pelos países americanos. O apoio das esferas oficiais podia ser observado 

também pela presença de autoridades nas sessões de abertura e nas cerimônias de 

encerramento. É possível definir que duas linhas de força se estabeleciam nestes eventos, 

uma que visava afirmar os campos profissionais dos participantes perante a comunidade 

científica internacional, o que poderia motivar embates e disputas de diferentes naturezas, 

e outra que tinha por objetivo estabelecer redes de contatos e fortalecer a troca de 

informações para a conformação das estruturas de um movimento maior que poderia 

embasar as políticas adotadas pelos países americanos, expandindo assim o campo de 

atuação destes profissionais na sociedade. Nessa tênue linha se consolidava uma 

complexa rede que ultrapassava a noção da relação entre pares, ou seja, de uma simples 

troca de informações, estabelecendo-se entre os participantes relações do tipo 

comparativas, associativas, integrativas, cooperativas e interdisciplinares (NUNES, 2011; 

ALMEIDA, 2006; BIRN, 2007). 

É certo que o contato entre profissionais de nacionalidades e áreas de atuação 

diversas antecediam os Congressos Pan-Americanos da Criança, no entanto, estes eventos 

proporcionavam aos participantes um reforço inestimável no que diz respeito a ampliação 

de suas interlocuções e representaram a materialização de um fórum americano 

permanente para o intercâmbio de ideias e experiências com o enfoque único na 

problematização da infância até então inexistente no continente e pelo qual diferentes 

medidas preventivas poderiam ser colocadas em questão. Desde sua primeira edição, as 

colônias de férias fizeram parte de seus debates, principalmente nas apresentações que 

buscavam por soluções médicas para o combate a tuberculose. Assim como ocorrera nos 

Congressos Médicos Latino-Americanos, foram abordadas em conjunto com os 

sanatórios infantis, sendo recomendadas como instituições complementares que poderiam 

os governos adotar para o controle da doença. 

Carlos Arthur Moncorvo Filho (1871-1944), responsável por uma rede 

filantrópica de estabelecimentos preventivos no Brasil, os Institutos de Proteção e 
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Assistência a Infância, foi uma das principais personagens a discorrer sobre as colônias 

de férias na primeira edição do Congresso Pan-Americano da Criança. Em 1916, havia 

montado o Serviço Especial de Helioterapia na sede do instituto do Rio de Janeiro, em 

um solário especialmente concebido para esta finalidade. O método empregado baseava-

se sobretudo nas orientações do médico suíço Auguste Rollier. Sua apresentação no 

evento visava expor as experiências realizadas no interior de seu estabelecimento, assim 

como de outros médicos brasileiros que vinham se utilizando do tratamento da 

helioterapia desde 1913. No entanto, por ainda não ter obtido resultados suficientes de 

seus experimentos, Moncorvo Filho se ateria principalmente a uma narrativa histórica 

para ratificar a importância deste “novo método naturista”, como por ele definido, 

tomando as palavras de seus principais precursores: Rollier, Finsen, entre outros médicos 

e cientistas europeus (MONCORVO FILHO, 1917). Assim como outros profissionais da 

delegação brasileira enviada a primeira edição do congresso, Moncorvo Filho adotava 

como referência os poderes curativos da natureza, especialmente da luz solar, 

recomendando a construção não apenas de solários, mas também de sanatórios infantis, 

colônias de férias e escolas ao ar livre, e indicando que experiências como estas ainda se 

encontravam, na década de 1910, por se iniciar no Brasil. Suas apresentações nos levam a 

considerar que as colônias de férias chegaram em terras brasileiras, como uma medida 

plausível de ser implementada, tão somente quando a medicina passou a investigar a 

natureza e seus elementos por um prisma eminentemente racional, científico e 

experimental, sendo abordadas já em conjunto com as escolas ao ar livre. O combate a 

tuberculose, a ser realizado principalmente pelos tratamentos helioterápicos seriam, por 

sua vez, os principais argumentos científicos para evidenciar a necessidade de criação 

destas instituições, indicando ainda a existência de singularidades que tomavam como 

referência as realidades regionais dos países americanos no que diz respeito a real 

implementação destas instituições. 

Na terceira edição do Congresso Pan-Americano da Criança, realizada em 1922 

no Rio de Janeiro em conjunto com o I Congresso Brasileiro de Proteção a Infância e em 

comemoração ao centenário de independência do país, o principal articulador dos debates 

a respeito dos sanatórios infantis e colônias de férias foi o tisiologista paulista Clemente 

Ferreira (1857-1947), que desde a primeira edição dos congressos participara com 
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trabalhos que versavam principalmente a respeito das medidas que poderiam auxiliar no 

tratamento e na prevenção da tuberculose. Seus estudos apresentaram sempre uma ampla 

revisão bibliográfica, com autores de diferentes nacionalidades que estudaram a 

importância da natureza, em especial da luz solar e do ar rarefeito das montanhas, no 

tratamento da tuberculose infantil. 

Ao ancorar seus conhecimentos no universo dos sanatórios e na práticas de 

banhos de sol, ambos consolidados durante o século XIX, Clemente Ferreira comporia o 

rol de profissionais interessados, nas primeiras décadas do século XX, na 

instrumentalização científica da luz solar para o tratamento de enfermidades, 

especializando-se na helioterapia por meio de diversos estágios internacionais e 

contribuindo largamente para o desenvolvimento deste prática terapêutica em terras 

brasileiras, o que se repercutiria sobretudo no fato de ser amplamente citado por 

tisiologistas de diferentes nacionalidades como uma referência no assunto. Por meio dos 

anais dos Congressos Pan-Americanos da Criança, é possível observar que Clemente 

Ferreira estava muito bem informado sobre as instituições criadas em diversas partes do 

mundo que poderiam, ao combater e prevenir doenças, assegurar a redução das taxas de 

mortalidade infantil em seu país. As colônias de férias, assim como as escolas ao ar livre, 

foram duas das instituições abordadas pelo autor que também as concebia como um 

espaço privilegiado para a aplicação das técnicas helioterápicas (FERREIRA, 1922a, 

1922b). 

Para além dos médicos brasileiros, profissionais de outras nacionalidades 

também conceberam as colônias de férias como instituições centrais na luta contra a 

tuberculose, como o caso do médico uruguaio Luis Morquio, o qual assumiria uma 

posição central nos encontros, sendo o principal responsável pela criação em 1926 do 

Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia53, organismo que ficaria 

responsável a partir de então pela organização das edições subsequentes do congresso. 

Manteve-se até seu falecimento a frente deste instituto, que se tornaria em um centro de 

referência no continente americano especializado na cooperação e troca internacional de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Atualmente denominado Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes e ligado a estrutura da 
Organização dos Estados Americanos. 
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experiências, por meio da reunião de informações, dados e materiais bibliográficos para 

que diferentes governos e instituições pautassem suas políticas de proteção a infância 

(NUNES, 2008). Além da realização das edições subsequentes dos Congressos Pan-

Americanos da Criança, o instituto ficou também responsável pela publicação de boletins 

trimensais que agrupavam diferentes estudos e exemplos de iniciativas realizadas por 

profissionais americanos voltadas a proteção a infância, ocupando as colônias de férias 

diversas de suas páginas. 

A abrangência dos Boletins del Instituto Internacional Americano de Protección 

a la Infancia era bastante ampla, chegando em 1936 a mais de 1.700 exemplares 

distribuídos nas Américas, Europa e Ásia (NUNES, 2008). Inicialmente não havia 

sessões muito precisas nos boletins, mas com o passar do tempo foram se delineando 

segundo os títulos: Bibliografía, Libros y Revistas, Publicaciones Recibidas, 

Informaciones, Conferencias y Congresos, etc. As sessões estabelecidas funcionavam 

como efetivos canais de difusão do conhecimento científico produzido não somente no 

continente americano mas em diversas partes do mundo. A permuta de revistas era uma 

prática comum entre os editores de diversas instituições e países que desejavam promover 

uma ampla difusão de seus materiais, sendo registrada pela sessão Publicaciones 

Recibidas. O mesmo fenômeno ocorria com o lançamento de livros que também eram 

noticiados nos boletins, assim como informações de congressos que ocorriam mundo a 

fora. De caráter internacional, o instituto privilegiaria pela circulação de saberes e 

experiências. Em algumas edições dos boletins foram ainda publicadas enquetes públicas 

realizadas com determinadas autoridades dos países americanos com o objetivo de obter 

dados sobre a realidade das crianças e das medidas de proteção postas em prática em cada 

um dos países investigados, oferecendo ao leitor diferentes panoramas das realidades 

médico-escolares dos países americanos. 

Como comentado anteriormente, diversos relatos de experiências de colônias de 

férias se fariam presentes no boletins (LASSABE, 1947; RIBEIRO, 1936; OLIVIERI, 

1929; SCHIAFFINO, 1929; NELSON, 1928), contudo foram as escolas ao ar livre que 

ganharam maior proeminência em suas páginas, devido sobretudo a proximidade 

estabelecida entre Luis Morquio e os médico uruguaios Américo Mola, responsável pela 
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criação das três primeiras instituições deste gênero em seu país, e Emilio Fournié, chefe 

da oficina do Instituto Internacional Americano de Protección a Infancia e responsável 

pela formulação do programa pedagógico destas três primeiras escolas ao ar livre 

uruguaias (MOLA, 1927; FOURNIÉ, 1927). 

Américo Mola regularmente escrevia informes para os boletins a respeito das 

escolas ao ar livre que havia criado em seu país, assim como sobre os congressos 

europeus que havia participado. Como o VI Congresso Internacional de Proteção a 

Infância, ocorrido em 1928 em Paris, ocasião na qual apresentou um informe sobre as 

escolas ao ar livre uruguaias na Exposição Internacional anexa ao evento. Segundo seu 

relato, o painel foi recebido com surpresa e admiração pelos demais profissionais 

presentes, principalmente pelo fato das instituições uruguaias serem mantidas pelo 

Estado, sem que houvesse participação de outras instâncias governamentais, como o 

município, ou contribuição de famílias locais. “Aqui está uma fórmula desconhecida na 

Europa e na qual o governo uruguaio tem todo o mérito”54, diria Américo Mola (1930, 

p.710). Por meio dos anais dos Congressos Pan-Americanos da Criança e dos Boletins do 

Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, é possível observar que, 

diferentemente de grande parte dos países europeus, nos quais a grande maioria das 

escolas ao ar livre e colônias de férias eram geridas por associações civis, médicas, 

religiosas e instâncias privadas, havendo um baixo investimento das estruturas estatais, as 

recomendações feitas para os países americanos eram de que as instâncias oficiais 

assumissem a maior responsabilidade pelo financiamento destas instituições, as quais 

poderiam ocasionalmente receber um complemento por parte dos municípios e de 

doações de particulares (MOLA, 1930; FELIÚ, 1926). Exemplos como estes configuram-

se como indícios de uma série de apropriações singulares feitas pelos profissionais sul-

americanos ao refletirem sobre as medidas de proteção a infância plausíveis de serem 

adotadas por seus governos locais. 

Na viagem realizada a Europa, Américo Mola teve ainda a oportunidade de 

conhecer pessoalmente algumas das escolas ao ar livre na Francês e na Bélgica, assim 

como aquelas mantida por Rollier na Suíça. O médico uruguaio se tornaria, de fato, uma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 “He aquí una fórmula desconocida en Europa y donde el Gobierno uruguayo tiene todo el mérito” 
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figura central na América do Sul quanto as escolas ao ar livre. Além de ter sido 

responsável pela criação das primeiras instituições deste gênero no Uruguai, participou 

ativamente das três primeiras edições do Congresso Internacional de Escolas ao Ar Livre, 

ocorridos respectivamente em 1922, 1931 e 1936, na França, Bélgica e Alemanha. No 

encerramento da primeira edição do evento fora incentivada a criação de comissões 

nacionais de escolas ao ar livre, sendo estabelecido, ainda em 1922, um comitê 

internacional para geri-las, comitê este presidido pelo próprio médico uruguaio Américo 

Mola, o que fizera a pesquisadora Anne-Marie Châtelet (2003, p.26) acertadamente supor 

que “o movimento se estendeu igualmente a América do Sul”. Por sua proximidade com 

o presidente do Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, publicou 

nos boletins diversos relatos de suas participações nestes eventos e, se nos primeiros 

textos publicados pelo autor, se afirmava a necessidade de se estar atento aos debates 

ocorridos nos congressos europeus para pensar as escolas ao ar livre, em um segundo 

momento, procuraram demonstrar que as instituições criadas no Uruguai, não somente se 

adequavam as propostas estabelecidas nos Congressos Internacionais de Escolas ao Ar 

Livre, como as extrapolavam por criar novos formatos e modos de financiamento 

(MOLA, 1936, 1930, 1927). Como analisado por Eduardo Silveira Netto Nunes (2011), 

tais argumentações espelham a preocupação de que as medidas adotadas e sugeridas nos 

congressos e boletins não fossem apenas cópias das ideias do Velho Mundo, mas que 

tomassem as realidades regionais como principal ponto de partida. 

Emilio Fournié, por sua vez, ao apoiar-se nos anais do III Congresso 

Internacional de Higiene Escolar, ocorrido em 1910 na cidade de Paris, assim como nos 

Congressos Internacionais de Escolas ao Ar Livre, afirmaria que o ensino nestas 

instituições deveria tomar “um caráter concreto, ativo e prático”55 (FOURNIÉ, 1927, 

p.255), explicitando a influência dos movimentos pedagógicos da Escola Nova nos 

programas destas instituições, inclusive no Uruguai. Na sessão destinada as 

correspondências recebidas pelo Instituto Internacional Americano de Proteção a la 

Infância, Fournié respondeu a duas cartas recebidas do Chile e do México que 

demandavam maiores informações sobre as escolas ao ar livre que geria e que havia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 “un carácter concreto, activo y práctico” 
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descrito em artigo publicado anteriormente. Uma vasta bibliografia sobre escolas ao ar 

livre fora apresentada, com artigos de diferentes periódicos científicos e anais de 

congressos, assim como obras de autores europeus, estadunidenses e sul-americanos e 

artigos publicados na imprensa diária de diversos países. Foram também descritas 

diretrizes para a organização de escolas ao ar livre, as quais, na tentativa de abordar todas 

as características destas instituições, estavam divididas nos seguintes tópicos: planos 

arquitetônicos, asseio, comida, horário, inscrição dos alunos e profissionais de ensino. 

Fora ainda apresentado um exemplo de projeto para o regulamento dos programas das 

escolas ao ar livre de modo a se estabelecer parâmetros para a consolidação destas 

instituições como uma política passível de ser implementada em outros países americanos 

(FOURNIÉ, 1928). Em resposta a pedidos dos governos chileno e colombiano, Fournié 

também apresentou o sistema de ensino uruguaio, dividindo seus estabelecimentos da 

seguinte maneira: “escola comum, jardim de infância, de aplicação, de prática, ao ar 

livre, colônia marítima, preventório, surdo-mudo, de cegos, especial (para anormais), 

experimentais, curso de adultos, escolas privadas”56 (FOURNIÉ, 1931, p.489, grifo meu). 

Muito embora se oferecesse também uma vasta bibliografia europeia sobre as escolas ao 

ar livre, os principais exemplos fornecidos pelos três profissionais que encabeçavam a 

divulgação destas instituições nos Boletins do Instituto Internacional Americano de 

Proteção a la Infância seriam os modelos colocados em prática no Uruguai.  

Tomando a dianteira nas discussões sobre as escolas ao ar livre, assim como 

sobre as colônias de férias (embora de modo menos representativo), os três profissionais 

uruguaios promoveriam a circulação de conhecimentos a respeito destas instituições tanto 

entre as Américas e a Europa, quanto internamente no continente americano, sobretudo 

na sua porção latina e tendo o Uruguai como epicentro de divulgação. O fato da sede do 

Instituto Internacional Americano de Proteção a la Infância se localizar na capital 

uruguaia não se faz ao acaso, e sua escolha esteve, muito provavelmente, ligada ao fato 

deste país ter sido uma referência na época no que diz respeito a assistência infantil, uma 

vez que foi um dos primeiros países sul-americanos a criar um Serviço de Higiene 

Escolar e uma Liga contra a Tuberculose, assim como pelo fato dos seus profissionais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 “escuela común, jardín de infantes, de aplicación, de práctica, al aire libre, colonia marítima, preventorio, 
sordo-mudos, de ciegos, especial (para anormales), experimentales, cursos de adultos, escuelas privadas” 



! 189!

conseguirem tomar a dianteira das discussões sobre as medidas de proteção a infância. Se 

os médicos brasileiros foram os responsáveis por apresentar as colônias de férias em 

conjunto com os sanatórios infantis, especializando-se sobretudo no tratamento 

helioterápico, seriam principalmente os profissionais uruguaios que as abordariam em 

conjunto com as escolas ao ar livre, extrapolando as questões médicas de combate a 

tuberculose para preocupações de âmbito educativo. Estas diferenças indicam a 

existência de singularidades discursivas relacionadas a particularidades político-

econômicas e socioculturais de cada um dos países representados nos eventos e no 

interior do próprio instituto em questão. 

Conforme o levantamento quantitativo realizado por Eduardo Silveira Netto 

Nunes (2008), os Congressos Pan-Americanos da Criança contaram com a participação 

de diferentes países da América do Sul, mas, no entanto, houve uma predominância de 

profissionais da Argentina, Uruguai e Brasil, sendo estes países também os responsáveis 

por sediar respectivamente as três primeiras edição do evento. No que se refere ao Brasil, 

destacaram-se a participação de médicos e educadores de São Paulo e Rio de Janeiro. De 

fato, apesar do nomenclatura do Instituto Internacional Americano de Protección a la 

Infancia tentar abranger a América como um todo, os países que tiveram maior 

participação, desde o período anterior a sua própria criação, foram os sul-americanos57, 

com um predomínio daqueles localizados na porção mais sul do continente, sendo estes 

os principais responsáveis pela divulgação e consolidação das políticas assistenciais 

consideradas como mais adequadas a serem implementadas na grande maioria dos países 

americanos. 

Na quarta edição do congresso, realizada na cidade de Santiago em 1924, a 

sessão destinada ao debate da tuberculose apresentaria por conclusão a recomendação de 

que a helioterapia fosse empregada no tratamento da doença realizado em solários a 

serem especialmente construídos para esta finalidade. Já na sessão dedicada a profilaxia 

da tuberculose infantil e a proteção da segunda infância, recomendou-se a fundação de 

preventórios, colônias escolares, escolas ao ar livre, solários e sanatórios marítimos, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Muito embora se tenha por objetivo principal analisar as relações estabelecidas entre a América do Sul e 
a Europa, não se pode desconsiderar a também expressiva participação e influência exercida nestes debates 
por parte dos Estados Unidos, maior potência econômica do continente americano. 
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convidando os Estados Americanos a organizar seus serviços de proteção aos escolares 

mais novos, com obras complementares como escolas-colônias de mar e de montanha. 

Tais conclusões e recomendações, cada vez mais presentes nas edições do congresso, 

demonstram que as colônias de férias ganhariam cada vez mais respaldo entre os 

profissionais participantes dos Congressos Pan-Americanos da Criança, sendo estes 

eventos de grande importância para a divulgação destas instituições nas Américas. A 

resolução apresentada nesta edição do evento em especial, além de vincular 

definitivamente as colônias de férias as instituições de proteção a infância, expressa o 

ponto culminante de um progressivo interesse por parte dos profissionais que 

participavam destes encontros em internacionalizar as políticas direcionadas a infância, 

recomendando que as colônias de férias fossem adotadas por diferentes países da 

América do Sul de modo a garantir a preservação da vida das crianças, especialmente 

aquelas que apresentavam condições de saúde mais precária e que estariam mais 

susceptíveis a contrair a tuberculose. 

Em seus anais pode-se também localizar uma grande variedade de experiências 

de colônias de férias organizadas em diferentes países, os quais serão amplamente 

empregados na terceira parte desta tese. Outro elemento a ser considerado é que nos 

Congressos Pan-Americanos da Criança, era na tradição médica que se ancorava a 

maioria dos discursos dos profissionais que discorriam a respeito das colônias de férias, 

sendo os traços da tradição religiosa pouco perceptível ou quase inexistentes. A 

tuberculose era, sem dúvida, a principal motivação para o enraizamento das colônias de 

férias na tradição médica, razão pela qual na nona edição do evento, ocorrido em 1948 – 

ano em que a vacina BCG começava a ser mais discutida e aceita mais amplamente – 

observa-se um deslizamento acentuado destas instituições para a tradição educativa, 

ganhando as páginas da sessão então dedicada a recreação infantil e sendo concebidas 

como instituições extraescolares (peri-escolares) em conjunto a diversas outras, como as 

bibliotecas infantis, as praças de jogos, clubes esportivos, cinemas e filmotecas, teatros 

infantis, associações de excursionismo, grupos escoteiros, etc. 

Se os novos medicamentos alopáticos para o tratamento da tuberculose 

destituiriam as colônias de férias de sua prerrogativa médico-preventiva a partir da 
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década de 1950, as novas teorias pedagógicas, revigorariam profundamente sua tradição 

educativa, a qual também se manifestava de modo mais tímido desde as primeiras edições 

dos Congressos Pan-Americanos da Criança e dos Boletins do Instituto Internacional 

Americano de Proteção a la Infância, sobretudo nos trabalhos apresentados pelos 

profissionais uruguaios. No levantamento dos temas abordados desde a primeira edição 

do congresso, até sua décima edição, em 1955, é possível identificar significativas 

mudanças no modo como as colônias de férias foram abordadas nas diferentes edições do 

evento, especialmente no que diz respeito a sua nona edição, quando foram afirmadas 

definitivamente dentro de uma concepção mais abrangente de escola, compreendida 

então não mais somente como uma instituição isolada, mas como parte integrante de um 

sistema tentacular de instituições e componente de uma sociedade a qual a extrapola. 

Declarava-se, na edição de 1948 que: 

 

se deve lutar pela superação do critério de uma escola limitada a um 
horário restringido dentro do qual ocorrem as aulas, pelo conceito de 
uma instituição escolar vigorosa que organiza atividades co-
programáticas que ocorrem em seu seio e atividades peri-escolares que 
se desenvolvem fora dela, em horas extraordinárias e dias de domingo, 
festivos e de férias, com fins de proteção e recreação das crianças, com 
ou sem inscrição escolar.58 (INSTITUTO, 1965, p.215) 

 

Os boletins, assim como os anais publicados logo após a realização dos 

Congressos Pan-Americanos da Criança, com a transcrição de grande parte dos trabalhos 

apresentados, tiveram um papel central na difusão do conhecimento científico entre os 

profissionais do continente americano e de outras partes do mundo. Compuseram o 

acervo de bibliotecas espalhadas por diversos países e construíam a possibilidade de 

novas conexões para todos os seus futuros leitores59. Na primeira metade do século XX, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 “Declara que se debe luchar por la superación del criterio de una escuela limitada a un horario restringido 
dentro del cual se dan clases, por el concepto de una institución escolar vigorosa que organiza actividades 
coprogramáticas que ocurren en su seno y actividades periescolares que se desarrollan fuera de ella, en 
horas extraordinarias y días domingos, festivos y de vacaciones, con fines de protección y recreación de los 
niños, con o sin inscripción escolar” 
59 Nem todos os anais dos Congressos Pan-Americanos da Criança foram localizados, havendo ainda 
aqueles que foram encontrados apenas em partes. A terceira edição do evento, por exemplo, que ocorreu 
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observa-se a existência de inúmeros embates entre diferentes vertentes médicas, fossem 

estas provenientes de órgãos oficiais ou de instituições de ensino ou de saúde, no entanto, 

o principal objetivo do Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia foi 

o de consolidar a produção de conhecimentos e a formação de discursos sobre a infância, 

principalmente nos temas da saúde, educação e direito infantil, os quais ao serem 

definidos pelo adjetivo pan-americano ambicionavam orientar a formação de políticas 

públicas relativas a infância no continente americano como um todo. Seus principais 

interlocutores procuravam se apropriar dos discursos e exemplos que haviam tomado 

ciência em congressos europeus e transformá-los segundo as realidades concretas de seus 

países, divulgando-os, em seguida, de forma ressignificada e mesmo híbrida por meio dos 

boletins do instituto. 

Diferentemente do caso europeu, jamais as colônias de férias constituíram um 

tema central e único de congressos internacionais, nem mesmo as escolas ao ar livre. O 

debate referente a estas instituições aparecia disperso nos Congressos Médicos Pan-

Americanos e Latino-Americanos e se concentraria sobretudo nos Congressos Pan-

Americanos da Criança, sendo ancorado tanto na tradição médica e quanto na educativa. 

Entre os profissionais que as abordaram, existiam aqueles que já admitiam a necessidade 

de que todas as crianças fossem atendidas por estas instituições, sem qualquer tipo de 

distinção ou seleção prévia, e mesmo que prevalecesse a concepção de que se deveria 

priorizar as crianças com constituição física mais frágil e provenientes de famílias mais 

pobres, é possível observar a existência de uma diversidade de concepções de infância em 

circulação naquele período histórico nos países sul-americanos, sendo o conceito de niño 

débil o mais utilizado para definir o público a ser recebido pelas colônias de férias. Nesse 

sentido, torna-se indispensável compreendermos melhor como se estruturavam os debates 

sobre a infância nos Congressos Pan-Americanos da Criança, assim como no interior do 

próprio Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, para podermos 

analisar de modo mais aprofundado os debates favoráveis, ou mesmo contrários, a adoção 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
conjuntamente ao I Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, foram localizadas a programação, os votos 
aprovados e o volume com os trabalhos apresentados na seção de Medicina, no entanto, grande parte das 
demais comunicações apresentadas na ocasião encontram-se referenciados nos anais do I Congresso 
Brasileiro de Proteção à Infância, uma vez compuseram o mesmo evento. No caso dos boletins do Instituto 
Internacional Americano de Protección a la Infancia, estes foram encontrados em sua integralidade na 
biblioteca existente em sua sede em Montevidéu. 
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das colônias de férias pelos países americanos como uma forma de intervenção do adulto 

no universo infantil. 

 

8.2 De representações a intervenções: a infância nos Congressos Pan-Americanos da 
Criança e no Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia 

A primeira edição do Congresso Pan-Americano da Criança foi organizada por 

iniciativa de Julieta Lantieri (1873-1932), médica e uma das principais articuladoras do 

movimento feminista argentino do início do século XX, o qual visava desenvolver ações 

que contemplassem três públicos diferentes: as mulheres de famílias pobres, 

especialmente as mães; as mulheres que não eram necessariamente pobres mas que, por 

uma subordinação econômica ao esposo, ficavam a mercê da morte, da situação de 

doença ou desemprego de seus cônjuges; e, por fim, aquelas que trabalhavam como 

professoras, empregadas domesticas, costureiras, lavadeiras, entre outras profissões 

exercidas majoritariamente por mulheres na época (BELLOTA, 2001; GUY, 1998b; 

BOCK, THANE, 1991). Às crianças, procurava-se estabelecer uma ligação próxima com 

as mães, sem que houvesse uma intervenção direta do Estado ou dos médicos, aos quais 

se demandava que restringissem suas ações a propiciar mudanças estruturais nas 

condições socioeconômica das mulheres para que elas pudessem ter liberdade de criar 

seus filhos de forma autônoma. 

Formado principalmente por mulheres ligadas ao movimento operário, com viés 

político geralmente de esquerda, progressista e liberal, os movimentos feministas 

defendiam que os governos reconhecessem o direito a maternidade, promovendo 

cuidados pré-natal e pós-natal, fornecesse ajuda adequada para as famílias carentes por 

meio de políticas de seguridade social, como o seguro-maternidade e o seguro-

enfermidade, e construísse moradias para que as famílias mais pobres pudessem sair do 

sistema de inquilinato, que poderia chegar a comprometer 30% do salário de um operário 

e oferecia péssimas condições de moradia, como os conhecidos cortiços (GUY, 1998b; 

RAMOS, 1999; BOCK, THANE, 1991). Havia também a requisição de que os homens 

assumissem as responsabilidades legais e sociais da paternidade, estabelecendo uma 

relação de troca e complementaridade entre os cônjuges na criação dos filhos. Nesta 
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primeira onda do feminismo, como ficou historicamente conhecido o movimento neste 

período, a atenção à infância pautava-se na premissa da necessidade de mudanças na 

realidade socioeconômica das mães, especialmente as mais pobres, para que as crianças 

fossem criadas da melhor forma possível por seus pais, sem uma intervenção direta, 

incisiva e estigmatizante do Estado. O combate a mortalidade infantil tornava-se, assim, 

uma questão ligada aos direitos feministas e não à economia nacional. 

Julieta Lantieri havia fundado, em 1911, a Liga para los Derechos de la Mujer y 

del Niño como uma forma de tentar inserir uma perspectiva feminista nas políticas sociais 

da Argentina, pois assegurar condições dignas de subsistência para mulheres e crianças 

era também uma forma de propiciar a efetivação de uma emancipação politica feminina. 

Dois anos após, a liga organizou na cidade de Buenos Aires o I Congresso Nacional da 

Criança, que teve como principal reivindicação a necessidade de reformas legais que 

auxiliassem as mães a criarem seus filhos e não que os retirassem de sua guarda (GUY, 

1998b). Ao partir da proposição de que os direitos da criança deveriam estar atrelados aos 

objetivos do movimento feministas, as reformas legais exigidas visavam ainda garantir 

que o Estado proporcionasse medidas de proteção para que as mães pudessem trabalhar e 

cuidar de seus filhos concomitantemente, evitando assim casos de abandono infantil 

(BOCK, THANE, 1991). 

No I Congresso Nacional da Criança, que contou com cinco diferentes sessões: 

direito, higiene, psicologia infantil, assistência e proteção para mães, participaram 

múltiplos profissionais, os quais mantinham opiniões nem sempre sincronizadas com os 

propósitos da Liga para los Derechos de la Mujer y del Niño. Enquanto médicos 

declaravam a necessidade de intervenção do Estado na instituição familiar por conta de 

uma suposta falta de qualidades morais de algumas mães, feministas insistiam que 

questões econômicas tinham maior relação sobre o modo que as mães cuidavam ou 

abandonavam seus filhos e exigiam um suporte do Estado para mudar esta realidade 

(GUY, 1998b). 

O I Congresso Pan-Americano da Criança, realizado três anos após, em 1916, 

também sob a presidência de Julieta Lantieri, contou com a mesma pluralidade de 

opiniões e diversidade de profissionais e, mesmo se o comitê organizador pretendesse 
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estabelecer a perspectiva advinda do movimento feminista como central, diversos 

conflitos tomaram conta do evento. As divergências emergidas eram também a expressão 

de duas concepções distintas da infância. Na primeira concepção, as crianças 

configurariam uma parcela privilegiada da população pois, ao carregar consigo as 

perspectivas do futuro do país, eram caracterizadas como uma das principais riquezas das 

nações, necessitando consequentemente de uma proteção especial para que pudessem 

desenvolver todas as suas capacidades, sejam elas físicas, psicológicas ou morais. 

Segundo Eduardo Silveira Netto Nunes (2011), tratava-se de uma concepção utilitarista 

da infância, de que o potencial humano da criança não deveria ser desperdiçado e todas 

suas energias deveriam ser empregadas na construção da nação. A ideia principal era a de 

que a edificação de um novo mundo dependeria delas. “A vida infantil interessava por 

aquilo no que ela se transformaria e era concebida como o momento de formação das 

bases da vida adulta individual e coletiva” (NUNES, 2001, p.68). A criança carente o era, 

nesta concepção evolutiva, por um fator intrínseco ao seu ser, pois a vida se concretizaria 

em sua plenitude somente na idade adulta. “Antes disso seria uma potência, uma 

promessa de indivíduo, um sujeito a ser realizado, uma estrutura a ser modelada para o 

bom devir da sociedade” (NUNES, 2011, p.68). Ao ganhar uma dimensão econômica, a 

infância se conformava como um período no qual a atuação do Estado deveria ser 

incisiva de forma a molda-la para que se consolidasse como uma força produtiva a mais 

expressiva possível. Para cada um dos sexos haveria um projeto diferente. Para os 

meninos era necessário fortalecê-los para atender a demanda por trabalhadores sadios, 

vigorosos e fortes assegurando o devir econômico e militar dos países. Já no caso das 

meninas, era necessário fortalecê-las e moralizá-las para que se tornassem mães sadias, 

gerando os futuros cidadãos da pátria, e reproduzindo na criação de seus filhos os ditames 

impostos por esta concepção de infância. Em última instância, a criança não seria 

concebida como sujeito, mas como um instrumento a serviço de projetos econômicos. 

Na segunda concepção, a infância interessava pelas carências que ela passava no 

momento presente, refém de uma realidade social e econômica que a impedia de desfrutar 

sua vida de maneira digna. A criança era tida como um ser completo, portador inato de 

direitos, independente da sociedade a qual pertencia. A vida seria por si só significativa 

de existência, independente da idade do sujeito, sendo a infância um momento que 
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necessitava de uma proteção maior devido a fatores externos que impediam que fosse 

vivida em sua plenitude. Tornar-se adulto era uma mera condição intrínseca a ação do 

tempo sobre o corpo e não o resultado de um projeto pré-concebido que buscaria moldar 

o seu ser. Ao Estado caberia protege-las e ampará-las contra os abusos criados pelo 

sistema econômico vigente, sendo que este deveria servir às crianças e não as crianças 

servirem ao Estado. 

Estas representações da infância não eram inatas e naturais, mas fruto da 

assimilação de diversos discursos veiculados pelas ciências humanas e biomédicas nos 

próprios Congressos Pan-Americanos da Criança (FREITAS, 1997). De acordo com 

Anne-Emanuelle Birn (2002), na América do Sul a preocupação econômica foi apenas 

um dos vários elementos que direcionaram o olhar para a infância, os quais estavam 

também relacionados a especificidades políticas e culturais destes territórios, como uma  

predisposição cultural para a proteção das mães e filhos advinda de períodos pré-

colombianos e coloniais, as particularidades dos movimentos feministas sul-americanos 

que reivindicavam proteções sociais às mulheres e à infância, a influência que teve a 

medicina francesa nestes países e a direção ocupada pelas comunidades médicas na 

promoção de suas políticas de saúde. 

A pesquisadora norte-americana, Donna Guy (2009; 1998a,b), afirma que os 

movimentos sul-americanos de proteção à infância acompanhavam também um 

fenômeno mundial mais amplo de defesa da criança que teve origem num direcionamento 

de reformas legais iniciado nos países industrializados durante o século XIX e que 

culminaria no século seguinte na concepção da criança como sujeito de direitos. A 

atenção especial conferida a infância no século XX o caracterizaria como o século da 

redescoberta, valorização, defesa e proteção da criança (KEY, 1909). Um dos pontos 

culminantes deste processo mais amplo, verificado pela autora, seria o desejo de se 

promulgar um Código Pan-Americano da Criança em 1948. Donna Guy percorre um 

caminho investigativo que explicita, assim como as pesquisas de Anne-Emanuelle Birn 

(2008, 2007, 2002), que as medidas de proteção a infância estabelecidas nos Congressos 

Pan-Americanos da Criança não se limitavam a uma questão de desenvolvimento 

econômico própria a formação das estruturas estatais e das nações, mas que eram o 
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resultado da confluência de leituras da infância realizadas por diferentes ciências e 

posições políticas que tiveram por resultado principal conceber a criança como sujeito 

portador de direitos. Marcos Cezar de Freitas organizou um primeiro dossiê em 1997, e 

um segundo em 2002 em conjunto com Moysés Kuhlmann Júnior, ambos com a 

participação de autores de diferentes nacionalidades, para apresentar a pluralidade de 

ciências e seus respectivos profissionais que voltaram suas atenções especialmente para a 

criança por motivos que nem sempre se relacionavam com o desenvolvimento econômico 

dos países. 

Nos Congressos Pan-Americanos da Criança a motivação econômica seria 

defendida majoritariamente pelos médicos, enquanto que a segunda concepção de 

infância advinha principalmente de grupos profissionais ligados aos movimentos 

feministas, que apesar de serem minoritários e diminuírem consideravelmente entre a 

primeira edição do congresso, organizada por Julieta Lantieri, e a sua quarta edição em 

1924, não deixaram de exercer influência nos debates realizados nestes eventos e no 

próprio interior do Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia (GUY, 

1998b). Importante pontuar que esta divisão é resultado de análises atuais que 

estabeleceram esquemas artificiais necessários para que possamos melhor compreender 

os percursos realizados por determinadas personagens dentro dos jogos de poder 

existentes nestes eventos, no entanto um mesmo discurso proferido nos Congressos Pan-

Americanos da Criança poderia, muitas vezes, se utilizar de argumentos tanto de uma 

representação de infância quanto de outra. Como anteriormente narrado, os profissionais 

envolvidos nestes eventos tinham campos de atuação diversos, não se restringindo a área 

médica, mas pertencendo também a área jurídica e educacional, sendo as interações 

estabelecidas não apenas de caráter competitivo ou comparativo, podendo ser também 

associativas, integrativas e cooperativas. Donna Guy (1998b) nos apresenta, por exemplo, 

a forte influência exercida por feministas nos discursos de médicos que tiveram posição 

central na organização dos congressos e dos boletins, como o próprio médico uruguaio 

Luís Morquio, o que tampouco equivale dizer que, se postas numa balança imaginária, 

ambas representações da infância se equilibrariam nos Congressos Pan-Americanos da 

Criança. A balança, de fato, sempre pesaria mais para a representação utilitarista e 

econômica da infância. 
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Durante os encontros, os participantes conceberam diferentes soluções para 

proteger as crianças e diminuir a mortalidade infantil, algumas mais alinhadas com uma 

perspectiva utilitarista e outras que concebiam a experiência infantil e materna sob a ótica 

do direito a uma vida digna, isenta da condição de pobreza. Mesmo se as propostas e os 

votos aprovados sugerissem uma diversidade grande de medidas e serem tomadas, 

espelhando a pluralidade de profissionais presentes nos encontros, num ponto todos 

concordavam, eram necessárias modificações, reformas, ou pelo menos adequações dos 

procedimentos até então tomados no cuidado com a criança (NUNES, 2011). O 

historiador chileno Jorge Rojas Flores (2007), ao pesquisar a contribuição dos 

profissionais de seu país na defesa dos direitos da criança, cita como referência um texto 

publicado em 1910 por José H. Figueira, o qual poderia ter contribuído largamente para 

os debates da época. O texto se estruturava como um decálogo e no sexto mandamento 

aparecem as colônias de férias como um direito que o Estado deveria prover as crianças 

mais fracas fisicamente. Devido a semelhança, o texto pode ter inspirado um documento 

de autoria do Ministro de Instrução Pública do Uruguai que foi aprovado na sessão 

inaugural do Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia e que 

consagrava dez direitos fundamentais da criança. Independente se houve tal influência ou 

não, a informação estabelece que as colônias de férias estavam envolvidas nas discussões 

que conformariam os direitos infantis, ou seja, que eram legitimamente reconhecidas 

como uma instituição de proteção a infância, seja esta concebida segundo argumentos 

econômicos ou humanísticos. 

Desde o século XIX, a promoção de políticas administrativas relacionadas à 

infância era garantida por diferentes setores da sociedade. Enquanto as administrações 

estatais mantinham políticas públicas insuficientes e de curta duração, eram as 

organizações religiosas caritativas e as instituições filantrópicas que proviam a base 

institucional e a continuidade de medidas que visavam preencher esta lacuna deixada pelo 

Estado (BIRN, 2008, 2007; GUY, 1998). A atuação destas entidades filantrópicas ou de 

caridade era reconhecida pelas elites sociais e políticas pois garantiam, em última 

instância, a manutenção da ordem social, uma vez que a miséria generalizada poderia ser 

o mote para levantes populares e greves, além de comprometer as estruturas do próprio 
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capitalismo que, sem uma protuberante força produtiva, poderia entrar em colapso 

(KUHLMANN JÚNIOR, 1998). 

Na Argentina, por exemplo, mulheres de família abastada fundaram na década 

de 1820 a Sociedad de Beneficência de Buenos Aires, a qual desenvolveu uma posição 

central na área da saúde pública, fundando hospitais, orfanatos, sanatórios infantis e 

desenvolvendo um conjunto de ações que cobriam lacunas deixadas por escassas políticas 

estatais (BIRN, 2008, 2007; GUY, 2009, 2000; BERNALDO, 2001). Por mais de um 

século esta entidade exerceu um predomínio quase que nacional na assistência à mulher e 

à criança. No Uruguai, sociedades filantrópicas também dirigidas por mulheres, no 

entanto menos centralizadas, sobreviveram a criação da Asistencia Pública Nacional em 

1910 e foram responsáveis por muito tempo por ações voltadas para a saúde da criança 

(BIRN, 2008, 2007, 2006). A Liga Uruguaia Contra a Tuberculose, fundada em 1902 

pela sociedade civil e com uma participação acentuada de médicos, foi responsável pela 

inauguração de diferentes instituições voltadas a prevenção da tuberculose infantil, como 

a primeira escola ao ar livre inaugurada no país por Américo Mola (BIRN, 2006). No 

Brasil, a estrutura filantrópica organizada pelo médico Arthur Moncorvo Filho entre 1899 

e 1920 chegou a contar com 17 Institutos de Proteção e Assistência a Infância espalhados 

em diferentes capitais estaduais (FREIRE, LEONY, 2011; BIRN, 2008, 2007, 

WADSWORTH, 1999). Durante este período, Moncorvo Filho levou adiante uma 

campanha, com apresentações em diferentes congressos, inclusive nos Congressos Pan-

Americanos da Criança, a favor da centralização do controle estatal sobre as instituições 

de cuidados à infância. Outro modelo médico de grande importância no caso brasileiro 

foram as Santas Casas de Misericórdia, inauguradas ainda no período colonial sob 

influência das irmandades religiosas portuguesas, exercendo uma importante função 

pública na assistência a infância e que teriam algumas de suas práticas, como a roda dos 

expostos, criticadas e condenadas, inclusive por Moncorvo Filho, a partir da emergência 

da filantropia orientadas sob as bases da ciência e não mais segundo a concepção cristã 

da caridade (FREIRE, LEONY, 2011; ROCHA, 2010). 

Muitas vezes o sentimento de compaixão a pobreza deixava essas políticas e 

ações nas mãos daqueles que se propunham realizar a caridade as crianças necessitadas, 
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geralmente as sociedades de beneficências e congregações religiosas. A caridade, 

fundamento cristão de ajuda ao próximo, era para aqueles que a exerciam uma forma de 

aproximação com Deus, uma condição para a salvação criada pela Igreja na Idade Média. 

No entanto, a salvação já não havia mais tanto lugar numa concepção de infância 

embasada no desenvolvimento econômico. À criança, ser puro na tradição cristã, não 

caberia simplesmente o batismo para livra-la do limbo celestial, era necessário torná-la 

útil para a construção da nação. A atuação não se daria mais sobre a alma, mas sobre o 

corpo enfermo ou fraco segundo uma lógica científica (MARCÍLIO, 1998). Esta 

mudança seria fundamental para que os hospitais deixassem de ser apenas uma 

assistência espiritual ao pobres, transformando-se em efetivas instituições de cura. As 

representações da infância em circulação nos Congressos Pan-Americanos da Criança 

não se limitariam, assim, aquela de ordem econômica, que se filiava corriqueiramente a 

um sentimento patriótico, e tão pouco se limitava a concepção feminista, que visava 

reconhecer os direitos infantis e maternos, havendo ainda uma vinculação com o 

pensamento cristão, de ordem religiosa, a qual a caridade se propunha ocupar. 

Deixando de lado a questão semântica da caridade e analisando seu percurso 

histórico, é possível perceber que as obras de caridade, mesmo que sofressem críticas por 

parte dos médicos e das instâncias políticas, não seriam fechadas de imediato. Os 

hospitais, sanatórios infantis e orfanatos mantidos por grupos religiosos e mulheres de 

sociedades beneficentes, garantiam que alguma forma de atendimento fosse prestado para 

as crianças carentes. Segundo Moysés Kuhlmann Júnior (1998) o fato destas instituições 

ofereceram uma forma de assistência insuficiente e, muitas vezes, uma baixa qualidade 

de serviços era também um meio de não torná-las realmente atraentes e alvo de 

reivindicações generalizadas por parte da população, de modo a manter as estruturas 

sociais vigentes. Nesses jogos de poder, o médico se aliaria corriqueiramente com as 

obras de caridade, sendo a sua principal exigência a de submetê-las as normas científicas. 

A reivindicação de intervenção do Estado, como frequentemente solicitada pelo brasileiro 

Moncorvo Filho, escondia a aspiração dos médicos para que estas instituições adotassem 

procedimentos científicos nas suas atuações e não de ordem religiosa, garantindo assim a 

sua presença no gerenciamento das obras caritativas. A ciência era a base do saber 

médico institucionalizado e não a religião, a qual poderia resvalar para o curandeirismo. 
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Os médicos, no entanto, não negavam completamente a caridade, pois os hospitais, 

sanatórios e asilos infantis dirigidos por congregações religiosas eram para eles fonte de 

dinheiro e poder (BIRN, 1998b). Muitas instituições criadas e dirigidas por médicos 

também se utilizariam do discurso da caridade para se afirmarem socialmente em meio a 

população. As obras do Estado e de ordem religiosa de assistência a infância 

conviveriam, assim, por longo tempo (KUHLMANN JÚNIOR, 1998). Nos Congressos 

Pan-Americanos da Criança, os médicos partilhavam espaço com autoridades religiosas e 

damas de sociedades beneficentes, em relações que, por vezes, os colocavam em 

confronto e, em outras, promoviam alianças (NUNES, 2011). 

A importância conquistada pelas obras de caridade no final do século XIX fora 

tamanha, que foram estas responsáveis pela criação das primeiras colônias de férias na 

América do Sul, como o caso da inaugurada pela Sociedad Beneficencia de Buenos Aires 

em 1893 (ALVAREZ, 2010). A sua criação teria sido motivada pela proposta feita pelo 

médico Emílio Coni, que propôs uma instituição a beira-mar para a cura da escrofulose e 

do raquitismo e que a Sociedad Beneficencia de Buenos Aires atendeu parcialmente após 

a reforma de um antigo hotel nas cercanias do balneário litorâneo de Mar del Plata. O 

cuidado com as crianças, advindas principalmente do asilo de exposto da capital 

portenha, era inicialmente de responsabilidade exclusiva das freiras da Congregação 

Irmãs Filhas de Maria Santíssima do Horto. A partir da década de 1910, quando deixou 

de funcionar somente durante o verão, abrindo suas portas o ano todo, diversos médicos 

foram incorporados ao seu quadro de funcionário. Nesta época foi também inaugurado 

um solário, consolidando a prática da helioterapia entre os tratamentos terapêuticos 

empregados na instituição e ampliando o campo de atuação dos médicos em seu interior. 

O Hospital y Asilo Marítimo, como seria denominado, passou a ter, assim, duas 

principais sessões: uma reservada a colônia de férias e outra ao sanatório para o 

tratamento principalmente de crianças com tuberculose. Separando-as havia um pátio, 

frequentemente ocupado por crianças de ambas as seções, o que poderia aumentar o risco 

de contágio e motivo pelo qual os seus profissionais solicitaram o fechamento da colônia 

de férias, o que ocorreu somente em 1928, após diversos embates entre os médicos e as 

senhoras que dirigiam a Sociedad Beneficencia de Buenos Aires (ALVAREZ, 2010). 
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Se de um lado, as dirigentes do Hospital y Asilo Marítimo se satisfaziam em 

atender as crianças deixadas na roda dos expostos de seu orfanato, oferecendo uma 

temporada na colônia de férias, para os médicos era necessário garantir um trabalho 

sistemático e mais científico sob o corpo infantil, sobretudo o enfermo. O funcionamento 

de instituições de diferentes caráter em um mesmo local, uma voltada a cura e outra a 

prevenção, encontrava-se ameaçado pelo alto risco de contágio do bacilo da tuberculose, 

no entanto, não fora o sanatório fechado como solução para o impasse, mas a colônia de 

férias. Possivelmente a angústia do convalescente se impunha a esperança daquele que 

poderia eventualmente ter sua vida ceifada num futuro próximo. Como anteriormente 

analisado, a colônia de férias teria um estatuto de complementaridade nos sistemas de 

proteção a infância contra a tuberculose, a prioridade seria frequentemente conferida aos 

sanatórios infantis por manter um trabalho mais pragmático, localizado, e sobretudo mais 

científico. Este ponto é especialmente revelador, pois oferece indícios para afirmarmos 

que nem sempre a ciência fora o principal argumento para consolidar uma colônia de 

férias. 

Na Argentina, ao analisarmos os documentos produzidos por órgão oficiais 

como o Consejo Nacional de Educación, é possível verificar que após alguns ensaios 

localizados de colônias de férias, que se limitaram geralmente a experiências únicas, 

realizadas ocasionalmente nos anos finais do século XIX, a principal aposta feita pelas 

instâncias oficiais foram as escolas ao ar livre, criadas ao longo das primeiras décadas do 

século seguinte em parques da cidade de Buenos Aires, seguidas pelas colônias de férias 

criadas também nos parques portenhos. Observa-se, assim, que foram as escolas ao ar 

livre que propiciaram a consolidação das colônias de férias enquanto uma instituição 

permanente na Argentina, tendo oferecido aos debates realizados nos Congressos Pan-

Americanos da Crianças, assim como nos boletins do Instituto Internacional Americano 

de Protección a la Infancia, um expressivo reforço para as ações tomadas na 

implementação das colônias de férias em seu território pelas instâncias oficiais. 

No Uruguai, a Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Publica, criada em 

1889, se tornaria responsável por uma série de estabelecimentos de assistência pública, 

como um hospital e três orfanatos (COMISIÓN, 1900). Sob a direção do médico José 
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Scoseria, realizaria uma primeira experiência de colônia de férias na praia de Punta 

Carretas em 1908, destinada especialmente para as crianças de seu asilo de menores. No 

ano seguinte, José Scoseria apresentaria esta experiência no Congresso Médico Latino-

Americano, ocorrido no Rio de Janeiro, mesmo ano em que abriria vagas para os alunos 

da rede de ensino, selecionando 77 crianças com a ajuda do Cuerpo Medico Escolar. No 

entanto, apenas 10 ingressaram na colônia de férias, em decorrência principalmente da 

“desconfiança que inspira em certa classe da sociedade o funcionamento dessas benéficas 

instituições”60 (CUERPO, 1910, p.152). 

Como observamos anteriormente (cf. cap.6), o distanciamento temporário das 

crianças de suas famílias, se constituía como um argumento contrário as colônias de 

férias. Nesse sentido se pronunciariam alguns médicos em defesa da criação de escolas ao 

ar livre no Uruguai ao invés das colônias de férias, pois, por serem instituições do tipo 

externato, “seus alunos estão somente durante o dia, retornando pela tarde para suas casas 

nos bondes”61 (RODRIGUEZ, 1914, p.23). Pela possibilidade de funcionar o ano todo, 

não gozariam de férias, “para que os alunos beneficiem mais de suas vantagens” 62 

(RODRIGUEZ, 1914, p.24). Segundo relatos, as escolas ao ar livre uruguaias teriam uma 

maior aceitação por parte das famílias, “coisa que não ocorreu com a Colônia de Férias 

instalada em Punta Carretas em 1909, onde, talvez por ignorância, houve certa resistência 

para enviar as crianças que haviam sido selecionadas”63 (RODRIGUEZ, 1914, p.26).  

Outro impedimento apontado para a criação das colônias de férias poderia ser a 

questão econômica, pois tais instituições demandariam uma elevada soma monetária se 

criadas na forma de um sistema completo e integrado. O grande volume financeiro 

necessário para a organização das colônias de férias se justificaria, assim, devido ao 

imperativo higiênico de se criar instituições em diferentes ambientes, ou seja, a beira mar, 

nas montanha e nas planícies, haja visto que de acordo com a debilidade orgânica 

apresentada pelas crianças selecionadas seria recomendado, segundo o pensamento mais 

científico, um ambiente específico para sua recuperação e fortalecimento (RODRIGUEZ, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 “desconfianza que inspira á cierta clase de la sociedad el funcionamiento de esas benéficas instituciones” 
61 “sus alumnos están solamente durante el día, y se vuelven por la tarde a sus casas en los tranvías” 
62 “para que los alumnos beneficien más de sus ventajas” 
63 “cosa que no sucedió con la Colonia de Vacaciones instalada en Punta Carretas, en 1909, donde tal vez 
por ignorancia, hubo cierto resistencia para enviar los niños que había seleccionado” 
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1914). Importante salientar que o modelo do alojamento familiar não fora se quer 

aventado como uma possibilidade viável de ser implantado neste país ao extremo sul do 

continente americano. Com as escolas ao ar livre se observaria, assim, uma saída para o 

problema da baixa adesão a colônia de férias de 1909, uma vez que a primeira escola ao 

ar livre criada no Uruguai apresentou um movimento inverso. Inaugurada em 16 de junho 

de 1913, iniciou suas atividades contando com 30 alunos, número este que se elevara para 

99 no mês de dezembro. 

A questão do distanciamento das crianças de suas famílias, devendo os pais 

deixá-las sob os cuidados de desconhecidos, ou do elevado custo destas instituições, 

assim como o desconhecimento do que seria uma colônia de férias por parte da 

população, como sugerido pelo autor acima referenciado, não se constituíam, no entanto, 

como os únicos argumentos contrários às colônias de férias. Ao analisarmos que estas 

instituições adotavam na América do Sul sobretudo o discurso de combate a tuberculose, 

doença bastante estigmatizante na época, sendo dirigidas principalmente para crianças 

qualificadas pelo termo de niño débil e atendendo frequentemente aquelas advindas dos 

de orfanatos mantidos por congregações religiosa caritativas que sustentavam as rodas 

dos expostos, não é de se surpreender que uma parcela da população se colocasse 

contrária em enviar seus filhos para participarem das colônias de férias. A desconfiança 

provinha sobretudo do receio de que seus filhos fossem estigmatizados socialmente 

enquanto tuberculosos, ou mesmo, de um pensamento ainda mais conservador que temia 

aproximá-las das crianças órfãs das rodas dos expostos. 

O conceito de niño débil, concebido inicialmente pela medicina para qualificar a 

criança com carências orgânicas – que apresentasse um estado acentuado de desnutrição, 

o qual poderia supostamente favorecer o aparecimento corriqueiro de doenças como o 

sarampo, difteria, coqueluche, escarlatina, infecções naso-buco-faríngeas, ou afecções no 

aparelho respiratório, como rinite, sinusite e bronquite – com o passar do tempo ganharia 

novas conotações. Conforme relatado por pelo médico argentino Luis Cassinelli (1916, 

p.30), “a palavra débil, se generalizada, pode compreender todas as crianças anormais: as 

de organização física deficiente e as de faculdades psíquicas incompletas, comparadas 
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ambas com os normais de sua mesma idade”64. Observa-se, em suas palavras, a clássica 

oposição estigmatizante promovida pela antropometria médica durante o século XIX 

entre o normal e o patológico, sendo aplicada agora também pela psicologia experimental 

para qualificar aqueles com problemas mentais. 

Ao descrever o corpo debilitado fisicamente, o médico em questão se ateve, por 

exemplo, ao tórax estreito, a cabeça prostusa, aos movimentos respiratórios superficiais e 

aos desvios da coluna vertebral, retomando a imagem do corpo desviante dos cânones da 

retidão anteriormente abordado nesta tese (cf. cap.2). O seu aspecto por vezes delgado, 

pálido e extremamente magro seria associado a condição do enfermo, em comparações 

estabelecidas com aqueles acometido pela tuberculose, consolidando a ideia de que os de 

constituição física menor e mais delicada estariam mais propensos a desenvolver esta 

doença e, em consequência, estariam supostamente mais próximos da morte (cf. cap.5.3). 

De modo amplo, poderia o conceito de niño débil agregar ainda aqueles portadores de 

necessidades físicas especiais ou com problemas mentais e ainda aqueles com problemas 

de aprendizado ou com condutas consideradas como inadequadas, resvalando para 

questões eminentemente morais. Nesse sentido, poderia o niño débil, a partir de seus 

comportamentos, ser enquadrado como “anormal de caráter”, como hipócrita, ambicioso, 

humilde, embrutecido manso, embrutecido perverso, deprimido, antissocial, delinquente 

ou ainda alterado sexualmente. O desejo científico classificatório, incitaria, de fato, o 

enquadramento do corpo infantil debilitado nas mais diferentes categorizações: normais, 

anormais, deficientes, anémicos, escrofulosos, nervosos ou neurasténicos, semiloucos, 

etc, em sucessivas tentativas que retiravam a humanidade dos corpos e os definiam por 

um conjunto de “patologias” que teriam, supostamente, uma variedade possível de causas 

bastante ampla, indo desde das condições de pobreza do meio no qual as crianças 

estavam imersas, até questões hereditárias que culpabilizariam os pais pelas supostas 

enfermidades ou pelas condutas consideradas como desviantes de seus filhos (ROSSI, 

193?, FIALHO, 1929; FELIÚ, 1926; MARTINEZ, 1894). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 “La palabra débil, si se generaliza, puede comprehender todos los niños anormales: los de organización 
física deficientes y los de facultades psíquicas incompletas comparados ambos con los normales de su 
misma edad” 
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Como também analisado anteriormente para o caso da tuberculose, estes 

discursos e formas de representar a infância espelhavam posições políticas bastante 

precisas e a concepção hereditária do niño débil advinda principalmente de ramos da 

eugenia nos quais as atitudes dos adultos seriam supostamente responsáveis pela geração 

de crianças com problemas de saúde, físicos, psicológicos, ou mesmo morais. Conforme 

analisado por Nancy Leys Stepan (2005), muito embora os conceitos genéticos 

desenvolvidos por Gregor Mendel (1822-1884) se fizessem presentes nos países latino-

americanos, seus eugenistas baseavam suas teorias em uma corrente alternativa de noções 

neolamarckianas de hereditariedade, afirmando a possibilidade de transmissão dos 

caracteres adquiridos geração após geração, o que resultaria na defesa de uma "eugenia 

preventiva" (denominada pela autora como eugenia positiva), muito mais preocupada 

com reformas sociais do que propriamente com questões biológicas. Muito embora 

alinhavassem de diversos modo as ideologias raciais, os eugenistas latino-americanos 

tomavam uma mesma preocupação, a saber, a construção de uma "verdadeira 

nacionalidade" com o objetivo de superar ou escamotear a heterogeneidade de sua 

população composta sobretudo por imigrantes europeus, indígenas, africanos e mestiços. 

As atenções se dirigiam, assim, sobretudo a estas parcelas da população, as quais, devido 

a fatores político-econômicos, eram as que viviam em estado de pobreza mais acentuado, 

representando as crianças destas famílias suas maiores preocupações, uma vez que se 

pressupunha que poderiam em um futuro próximo conformar uma identidade única, 

“nacional”, desenraizada das culturas de suas famílias se uma educação patriótica, com 

exercícios que fortalecessem e moldassem seus corpos, fosse ministrada desde cedo. 

A partir da polaridade são e malsão, o niño débil era assumido corriqueiramente 

como o contrapeso negativo do corpo forte, eficiente, dócil, obediente, aplicado, ativo, 

seguro, decidido, vigoroso, energético, asseado, útil, racional, simétrico, destro, patriota, 

heterossexual e sano, o qual Pablo Ariel Scharagrodsky (2011) analisa ter sido 

caracterizado, delineado e esculpido na forma de Homo Gymnasticus e que despertaria o 

interesse pelo cuidado e melhoramento da raça a partir de processos educativos de 

regulação e constrangimento. Inicialmente concebido como uma forma de categorizar as 

crianças com constituição física mais frágil ou que apresentassem repetidos casos 

infecciosos, características estas, muitas vezes ligadas a desnutrição, anemia e raquitismo, 
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o conceito de niño débil, no entanto, por apresentar uma conotação negativa e 

estigmatizadora enquadrou-se perfeitamente nos discursos da eugenia, da criminologia, e 

em uma visão elitista e moralista da sociedade. 

Não mais criança, mas enfermo, o niño débil traria consigo uma carga 

sociocultural bastante negativa, sendo esta qualificação rejeitada por muitas famílias 

quando se tratava de seus filhos, o que os levava a não matricula-los de imediato nas 

escuelas para niños débiles ou mesmo nas colônias de férias. Na Argentina, por exemplo, 

seria sugerido que a termologia de escuelas para niños débiles, adotada inicialmente, 

fosse substituída por escuelas al aire livre, provavelmente como uma forma de atenuar a 

conotação negativa imposta pelo conceito de niño débil (OLIVIERI, ZWANCK, 1924). 

Muito embora as escolas ao ar livre tenham sido concebidas posteriormente as colônias 

de férias, no caso sul-americano não há como falar das colônias de férias sem mencionar 

as escolas ao ar livre, uma vez que estas estiveram estreitamente ligadas, seja no início 

dos debates internacionais ocorridos neste continente sobre a proteção infantil, seja em 

seus próprios percursos históricos, tendo uma instituição frequentemente amparado a 

criação e implementação da outra, como no caso argentino e uruguaio acima relatados. 

Os exemplos advindos dos discursos proferidos nos Congressos Pan-Americanos 

da Criança e nos Boletins do Instituto Internacional Americano de Protección a la 

Infancia nem sempre se adaptavam a realidade da totalidade dos países sul-americanos. 

Para além da ressignificação, da reapropriação, das resistências e dos hibridismos dos 

discursos e dos exemplos advindos sobretudo da Europa, os profissionais sul-americanos 

tiveram ainda que adaptar suas práticas as realidades locais mais singulares, procurando 

por soluções a impasses sócio-político-culturais de modo a colocar em marcha suas 

intensões e projetos. A América Latina não pode ser compreendida como uma mera 

consumidora de proposições e saberes europeus, como por muito tempo fora reforçado 

pelos estudos da história intelectual, uma vez que compôs parte integrante dos debates 

internacionais realizados sobre as colônias de férias e as escolas ao ar livre, contribuindo 

em um complexo tecido político-social conformado nos congressos internacionais 

direcionados a infância, ou melhor dizendo, as infâncias, em todas as suas possíveis 

pluralidades de representação. Os profissionais sul-americanos não fizeram ciência por 
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imitação, meramente reproduzindo fórmulas e conceitos estrangeiros. Atuaram de modo 

inverso, consolidando saberes próprios que repercutiam as variáveis peculiares de seus 

territórios, enraizados sobretudo na experiência cultural e na história particular de cada 

um de seus países. Nesse sentido, faz-se necessário analisar as instituições efetivamente 

criadas em seus territórios, especialmente na Argentina, Uruguai e Brasil, principais 

interlocutores sul-americanos nos debates sobre a proteção infantil, com o intuito de nos 

aproximarmos cada vez mais destas experiências e compreendermos como as colônias de 

férias foram de fato organizadas nestes países. Ao conjunto de fontes utilizadas, se 

agregará documentos oficiais produzidos pelas estruturas administrativas das colônias de 

férias destas três nações, sobretudo no que diz respeito aquelas organizadas por órgãos 

oficiais, como Corpos Médicos-Escolares, Ministérios, Secretarias e Conselhos de 

Educação. Seguimos assim viagem, após pernoite nos meandros discursivos das colônias 

de férias do Novo Mundo, para a chegada nas praias, montanhas e parques do Cone Sul-

Americano. 

! !
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9. ENTRE RECREAÇÕES E URBANIDADES: A ACLAMADA COLÔNIA DE FÉRIAS 

DE MAR DEL PLATA DE 1895 
 

Em fins do século XIX se organizava em um povoado litorâneo, localizado a 

400km ao sul de Buenos Aires, a primeira estação a beira-mar da Argentina. Mar del 

Plata, como ficaria conhecido este famoso destinos turístico, foi concebida por um 

proprietário de terras da região que, inspirado nas rentáveis estações balneárias inglesas e 

francesas, delineou um ambicioso projeto para atrair as famílias das classes altas da 

capital portenha. O projeto concebido por Pedro Luro (1861-1927) viria alterar 

definitivamente os espaços e os ritmos deste povoado rural que tinha até então nos 

saladeros65 sua principal atividade econômica. Um primeiro estabelecimento chamado 

Grand Hotel, composto por pequenos chalés, foi erguido em 1886. Neste mesmo ano, a 

linha de trem, que até então não ultrapassava o povoado de Maipú, interligou Mar del 

Plata a Buenos Aires, trazendo consigo os primeiros hospedes ao Grand Hotel. O sucesso 

do empreendimento fora tamanho que dois anos após se inauguraria o luxuoso Hotel 

Bristol, o qual seria paulatinamente ampliado no início do século XX, com acomodações 

ainda mais suntuosas. Com investimentos públicos, como a expansão da linha férrea, e 

privados, com um grande número de outros hotéis e majestosas casas de veraneio que se 

inauguraram ainda na virada do século XIX, Mar del Plata rapidamente se urbanizou, 

transformando-se em um dos maiores símbolos de luxo e ostentação da elite governante 

argentina, acostumada até então com a prática da vilegiatura exclusivamente em 

territórios europeus (PASTORIZA, 2001). 

A exemplo do que se passava em diversos balneários no velho continente, nos 

quais suntuosos hotéis eram construídos no final do século XIX para receber famílias 

abastadas e desenvolver as economias locais (BOYER, 2008), Mar del Plata fora um 

empreendimento de grande sucesso. Uma quantidade cada vez maior de passageiros, 

atraídos principalmente pelas propagandas e notícias veiculadas nos periódicos 

portenhos, desembarcavam na estação de trem de Mar del Plata a procura dos prazeres 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Os saladeros, ou charqueadas – termo correspondente em português – eram propriedades rurais onde se 
realizava o processo bastante rústico de desidratação das carnes bovinas por meio da adição de sal e 
exposição ao sol para que se mantivessem conservadas por longos períodos. 
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oferecidos não apenas pelo ambiente da praia, mas principalmente pelo conjunto de 

atividades promovido pelos hotéis e clubes esportivos, como os grandiosos bailes, as 

sessões de jogos, os torneios esportivos, os elegantes jantares e os frequentes passeios 

pela rambla 66  - principal ponto de encontro ao ar livre dos viajantes, construída 

inicialmente em madeira no ano de 1889 entre o Hotel Bristol e as areias da praia 

(CABREJAS, 2005/2006). 

Como observada por Carlos Larrianaga e Elisa Pastoriza (2010), apesar dos 

banhos de mar, que seriam cada vez mais recomendados pela imprensa médica argentina 

durante o século XX, terem ajudado a promover Mar del Plata como um importante 

destino para a elite governante da Argentina, estes não foram determinantes. Concebida a 

partir de um projeto que previa a construção de espaços recreativos circunscritos 

principalmente aos hotéis e clubes esportivos, Mar del Plata se estabeleceu muito mais 

sob os auspícios de uma identidade moderna, que tinha nos códigos aristocráticos 

europeus seus maiores modelos, do que nos ditames de terapias médico-curativas que 

prezavam pelo contato com a natureza, neste caso especialmente com o mar e o ambiente 

marítimo. 

A cidade se caracterizaria como um ponto de modernismo em pleno Pampa 

argentino, concebido para o deleite das famílias que haviam se enriquecido enormemente 

com o modelo agroexportador introduzido na Argentina, baseado sobretudo no plantio de 

cereais e na pecuária (CABREJAS, 2005/2006, PASTORIZA, TORRE, 1999). Assim 

como alguns clubes criados na cidade de Buenos Aires no final do século XIX 

(LOSADA, 2006), as viagens para Mar del Plata fariam parte de uma constante tentativa 

de reafirmação social das classes altas portenhas a partir de praticas realizadas em um 

universo distante e fechado sobre si mesmo. Adriana Álvarez et all (1990), afirmam, com 

tom irônico, que “a sociedade consagrada ali está a salvo de encontros desagradáveis. O 

mundo do Bristol Hotel é uniforme, pertencem seus componentes a mesma categoria e se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Avenida que borda a costa de um lago, rio ou mar, geralmente exclusiva para pedestres. Termo utilizado 
com esta designação sobretudo na Argentina e Uruguai. 
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faz isento, por conseguinte, de contrastes inconvenientes”67. Este caráter privado e 

classista das viagens a Mar del Plata teria nos divertimentos e no culto ao ócio sua maior 

distinção social, a exemplo do que ocorria nos balneários europeus em moda. 

Segundo o periódico Caras y Caretas, “No aristocrático balneário, as festas se 

sucedem sem interrupção, alternadas as excursões e esportes com reuniões puramente 

sociais”68 (LOSADA, 2006, p.24). Neste universo hermético criado em Mar del Plata, a 

natureza, em seu caráter higiênico, pouco aparece nas fontes consultadas. As descrições 

da praia e do ambiente marítimo, que destacavam principalmente seus belos panoramas, 

aparecem mais como uma exclusividade que poucos poderiam usufruir, como paisagens 

vistas a partir do enquadramento de janelas, do que uma necessidade para a saúde 

corporal. Nos cartões postais de Mar del Plata dos primeiros anos do século XX, era 

comum que a rambla se fizesse bem mais aparente do que o mar ou as areias da praia, 

numa composição que visava representar sobretudo a elegância de seus frequentadores. 

Em comparação aos cartões postais produzidos pela clínica do médico suíço Auguste 

Rolier (figs. 14 e 15), por exemplo, apesar da natureza se fazer igualmente presente ao 

emoldurar a cena principal, no caso de Mar del Plata era a “fina sociedade” representada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 “la sociedad consagrada allí está a salvo de encuentros desagradables. El mundo del Bristol Hotel es 
uniforme; pertenecen sus componentes a la misma categoría y se halla exento por consiguiente de 
contrastes inconvenientes” 
68 “En el aristocrático balneario las fiestas se suceden sin interrupción, alternados las excursiones y los 
sports con reuniones puramente sociales” 

!
Figura 23: Cartão postal colorido: Mar del Plata – Romano Hotel de Felipe Mariano 
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sob a rambla e não as crianças submetidas aos então mais modernos tratamentos 

terapêuticos científicos concebidos naquela época. 

Em ambos a natureza se apresenta como mero cenário – enquadrada pelos limites 

das construções humana: a rambla e a varanda – sendo a ciência e a modernidade que 

realmente tomavam conta das cenas principais. Muito embora os dois tivessem fins 

igualmente comerciais, ou seja de divulgar estabelecimentos privados, enquanto a aposta 

dos cartões postais do estabelecimento de Rollier para atrair novos clientes era na ciência 

e na medicina, os de Mar del Plata apresentavam como principal atrativo as modernas 

formas de sociabilidade e de distinção criadas pelas famílias abastadas. O modelo 

adotado pela elite argentina para a construção de uma identidade moderna, ao se espelhar 

nas estações balneárias do Velho Mundo, advinha do universo caracterizado pelos 

divertimentos oferecidos pelos hotéis e clubes esportivos que seriam desfrutados somente 

por aqueles que tinham recursos para pagar as altas taxas dos bilhetes de trem e de 

hospedagem. O discurso da higiene, muito embora também respaldasse essas práticas, 

estaria travestido em elegância, distinção e sobretudo prazeres corporais, em oposição ao 

que era reivindicado por parte dos terapeutas da medicina natural. 

Em meio a este cenário construído pela e para a elite argentina seria realizada uma 

das primeiras experiências de colônias de férias da Argentina no mês de janeiro de 1895. 

Seu objetivo principal fora de oferecer a 300 crianças matriculadas no sistema de ensino 

argentino, mais especificamente nas escolas de Buenos Aires, uma temporada na estação 

litorânea de Mar del Plata (NOTÍCIAS, 1894). A seleção dos alunos que participariam da 

viagem empregou três critérios principais: 1) as crianças deveriam ser advindas de 

famílias pobres, preferencialmente as que viviam em más condições de habitação; 2) 

apresentar aplicação nos estudos e; 3) demonstrar boa conduta. Pelos critérios 

estabelecidos, é bastante provável que a seleção tenha contado com a ajuda de 

professores e diretores escolares, além de médicos escolares da capital argentina, por 

estarem mais próximas as crianças no ambiente escolar. Dos 300 alunos selecionados, 

uma metade era constituída por meninas entre 8 e 12 anos e a outra metade de meninos 

entre 10 e 14 anos. Três profissionais do Consejo Nacional de Educación foram 

nomeados para dirigir a excursão, e quinze professoras para se ocuparem dos grupos de 
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alunos durante a viagem. Os diretores ficaram encarregados também de providenciar 

cadernos brancos, tinteiros, tinta, canetas, envelopes e selos de correios para as cartas que 

as crianças escreveriam a cada três dias aos seus familiares, prática que tornara-se 

bastante usual nas colônias de férias. Durante a viagem estava prevista a promoção de 

algumas excursões, banhos de mar e uma série de jogos, no entanto as fontes não narram 

maiores detalhes das atividades realizadas pelas crianças em Mar del Plata. 

A viagem teve duração de vinte dias e ganhou grande repercussão na imprensa 

local e nacional. O Monitor de la Educación Común, principal periódico do sistema 

público de ensino argentino da época, publicou algumas das correspondências enviadas 

pelos diretores da colônia de férias ao presidente do Consejo Nacional de Educación, 

órgão público responsável pela iniciativa. Na ocasião, um dos diretores escreveu que 

poderiam gritar com orgulho ao mundo inteiro que haviam realizado “a primeira excursão 

escolar de férias da República Argentina, que é também a primeira em toda a América do 

Sul”69 (NOTÍCIAS, 1895, p.1400). Esta informação foi de fato amplamente divulgada, 

gravando-se na memória oficial das colônias de férias sul-americanas. São inúmeros os 

documentos que a utilizaram, desde relatórios, apresentações em congressos e até 

pesquisas históricas atuais (DI LISCIA, 2005; OLIVIERI, 1929; CASSINELLI, 1916; 

CUERPO, 1907). No entanto existiram iniciativas anteriores a esta, geridas, todavia, pela 

iniciativa privada e filantrópica, como a organizada pela Sociedad Beneficencia de 

Buenos Aires no ano de 1893 com as crianças de seu asilo de exposto, as quais, como 

anteriormente citado (cf. cap.8.2), foram enviadas para o seu Hospital y Asilo Marítimo 

localizado nas proximidades de Mar del Plata (ALVAREZ, 2010). 

Para a viagem realizada pelo Consejo Nacional de Educación, a companhia de 

trem Ferrocarril del Sur cedera alguns de seus vagões para o transporte da comitiva de 

professores e alunos, no entanto nenhuma das fontes deixa explícito como as 300 crianças 

participantes foram alojadas. Apresentam apenas que fora criada uma comissão de 

vizinhos que contribuiu com cotas de dinheiro e artigos diversos para a realização da 

viagem, havendo ainda aqueles que teriam oferecido suas residências, o que nos sugere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 “la primera excursión escolar de vacaciones en la Republica Argentina, que lo es también la primera en 
toda la América del Sur”  
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que algumas crianças foram alojadas em casas existentes no balneário de Mar del Plata 

(NOTÍCIAS, 1895, p.1399). Como observado anteriormente, uma das principais 

dificuldades para o emprego do modelo do alojamento coletivo era o seu elevado custo, 

sobretudo se fosse necessário dispensar uma soma monetária considerável para a 

construção de um edifício. Caso fosse aprovada a obra de um edifício para funcionar 

exclusivamente como colônia de férias, como requerido meses antes pelo Cuerpo Médico 

Escolar ao Consejo Nacional de Educación, seria necessário postergar a viagem até a sua 

conclusão (ESTACIÓN, 1894). O fato de Benjamín Zorrilla (1840-1896), presidente do 

Consejo Nacional de Educación, encontrar-se prestes a deixar o cargo pode ter 

contribuído para a decisão de utilizar-se de outras formas para hospedar as crianças 

selecionadas. Este fato pode ainda explicar o motivo de não ter havido uma continuidade 

nos anos seguintes dessa experiência, que se realizou em uma única edição no ano de 

1895. 

A referida comissão de vizinhos era formada por famílias abastadas detentoras de 

atividades econômicas e posições políticas de grande importância na Argentina e entre 

seus representantes a grande maioria não morava de fato em Mar del Plata, uma vez que 

o balneário se configurava com um local de passagem, próprio as vilegiaturas, possuindo 

a maior parte delas luxuosas residências secundárias para desfrutar dos divertimentos 

oferecidos pelos hotéis e cassinos principalmente durante a estação do verão. Entre as 

personalidades que compunham a comissão, encontrava-se, por exemplo, o próprio 

empresário Pedro Luro, responsável pela construção do luxuoso Hotel Bristol. É bastante 

provável que essa comissão tenha sido formada a partir de contatos estabelecidos por 

Benjamín Zorrilla ou outros funcionários do Consejo Nacional de Educación e que sua 

principal função tenha sido a de angariar a doação dos recursos financeiros necessários 

para a viagem, de modo que o Estado não arcasse com um custo muito elevado para levar 

a cabo a experiência da colônia de férias. 

De modo geral, as residências e estabelecimentos comerciais existentes em Mar 

del Plata em muito diferiam das habitações rurais da Argentina daquele período, que 

tinham nos ranchos dos gauchos, localizados em sua maioria nos pampas argentinos, seus 

maiores exemplares (ARMUS, HARDOY, 1990). De acordo com Maria Liliana da 
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Orden, em 1895 grande parte da população de Mar del Plata se concentrava nas 142 

mansões do traçado original da cidade e em seu entorno de quintas e chácaras e em pouco 

tempo “Mar del Plata teria adquirido as características definidas de uma cidade que havia 

se imposto ao campo.”70 (2005, p.13). Os ritmos desta cidade litorânea dos prazeres, 

marcado por festas, jantares e divertimentos inúmeros, em nada se assemelhava ao de 

vilarejos campesinos, pautados sobretudo nos fenômenos naturais, no plantio, na criação 

de animais, no processamento das carnes nos saladeros e em suas tradições rurais mais 

arraigadas. Ao que tudo indica, uma vida rústica, em contato com hábitos cotidianos de 

universo rural e em harmonia com a natureza, provavelmente não era o maior interesse 

desta iniciativa de colônia de férias concebida pelo Consejo Nacional de Educación. O 

retorno as terras natais das 300 crianças atendidas, como priorizado sobretudo pelas 

colônias de férias organizadas por protestantes europeus, seria quase que impossível, uma 

vez que é muito provável que as crianças participantes fossem oriundas de famílias que 

haviam migrado do continente Europeu para a Argentina naquelas últimas décadas 

(DEVOTO, 1999). A utilização do modelo do alojamento familiar foi praticamente 

inexistente na história das colônias de férias da América do Sul. Diferentemente do caso 

europeu, no qual os profissionais discutiam calorosamente as diferentes formas de 

alojamento, a possibilidade de se utilizar do sistema familiar não apareceu nos debates 

promovidos pelos profissionais sul-americanos na primeira metade do século XX. Uma 

das únicas menções feitas a este modelo por um profissional sul-americano o renegara 

contundentemente. Diria o médico argentino: “A heterogeneidade de raça e cultura da 

população rural na Argentina fazem preferíveis em nosso país as colônias de internato” 

(INGENIEROS, 1907, p.109). 

A utilização do alojamento familiar estava fundamentado sobretudo na tradição 

protestante como uma exaltação da vida rural e uma reconciliação das crianças europeias 

com suas terras de origem, uma vez que suas famílias haviam migrado do campo para os 

centros urbanos em busca de trabalho havia pouco tempo. Esta característica estava, 

também, atrelada aos processos de formação das identidades nacionais características dos 

movimentos republicanos, os quais buscariam por elementos que pudessem ser 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 “Mar del Plata había adquirido los rasgos definidos de una ciudad que se había impuesto al campo” 
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considerados genuinamente nacionais, como a vida no campo e a natureza, para afirmar 

um sentimento patriótico (DOWNS, 2009). No caso sul-americano, estes processos de 

formação de identidades nacionais estabeleceram dinâmicas distintas, devido a própria 

presença maciça de imigrantes europeus em território de países como a Argentina, 

presença esta nem sempre quista culturalmente pelas elites governantes que desejavam a 

formação de uma identidade nacional comum e a acomodação de um único sentimento 

patriótico, o argentino no caso (GARCÍA FANLO, 2010). Conforme analisara Julia 

Rodriguez (2006), para as elites argentinas, a população rural representava a incivilidade, 

a irracionalidade e mesmo a histeria, assim como os imigrantes trabalhadores urbanos 

eram tidos como bárbaros, irracionais e facilmente susceptíveis a sugestão. 

Ao que nos parece, o meio urbano, como expressão de uma civilidade distinta, 

pois considerada como moderna, foi muitas vezes mais valorizado pelas elites sul-

americanas do que o mundo rural e os costumes de seus habitantes, considerados 

frequentemente como fontes de atrasos e misérias (DALBEN, 2009; LIMA, 

HOCHMAN, 2004). Uma expressão desta questão seria, por exemplo, o fato de um 

grande número de colônias de férias sul-americanas terem sido alocadas no litoral, em 

estações balneárias procuradas principalmente pelas elites dirigentes, enquanto que as 

colônias de férias europeias se localizavam majoritariamente, no período anterior a I 

Guerra Mundial, no interior dos países, em suas áreas rurais ocupadas sobretudo por 

famílias camponesas. Jean-Marie Bataille e Audrey Levitre (2010, p.60), ao estudarem o 

caso francês, por exemplo, afirmam que: 

 

As colônias, organizadas antes da primeira Guerra Mundial, se 
desenvolveram majoritariamente no campo próximas a um bosque ou 
uma floresta e se possível a um rio. Globalmente, os destinos do mar e 
da montanha seriam escolhidos somente se fossem acessíveis em menos 
de 2 a 3 horas de transporte da cidade de origem.71 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Les colonies, organisées avant la Première guerre mondiale, se déroulent majoritairement a la campagne 
a proximité d’un bois ou une forêt et si possible d’une rivière. Globalement, les destinations a la mer et a la 
montagne ne semblent choisies que si ces ressources sont accessibles a moins de 2-3 heures de transport de 
la ville d’origine. 
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Mar del Plata se situava há mais de quatro horas de trem da capital portenha, o 

que não impediu que a experiência da colônia de férias fosse realizada. Diferentemente 

do caso europeu, mais precisamente das colônias de férias francesas, o interesse maior 

não seria o de proporcionar as crianças uma estada no universo rural, próximo as suas 

origens, mas em uma estação a beira mar conhecida internacionalmente por conta dos 

divertimentos e sociabilidades criadas pela e para a elite governante. Particularidades 

como esta inscrevem este ensaio de colônias de férias em uma aposta muito mais 

acentuada na urbanidade e em seus divertimentos próprios do que em um desejo de 

retorno ao passado, de uma valorização das supostas origens da Argentina, país ainda 

marcado no final do século XIX fortemente pelo universo rural. Reflexo talvez de desejos 

ufanista de alocar a dita “primeira colônia de férias da América do Sul” em uma ordem 

moderna e grandiosa que estabeleceria a Argentina em par de igualdade simbólica, ou 

mesmo de superioridade, com as nações mais ricas e prósperas economicamente do 

período. 

O número de crianças atendidas era, por exemplo, bastante expressivo, uma vez 

que, nas palavras de um de seus dirigentes, “a melhor excursão feita na Europa, não 

excedia a quarenta crianças, e o Consejo Nacional de Educación, em apenas um dia e em 

somente um trem, atendeu a mais de trezentos alunos das escolas”72 (NOTÍCIAS, 1895, 

p.1400). De fato, o número de crianças participantes superava em muito as demais 

iniciativas internacionais deste gênero, as quais priorizavam por um número reduzido de 

crianças para proporcionar melhores condições de higiene e de supervisão por parte dos 

funcionários. Outro fato bastante incomum foi a presença dos pais de algumas crianças 

que formavam parte da expedição, como nos sugere uma das cartas oficiais que narraram 

a viagem, algo pouco usual entre as colônias de férias. Indícios como estes, assim como o 

fato do processo seletivo das crianças a serem atendidas ter adotado critérios 

meritocráticos e morais, priorizando aquelas “que haviam se distinguido mais durante o 

ano, por sua assistência, aplicação e boa conduta”73 (REGLAMENTO, 1894, p.1392), 

nos levam a indagar se o público atendido advinha realmente de famílias pobres, pois se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 la mejor excursión hecha en Europa, no ha excedido de cuarenta niños, y el Consejo Nacional de 
Educación, en un sólo día y en un solo tren, á más de trescientos alumnos de las escuelas. 
73 “que se hayan distinguido más durante el año, por su asistencia, aplicación y buena conducta” 
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tratava de um período no qual as férias trabalhistas pagas ainda não tinham sido 

sancionadas na Argentina (o que ocorreria somente em 1936), impedindo muitos pais de 

dispor de tempo hábil para realizar tais viagens. Mesmo período em que grande parte das 

crianças mais pobres era ainda obrigada a trabalhar para aumentar a renda de suas 

famílias, o que poderia se repercutir em um menor rendimento escolar devido as suas 

duras rotinas diárias de trabalho e afastá-las dos critérios de seleção empregados 

(SURIANO, 1990). Como apreciado por Laura Lee Downs (2009, 2002) a partir de suas 

fontes francesas, nem sempre eram as crianças mais pobres enviadas as colônias de 

férias, uma vez que casos de favoritismo por parte dos professores que as selecionavam 

poderiam ocorrer. Entre o discurso e a prática, um abismo poderia se instaurar. A 

preferência poderia se dar por aquelas melhor vestidas, com melhores notas e que mais 

agradavam seus professores ao invés das mais pobres e desfavorecidas socialmente, 

sobretudo se critérios morais fossem empregados, como no caso da experiência da 

colônia de férias do Consejo Nacional de Educación. Mar del Plata continuaria, assim, 

exclusiva para poucos e hermeticamente fechada sobre si própria e a viagem infantil de 

férias não teria como modelo principal um mundo rural, mas a própria ordem urbana, 

pautada em condutas civilizadas a maneira das elites europeias. 

Se por um lado este modo de selecionar os escolares adotado pelo Consejo 

Nacional de Educación poderia priorizar sobretudo um público que não necessitava de 

subsídios para realizar a viagem, destituindo as colônias de férias de uma de suas maiores 

benfeitorias sociais, por outro se anteciparia a uma tendência do início dos anos de 1950, 

momento no qual as colônias de férias começariam, de um modo geral, a se abrir também 

para as classes médias, atendendo não apenas aqueles com constituição física apreciada 

como mais debilitada, provenientes sobretudo de famílias mais pobres, mas ao conjunto 

dos escolares em férias. Este marco histórico, definido nos primeiros anos de 1950, se 

justificou principalmente pela sobreposição da tradição escolar sobre a tradição médica, 

vencida pelo fato dos tratamentos alopáticos começarem a superar em eficácia os 

tratamentos ao ar livre da medicina natural, mas também pela inauguração dos debates 

mais contundentes sobre a recreação infantil, os quais defenderiam os divertimentos e o 

tempo da brincadeira como um direito de toda criança. A quebra de normas estabelecidas 

para as colônias de férias nas apresentações em congressos internacionais que reforçavam 
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a necessidade de se priorizar o atendimento das crianças mais pobres e com saúde mais 

frágil, critério este presente já na apresentação do médico alemão Varrentrapp em 1882, 

revelam, assim, que estas instituições atraíram desde cedo as atenções de distintas 

parcelas da sociedade, com posições políticas bastante diversificadas e com projetos 

bastante variados, os quais, muitas vezes refutavam ou contornavam os imperativos 

impostos pela medicina preventiva, mais preocupada em reforçar as energias corporais 

das crianças do que oferecer formas de divertimentos e espaços propícios para a aventura 

dos prazeres corporais e para descobertas múltiplas a serem realizadas pelas crianças 

acompanhadas de seus professores nestas viagens. 

Ao analisarmos as instruções do Consejo Nacional de Educación para a 

organização da colônias de féria, encontra-se a atribuição de que “O presidente, de 

acordo com os professores distribuirá o tempo e trabalho dos alunos, e fará o pedido das 

ferramentas necessárias para jogos e passeios dos mesmos, como também cadernos 

brancos, tinteiros, tinta, plumas, etc.”74 (REGLAMENTO, 1894, p.1393). É bastante 

provável que este material fosse empregado para a prática das excursões, que se 

utilizavam fartamente do método de lições de coisas para um ensino com viés científico e 

patriótico, ou mesmo para a confecção de um jornal infantil semelhante aquele 

introduzido nas colônias de férias de tradição escolar, no qual as crianças poderiam narrar 

todas as descobertas do dia-dia da viagem, sendo estas iniciativas geridas principalmente 

pelos profissionais de ensino que distribuiriam o tempo da colônia de férias de modo 

bastante similar ao escolar. 

Organizada em 1895, a experiência posta em prática pelo Consejo Nacional de 

Educación argentino teve entre seus principais articuladores o professor Guillermo 

Navarro, responsável por um museu pedagógico em seu país, o qual não se consistia 

como uma instituição, mas como um “móvel de cedro envernizado com nove caixas nas 

quais estavam representados os principais produtos naturais do país […] A primeira caixa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 “El presidente, de acuerdo con los maestros distribuirá el tiempo y trabajo de los alumnos, y hará el 
pedido de los útiles necesarios para juegos y paseos de los mismos, como también de cuadernos en blanco, 
tinteros, tinta, plumas, etc.” 
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continha elementos para a ginástica dos sentidos e as lições de coisas75 (GARCÍA, 2007). 

Guillermo Navarro era também um entusiasta das viagens pedagógicas e na edição de 

fevereiro de 1895 do Monitor de la Educación Común, logo após o regresso das crianças 

da colônia de férias de Mar del Plata, traduziu um artigo da Revue Encyclopédique sobre 

a aplicação das excursões escolares na Alemanha (EXCURSIONES, 1895). É certo que a 

prática dos passeios escolares, desenvolvida na colônia de férias de Mar del Plata, 

poderia se utilizar enormemente e, ao mesmo tempo, enriquecer o museu construído por 

Navarro, beneficiando e impulsionando o desenvolvimento das lições de coisas entre os 

métodos educativos priorizados pelo Consejo Nacional de Educación. O fato de 

Guillermo Navarro ter sido um entusiasta dos museus pedagógicos, do método de ensino 

de lições de coisas e das excursões escolares pode ser lido, de modo mais amplo, como 

um indicativo bastante expressivo da relação estabelecida entre estas inovações 

pedagógicas e as colônias de férias, tanto na Europa quanto em territórios sul-americanos, 

mais especificamente na Argentina. 

Um mês antes da realização da colônia de férias de Mar del Plata, quando os 

preparativos para a viagem haviam se iniciado, Guillermo Navarro, escreveu uma matéria 

introdutória no Monitor de la Educación Común, explicando o que seria uma colônia 

escolar, uma vez que se tratava de uma medida ainda pouco conhecida na época, trazendo 

diversos exemplos destas instituições no estrangeiro, sobretudo na Europa (NAVARRO, 

1894). Como base para o seu texto, utilizou-se de um documento escrito por um 

profissional belga – Henry von Kalken – envolvido na organização de colônias de férias 

em seu país, o qual descrevia todos os eventos europeus internacionais dedicados 

exclusivamente as colônias de férias. Navarro reproduziu, em sua matéria, todas as 

informações encontradas neste documento, apresentando os eventos organizados pelo 

pastor suíço Walter Hermann Bion de modo a persuadir o leitor que era momento deste 

suposto movimento internacional também se iniciar em terras sul-americanas. É possível 

assim analisar que muito embora os encontros internacionais tivessem sidos marcados 

por divergências e oposições de opiniões, seu objetivo maior, o de consolidar um mito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 “mueble de cedro barnizado con nueve cajones donde se hallaban representados los principales productos 
naturales del país [...] El primer cajón contenía elementos para la gimnasia de los sentidos y las lecciones 
de cosas” 
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originário e uma genealogia ao nome de Bion, obteria bastante sucesso, tendo atingido 

profissionais do mundo todo. Os acentuados embates entre as diferentes tradições das 

colônias de férias, que emergiam nestes eventos europeus, seriam apaziguados e 

silenciados por profissionais de outras nacionalidades com o passar do tempo para 

persuadir, principalmente, as autoridades locais sobre o prestígio que estas instituições 

estavam alcançando em âmbito internacional e justificar a sua implementação nos países 

que atuavam. 

Um outro nome de grande importância para a divulgação das colônias de férias 

entre os profissionais do Consejo Nacional de Educación fora Antonio Atienza y 

Medrano, responsável por publicar os primeiros textos sobre colônias de férias no 

periódico Monitor de la Educación Común, tendo dissertado também que as excussões 

escolares eram importantes tanto para a saúde das crianças que seria favorecida pelo 

contato com o ar livre e a natureza, quanto para a educação científica realizada a partir do 

concreto (ATIENZA Y MEDRANO, 1889; 1891). Seu primeiro texto publicado teve por 

objetivo divulgar justamente o I Congresso Internacional de Colônias de Férias, ocorrido 

no ano anterior em Zurique. Atienza y Medrano não se encontrava presente no evento, no 

entanto uma participação em especial pode ter contribuído para que tomasse ciência deste 

congresso. Entre seus participantes, encontrava-se um representante da Espanha, Manuel 

Bartolomé Cossío (1857-1935), diretor do Museo Pedagógico Nacional de Madri e que 

havia organizado, em 1887, uma primeira experiência de colônia de férias em seu país76 

(MORENO MARTINEZ, 2009; RODRIGO, LIS, 1999). 

Atienza y Medrano na verdade era de origem espanhola e havia imigrado para a 

Argentina a pedido de membros da sua classe intelectual que desejavam importar uma 

corrente pedagógica capaz de apresentar sintonia com os projetos políticos da Argentina 

do período (GARCÍA, 2000). A corrente pedagógica em questão era o institucionismo 

que, inspirada no liberalismo progressista, acreditava na educação como elemento 

regenerador do país e tinha na Institución Libre de Enseñanza da Espanha sua principal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Segundo Pedro Moreno Martinez (2009, p.28): “O lugar escolhido para levar a cabo a primeira colônia 
do Museu, dirigida pessoalmente por Cossío [...], seria o povoado de San Vicente de la Barquera, na 
Cantábria, onde 18 crianças procedentes das escolas públicas de Madri permaneceriam durante um período 
de 33 dias”. 



! 224!

entidade difusora. Antonio Atienza y Medrano atuou por algum tempo nesta instituição 

antes de imigrar para a Argentina (SEBASTIANI, 2010). Manuel Bartolomé Cossío 

também fizera parte do corpo docente do Institución Libre de Enseñanza. Assim sendo, é 

bastante provável que a notícia do acontecimento do I Congresso Internacional de 

Colônias de Férias na Suíça tenha sido transmitida por meio do contato que os dois 

mantinham na época.  

No final do século XIX, diferentes meios promoviam o intercâmbio de ideias 

entre os profissionais dos dois continente a respeito das colônias de férias. A imprensa 

especializada em educação e saúde era uma dessas vias. O Monitor de la Educación 

Común seria responsável ainda, por exemplo, por noticiar outros acontecimentos 

europeus, principalmente por meio de sua secção Correo del Exterior, como a compra de 

um castelo nas montanhas francesas de Voges para abrigar uma das colônia de férias 

parisienses (FRANCIA, 1890). Conforme observado pelo pesquisador argentino Diego 

Armus (2007, p.98), de um modo mais amplo: 

 

O tema de uma educação reparadora ao ar livre apareceu com 
insistência no Monitor de la Educación Común, onde se reproduziram 
artigos de especialistas estrangeiros e outros, originais, escritos por 
educadores e médicos argentinos. Era a versão local de um movimento 
internacional bem formado em âmbitos europeus desde 1880”77. 

 

Os eventos internacionais, como o Congresso Internacional de Colônias de Férias, 

obras de autores de diferentes nacionalidades, correspondências que sul-americanos 

mantinham com outros profissionais no estrangeiro, a imprensa comum, viagens oficiais 

e mesmo vilegiaturas, além, é claro, da própria migração, foram algumas das vias que 

também promoveram o debate de ideias e a troca de experiências referentes as colônias 

de férias em um momento anterior a inauguração dos Congressos Pan-Americanos da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 El tema de la educación reparadora al aire libre apareció con insistencia en El Monitor de la Educación 
Común, donde se reproducían artículos de especialistas extranjeros y otros, originales, escritos por 
educadores y médicos argentinos. Era la versión local de un movimiento internacional bien afirmado en 
ámbitos europeos desde 1880. 
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Criança, principal circuito de interlocuções sobre a infância no continente americano. 

Ostentada por muitos como a primeira colônia de férias da América do Sul, a experiência 

promovida pelo Consejo Nacional de Educación no balneário de Mar del Plata tentaria se 

filiar discursivamente a memória oficial construída a partir da figura de Bion de modo a 

se consagrar no cenário internacional, no entanto, o prestígio almejado seria interrompido 

na prática com a saída do presidente Benjamín Zorrilla deste órgão público em 1895, não 

tendo a iniciativa da colônias de férias se repetido nos anos seguintes. 

Somente em 1909, a partir da presidência de José Maria Ramos Mejía (1849-

1914) é que seriam retomados pelo Consejo Nacional de Educación os projetos ligados a 

uma educação ao ar livre, sendo, no entanto, priorizada a criação de duas escolas ao ar 

livre no interior de parques públicos de Buenos Aires, seguida por outras três nos anos 

decorrentes (OLIVIERI, ZWANCK, 1926). As colônias de férias, muito embora 

continuassem a ser debatidas durante todo este período (DIRECCIÓN, 1915), se 

consolidariam como uma instituição permanente dentro do organograma deste órgão 

administrativo responsável pelo sistema de ensino somente na década de 1920, após 

terem as escolas ao ar livre alcançado grande repercussão e sucesso entre os profissionais 

e dirigentes argentinos, assim como entre a sociedade portenha. Neste segundo momento, 

os propósitos, tanto das escolas ao ar livre, quanto das colônias de férias, estariam 

atrelados principalmente aos desejos eugênicos de criação de uma “raça argentina” mais 

sadia e forte, tendo estas instituições se estabelecido sobretudo no interior de parques 

urbanos. 
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10. DESEJOS EUGÊNICOS: AS COLÔNIAS DE FÉRIAS E ESCOLAS AO AR LIVRE 

ARGENTINAS A SOBRA DA NATUREZA 
 

Diferentemente do que ocorrera no final do século XIX no povoado de Mar del 

Plata, que passou por uma intensa transformação de suas paisagens naturais e rurais 

devido ao processo de urbanização, neste mesmo período em Buenos Aires houve a 

incorporação cada vez maior da natureza em seu interior com a criação de diversos 

parques urbanos, dentro dos quais seriam instaladas, a partir da administração de Mejía, 

as escolas ao ar livre portenhas. Na capital argentina, “desde 1870, médicos, higienistas, 

políticos, urbanistas e educadores impulsionaram uma agenda que reconhecia nos parque 

e praças um recurso inestimável a ser utilizado frente aos problemas trazidos pela 

urbanização acelerada e a incipiente industrialização” 78  (ARMUS, 2007, p.47). 

Inversamente a Mar del Plata, projetada para ser uma elegante cidade para os deleites da 

elite, Buenos Aires, no final do século XIX, enfrentava sérios problemas de epidemias e 

com os cortiços nos quais os imigrantes eram obrigados a habitar devido aos 

exploratórios sistemas de inquilinato. Situações precárias de moradia e de higiene pública 

impeliriam as autoridades argentinas a repensar a trama urbana de sua capital, sendo 

concebida como solução imediata a incorporação de espaços livres aos seus traçados e a 

exaltação dos benefícios que o “verde urbano” poderia trazer para o seu cotidiano 

(ARMUS, 2007). 

A vegetação, tão presente no passado na cidade, teria agora uma função utilitária 

de servir como purificadora do ar e como obstáculo para a expansão desenfreada da trama 

urbana. Parques como Saavedra, Chacabuco e Patrícios compuseram parte “do projeto de 

um sistema de parque periféricos que não apenas devia rodear a cidade com um cinturão 

verde como também limitar seu crescimento”79 (ARMUS, 2007, p.50), enquanto que 

parques como Avellaneda e Centenario compuseram o desejo de equipar os novos bairros 

com centros geográficos verdes para, inversamente, impulsionar o seu próprio processo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 “Desde 1870, médicos, higienistas, políticos, urbanistas y educadores impulsaron una agenda que 
reconocía en los parques y las plazas un recurso a utilizar frente a los problemas traídos por la urbanización 
acelerada y la incipiente industrialización”. 
79 “proyecto de un sistema de parques periféricos que no sólo debía rodear a la ciudad con un cinturón 
verde sino también limitar su crecimiento. 
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de urbanização. Concebidos pela elite politica e econômica na passagem do século XIX 

para o século XX, os parques portenhos pretenderam limitar o transbordamento 

descontrolado da cidade e impulsionar o seu crescimento mais cobiçado de modo a 

projetar a construção de uma metrópole moderna e higiênica. Com as escolas ao ar livre 

instaladas em seus interiores, seus objetivos extrapolariam a concretude das edificações 

que se construíam pela cidade, abrangendo os corpos de seus cidadão, especialmente das 

crianças qualificadas como niños débiles e que dariam nome a instituição – escuelas para 

niños débiles. 

Entre os principais incentivadores para a criação destas escolas, encontravam-se 

afamados higienistas como Emilio Coni, Genaro Sisto e Augusto Bunge, além dos 

profissionais do órgão administrativo subordinado ao Consejo Nacional de Educación 

responsável por prestar consultoria e gerir projetos referentes a higiene infantil, o Cuerpo 

Medico Escolar (ARMUS, 2007). A história deste órgão público esteve diretamente 

relacionada, tanto com a criação do sistema nacional de ensino na Argentina, quanto com 

o início dos debates referentes a higiene escolar no país e, de uma forma mais ampla, com 

a ascensão do saber médico-higienista na sociedade argentina do final do século XIX. 

De acordo com Alberto Reyna Almandos (1926), alguns eventos podem ser 

considerados marcantes neste processo, como as epidemias de cólera (1867-1868 e 1886-

1887), que atingiram diversas províncias do país, causando um grande número de óbitos, 

e que motivaram a criação de órgãos oficiais especializados em higiene pública80. As 

reuniões sobre a educação nacional, nos quais trabalhos sobre a higiene infantil 

começaram a se fazer presentes, foram outros destes eventos, como, por exemplo, o 

Congreso Pedagógico81 de 1882 que contou com comunicações que dissertaram sobre as 

más condições de salubridade das edificações escolares e solicitavam ao Estado que se 

responsabilizasse pela higiene destas construções e pela saúde dos estudantes. Por fim, a 

publicação da Revista de Educación, que iniciou em 1887 “uma secção com o objetivo de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Entre os órgãos administrativos criados neste período, destacam-se o Departamento Nacional de Higiene 
(1880) e a Comisión Nacional de Obras de Salubridad (1883). Cf.: VERONELLI, 2004. 
81 O Congreso Pedagógico foi realizado em Buenos Aires em decorrência da Exposição Universal de 1882. 
Pode-se observar, por meio de seus anais, o debate das ideias e princípios que pautariam a educação pública 
argentina deste período. Suas resoluções podem ser consideradas como o antecedente da legislação escolar 
nacional e foram as principais bases para lhes atribuir legitimidade. 
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oferecer informações úteis aos professores sobre os meios de curar os acidentes brandos 

que estão expostos as crianças na escola, assim como outras questões relacionadas com 

este assunto”82 (ALMANDOS, 1926, p.186). 

Almandos narra, de um modo mais amplo, uma série de eventos e instrumentos 

que até então eram dedicados exclusivamente ao debate de pedagogias de ensino e 

questões relativas a constituição do sistema nacional de educação, mas que começaram a 

ser penetrados pelo discurso médico-higienista que ascendia na sociedade argentina do 

final do século XIX. Este processo de aceitação do discurso médico-higienista nos 

debates referentes a educação nacional atingiria seu ápice com a consolidação de um 

órgão oficial dedicado a higiene escolar dentro da estrutura administrativa do Consejo 

Nacional de Educación. No entanto, antes mesmo da oficialização do Cuerpo Médico 

Escolar, a Argentina contava com médicos escolares responsáveis pela inspeção 

higiênica nas escolas das províncias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Tucuman, Salta 

e Mendoza (CUERPO, 1907, p.6). Desse modo, pode-se considerar que a criação deste 

órgão oficial teve também por missão centralizar a ação que os médicos escolares vinham 

realizando já há algum tempo e estabelecer uma concentração de poderes para este ramo 

profissional, com um espaço bem definido dentro do sistema educativo argentino. 

Ao tomarmos como referência o período de estruturação do sistema educativo 

argentino (1884-1909), perceberemos que a preocupação com a higiene escolar antecedeu 

a própria criação do Consejo Nacional de Educación. A existência de médicos 

trabalhando em instituições escolares antes mesmo da promulgação da Ley de Educación 

Común em 1884, assim como de trabalhos sobre a higiene escolar no Congreso 

Pedagógico de 1882, seriam evidências bastante concretas desta questão. De fato, seria 

incongruente conceber que a criação e estruturação do sistema de educação nacional na 

Argentina fora realizado de maneira estanque, sem a participação de debates oriundos de 

outras áreas, como a da saúde. Podemos conceber, assim, que a própria emergência do 

saber médico-higienista na sociedade argentina do final do século XIX propulsionou a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 “una sección con el objetivo de hacer indicaciones útiles a los maestros sobre los medios de curar los 
accidentes leves a que están expuestos los niños en la escuela, así como otras cuestiones relacionadas con 
esa materia” (tradução livre). 
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consolidação das primeiras estruturas nacionais de educação, ou melhor, que ambos os 

processos estiveram intrinsicamente relacionados entre si. 

Criado apenas dois anos após o Consejo Nacional de Educación, o Cuerpo 

Médico Escolar teve por objetivo principal prestar assessoria nos temas relacionados a 

higiene escolar, especialmente no que dizia respeito a salubridade dos edifícios escolares. 

De acordo com seu regulamento, os médicos escolares seriam responsáveis por elaborar 

relatórios a partir de visitas as escolas argentinas, nas quais verificariam as adequações 

higiênicas de suas instalações, como a ventilação, iluminação, mobiliário, provimentos de 

água e condições dos sanitários (REGLAMENTO, 1892). Tais relatórios serviriam de 

base para estudos que versavam sobre o estado dos edifícios escolares na Argentina, com 

descrições das possíveis reformas a serem realizadas em cada um deles de modo a 

assegurar um ambiente mais salutar83. O Cuerpo Médico Escolar não era o responsável 

por desenhar os projetos arquitetônicos dos novos edifícios escolares, no entanto, antes de 

serem aprovados pelo Consejo Nacional de Educación, deveriam passar pela sua 

averiguação e aprovação. 

De modo similar aos projetos de saneamento da cidade, pautados sobretudo na 

incorporação de espaços verdes, as recomendações do Cuerpo Médico Escolar para os 

novos edifícios se ateriam na criação de jardins e cercas vivas que deveriam tomar o 

lugar dos muros que cercavam as escolas. Recomendava-se a compra dos terrenos ao 

entorno das escolas para a criação de jardins e bosques, formando um cinturão verde que 

filtraria o ar exterior (CUERPO, 1907). O princípio de favorecer a entrada da luz solar e 

do ar exterior nas salas de aulas seria adotado para todo o edifício escolar. No seu interior 

deveria adentrar e permanecer apenas o que fosse considerado como o mais saudável. 

Intentava-se, assim, construir um ambiente isolado do bairro ao qual pertencia, destinado 

especialmente para a infância (ZARANKIN, 2002). 

Mais do que uma questão de embelezamento, a criação de jardins dentro do 

espaço escolar teria por principal objetivo garantir que as crianças tivessem um local 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Buenos Aires, em 1860, contava com 331 escolas, criadas principalmente no governo de Sarmiento. A 
partir de 1880, este número aumentou consideravelmente com a construção massiva de novos edifícios 
escolares. Até 1900, foram construídos 320 estabelecimentos em todo o país.  
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específico para permanecerem durante o tempo do recreio. Segundo as resoluções 

aprovadas em 1887 pelo Consejo Nacional de Educación, as aulas deveriam ter duração 

de trinta a cinquenta minutos, intervaladas com recreios de dez a quinze minutos 

(ZORRILLA, 1887). Este tempo de intervalo entre as aulas não passaria despercebido 

pelo Cuerpo Médico Escolar, que recomendou, inspirado nos conceitos médicos da 

época, a construção de jardins no interior do edifício escolar de modo a oferecer um 

ambiente especialmente dedicado ao recreio (CUERPO, 1907). 

De acordo com a pesquisadora argentina Verónica A. Toranzo (2009), os projetos 

de espaços abertos dentro da arquitetura escolar foram geralmente concebidos para 

propiciar o movimento corporal. Ar livre, natureza e exercícios físicos tornavam-se, de 

fato, um trinômio inseparável. As recomendações feitas pelo Cuerpo Médico Escolar em 

relação aos jardins internos seriam, desse modo, também uma tentativa de assegurar a 

existência de espaços propícios para que as crianças se movimentassem dentro da 

instituição escolar. Segundo Antônio Viñao Frago e Augustín Escolan (2001), a 

arquitetura escolar possui uma importante dimensão educativa, uma vez que não está 

isenta de significados, sendo mesmo um componente determinante da cultura escolar. 

Nesta perspectiva, de uma arquitetura que ensina, que permite a interiorização de 

comportamentos e de representações sociais, os relatórios e estudos produzidos pelo 

Cuerpo Médico Escolar confeririam suporte para uma série de importantes debates que 

conformariam uma cultura escolar perpassada pelos conhecimentos médicos da época 

que priorizavam o movimento corporal e os espaços verdes. De fato, o Cuerpo Médico 

Escolar, ao intentar equipar os edifícios escolares com espaços abertos destinados ao 

repouso e ao exercício físico, estava também criando condições para legitimar e assegurar 

a educação física enquanto disciplina constituinte do currículo das escolas argentinas 

(GOMES, 2006). 

Além dos jardins, havia ainda outro tipo de espaço ao ar livre preconizado pelo 

Cuerpo Médico Escolar em seus estudos e relatórios. Denominado por plaza escolar, 

tinha como principal objetivo garantir que o tempo fora da sala de aula fosse tão bem 

aproveitado quanto aquele transcorrido dentro dela. Em suma, a plaza escolar deveria 

contar com equipamentos que proporcionassem a sistematização do movimento corporal 
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das crianças sob a forma de exercícios físicos realizados ao ar livre. “Estas praças, uma 

ou mais por distrito escolar, poderão estar dotadas de piscinas para banhos, mais 

proveitosos do que os de chuva ou ducha, e demais instalações para exercícios ao ar 

livre”84 (CUERPO, 1907, p.12). Com as plazas escolares poderiam as práticas corporais 

ao ar livre institucionalizadas adentrarem definitivamente a rotina da capital argentina, no 

entanto, o Consejo Nacional de Educación daria prioridade nas primeiras décadas do 

século XX pela criação de estabelecimentos voltados especialmente para as crianças 

qualificadas como niños débiles. Atento a esta questão, o Cuerpo Medico Escolar 

apresentaria em 1906 o projeto de criação de um complexo sistema de colônias de férias 

no país – uma marítima, que poderia ser instalado em Mar del Plata, Necochea, Bahía 

Blanca, Punta Piedras, entre outras cidades litorâneas; uma de planície e outra altitude, 

que poderia ocupar algum recinto na Sierra de la Ventana, na cidade de Tandil. Naquele 

mesmo ano, um de seus membros encontrava-se percorrendo a Europa justamente para 

estudar as medidas preventivas postas em práticas no estrangeiro e que poderiam ser 

implantadas pelo Consejo Nacional de Educación (CASSINELLI, 1916; CUERPO, 

1907). 

Viagens como estas, que garantiam o intercâmbio de saberes e experiências, 

foram uma constante durante as duas primeiras décadas do século XX na Argentina, 

tendo o governo investido largamente na formação internacional de seus profissionais de 

modo a decidir qual seria a instituição mais adequada para os seus propósitos. Duas 

comissões de profissionais argentinos seriam, por exemplo, reunidas em 1910 e 1914 

para estudar a organização de escolas ao ar livre e colônias de férias, tendo a segunda 

realizado uma viagem para a Europa com o objetivo de conhecer de perto suas 

experiências postas em prática. Após os estágios realizados na Europa, era comum que os 

profissionais apresentassem relatórios e comunicações em congressos citando as 

experiências das escolas ao ar livre na Alemanha, das colônias de férias suíças e 

francesas, estudos e iniciativas de médicos como Rollier, além de um grande conjunto de 

informações sobre as inovações médico-educativas concebidas no Velho Continente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 “Estas plazas, una ó más por distrito escolar, podrán estar dotadas de piscinas para baños, más 
provechosos que los de lluvia ó de ducha, y demás instalaciones para ejercicios al aire libre”. 
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(ALMANDOS, 1926; SORIA, 1917; CASSINELLI, 1916; CASSINELLI, BONDINARI, 

1910). 

Entre os médicos argentinos que conferiram maior ênfase a recuperação das 

crianças consideradas como fisicamente debilitadas, tendo se especializado no assunto 

por meio de uma série de viagens e participado de diversos congressos, tanto nacionais, 

quanto sul-americanos e europeus, encontrava-se Genaro Sisto. De acordo com a médica 

chilena Olga de Sarratea Dublé (1926, p.173), Sisto havia apresentado em 1903 um 

trabalho no Congresso Internacional de Madri a respeito das instituições preventivas e 

“pouco tempo depois o Governo argentino, dando-se conta da importância destas novas 

instituições, resolveu pela sua criação em Buenos Aires”85. É certo que a apresentação no 

congresso madrileno não foi a única motivação para a criação das escolas ao ar livre na 

Argentina, uma vez que o Consejo Nacional de Educación encontrava-se já a bastante 

tempo interessado em implementar medidas que priorizavam uma educação ao ar livre no 

interior de seu sistema de ensino, sendo neste momento elegidas as escolas ao ar livre a 

serem instaladas dentro dos parques públicos construídos momentos antes na capital 

portenha. 

Ao integrar as preocupações urbanística concebidas para o caso de Buenos Aires 

as medidas preventivas destinada as crianças mais debilitadas fisicamente, o Consejo 

Nacional de Educación optaria pela criação de instituições infantis no interior da própria 

trama urbana, em espaços inaugurados anos antes na tentativa sanear seus problemas 

sanitários e que agora receberiam um conjunto de crianças a serem supervisionadas por 

médicos e professores, dispensando a realização de viagens para o interior do país em 

busca dos benefícios da natureza. Nesse sentido, sua oposta continuaria a se fazer por um 

contato com uma “natureza civilizada”, projetada e disposta dentro dos parques, e não 

pelo universo rural. Outra questão, muito mais prática, que pode ter influenciado nesta 

decisão seria a elevada soma de dinheiro que o Consejo Nacional de Educación gastaria 

com a criação de um sistema de colônia de férias espalhado no interior do país, em suas 

cidades litorâneas, de montanha e de planícies, como requerido pelo Cuerpo Medico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 “poco tiempo después el Gobierno argentino, dándose cuenta de la importancia de estas nuevas 
instituciones, resolvió su creación en Buenos Aires” 
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Escolar em 1906. Seus propositores bem o sabiam – diriam que poderia parecer 

“exagerado iniciar uma obra desta natureza solicitando três estabelecimentos”86 – e 

tentariam justificá-la por meio do imperativo higiênico de que para cada tipo de criança 

fisicamente debilitada haveria um tratamento climatológico mais adequado (CUERPO, 

1907, p.60). 

Para além do grande investimento econômico necessário para a criação das 

colônias de férias sugeridas, um outra questão, muito mais preponderante, emerge assim 

que se começa a investigar os documentos produzidos pelos profissionais responsáveis 

pelas escolas ao ar livre portenhas. Tratava-se do conceito de niño débil adotado pelo 

Consejo Nacional de Educación, o qual encontrava-se atrelado, principalmente durante a 

administração de Mejía, a uma concepção eugênica de que a defasagem física das 

crianças e, sobretudo, a intelectual, estaria relacionada não apenas com fatores 

ambientais, mas também com fatores genéticos, sendo supostamente os hábitos de seus 

pais responsáveis pela situação em que se encontravam. 

Ao emagrecimento, a palidez e diversas outras características atribuídas a criança 

fisicamente debilitada se associaria questões psíquicas de modo a justificar o atraso 

escolar apresentado por algumas delas nas escolas tradicionais. Não mais fatores 

exteriores, de âmbito social, que poderiam afetar seu desenvolvimento e aplicação nos 

estudos, mas fatores internos ao ser infantil e as suas capacidades intelectuais, 

corroborariam a intervenção proposta pelas escolas ao ar livre argentinas (CASSINELLI, 

1916; CASSINELLI, BONDINARI, 1910). Entre os niños débiles psíquicos, Luis 

Cassinelli (1916, p.29), médico responsável pela escrita dos regulamentos oficiais dessas 

instituições, classificaria os “idiotas e imbecis, os atrasados apáticos e instáveis, que 

poderiam ser desatentos ou amnésicos, os epiléticos, histéricos, neurastênicos e os 

amorais-viciosos”, ou seja, uma gama de classificações que de verdadeiramente científico 

nada tinham, mas que expressaram historicamente conotações morais bastante 

excludentes. Sua categorização poderia, por exemplo, facilmente se enquadrar àquelas 

que apresentassem comportamentos avaliados por médicos ou professores como 

inadequados ou indesejáveis, ou que não alcançassem o rendimento esperado nos estudos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 “exagerado iniciar una obra de esta naturaleza pidiendo tres establecimientos” 



! 235!

(ALEJO, 1991). Diversos outros profissionais do Consejo Nacional de Educación 

desenvolveriam classificações parecidas e a retirada das crianças classificadas nestas 

normas das escolas públicas para sua matrícula nas escuelas para niños débiles seria 

ainda justificada como necessária porque supostamente prejudicariam o progresso 

intelectual das demais, consideradas como normais, além do fato de se considerar que 

poderiam desmoralizar as outras com o seu atraso escolar (CHELI, 2011; LIONETTI, 

2009; CHAMPAGNE, 1916). 

Ao mesmo tempo que Genaro Sisto advertia que o critério higiênico das 

instituições médico-educativas deveria primar sobre o pedagógico (ARMUS, 2007, p.98), 

Cassinelli (1910, p.55) o conferia suporte, insistindo na necessidade de um gabinete 

médico “que servirá também para a fundação de psicologia pedagógica que nosso Cuerpo 

Medico Escolar deve possuir”87, equipado com todos os instrumentos da antropometria. 

De fato, o conceito de niño débil adotado pelas escolas ao ar livre portenhas em muito se 

assemelhava com a indicação expressa pelo Regulamento da Inspeção Médico Escolar 

aprovado naquele mesmo ano de 1909 por José Mejía sobre as escolas especiais: 

 

Art. 4o. Os escolares que praticado o expressado exame resultem débeis 
ou escrofulosos ou retardados pedagógicos ou com vícios de visão ou 
audição ou com deformações escolares, serão submetidos a uma 
inspeção médica contínua, que lhes permita oferecer a escola especial e 
a classificação correspondente.88 (REGLAMENTO, 1909, p.768) 

 

Ao que tudo indica, as escolas ao ar livre seriam criadas na Argentina para receber 

as crianças classificadas na época como anormais, seja física ou intelectualmente. Poderia 

se tratar, deste modo, não apenas de uma ampliação do sistema de ensino, mas também 

da segregação de uma parcela da população infantil. Abertas entre os meses de setembro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 “que servirá también para la fundación del laboratorio de psicología pedagógica que nuestro Cuerpo 
Medico Escolar debe poseer” 
88 Art. 4o. Los escolares que practicado el expresado examen resultasen débiles ó escrofulosos ó retardados 
pedagógicos ó con vicios de refracción ó audición ó con deformaciones escolares, serán sometidos a una 
inspección médica continua, que permita darles la escuela especial y la clasificación apropiada 
correspondiente 
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e maio, as escuelas para niños débiles procuravam garantir o fortalecimento corporal por 

meio de exercícios físicos ao ar livre, da hidroterapia, da helioterapia e de uma 

alimentação equilibrada, além do desenvolvimento de hábitos cotidianos de disciplina, 

higiene pessoal e conduta. 

Entre aplausos e críticas, as escolas ao ar livre ganhariam terreno na Argentina. A 

primeira foi criada em 1909 no Parque Domingo Olivera, renomeado anos mais tarde 

como Parque Nicolás Avellaneda, seguida por outra instituição instalada, neste mesmo 

ano, no Parque Lezama. Os Parques Chacabuco, 3 de Fevereiro, Patrícios, abrigaram as 

demais escuelas para niños débiles, completando em 1926, cinco instituições deste 

gênero em funcionamento em Buenos Aires, as quais recebiam um total de 2.000 crianças 

anualmente (CHELI, 2011; OLIVIERI, ZWANCK, 1926). 

A expansão deste sistema especial esteve vinculada a três principais fatores. O 

primeiro, anteriormente debatido, era o crescente poder que o pensamento médico-

higienista alcançava na sociedade argentina, sendo comum que diversos profissionais 

apontassem que o número de crianças que deveriam frequentar tais instituições 

encontrava-se muito aquém das vagas disponíveis. O fato da definição imprecisa do 

termo niño débil, podendo este estar atrelado a diferentes vertentes médicas e posições 

políticas, conferiria um vigor ainda maior a esta recomendação. Como observado nas 

dinâmicas estabelecidas no interior do Congressos Pan-Americanos da Criança, quando 

se tratava de garantir a preservação da vida das crianças, profissionais de diferentes 

vertentes concordavam que eram necessárias modificações, reformas, ou pelo menos 

adequações dos procedimentos até então tomados no cuidado com a criança, e quando se 

tratava das escolas ao ar livre, assim como as colônias de férias, tecnologias médico-

pedagógicas bastante plásticas, seriam defendida por diferentes estratos da sociedade. De 

acordo com Armus (2007, p.99), enquanto esforços de engenharia social, estas 

instituições fariam:  

 

confluir as agendas de grupos profissionais já consolidados como os 
médicos, educadores, de diversas tradições, grupos profissionais novos 
como os professores de educação física e as assistentes sociais, 



! 237!

mulheres da elite, ativas na caridade e na filantropia social, católicos 
sociais, socialistas, liberais, libertários, maçons e livre pensadores, e 
todos aqueles preocupados com a consequência da vida na cidade, com 
as crianças como seres em risco espiritual e físico e, mais amplamente, 
com o futuro da população argentina.89 

  

O segundo fator relacionava-se com o próprio projeto político posto em prática 

pelo Consejo Nacional de Educación, marcado no primeiro terço do século XX por um 

forte viés higienista com conotações eugênicas, principalmente quando acoplados a 

psicologia experimental, como durante a presidência de Mejia, o que impulsionaria o seu 

investimento nas escuelas de niños débiles (ROJAS BREU, 2005). Nesse sentido, é 

possível fazer um paralelo entre as administrações do Consejo Nacional de Educación e o 

Departamento de Higiene, que fora presidido entre 1892 e 1898 também por Mejía. De 

acordo com Julia Rodriguez (2006), o departamento em questão foi conduzido por uma 

série de distintos médicos, todos higienistas pioneiros preocupados com as condições de 

vida da população e com o precário estado do ambiente urbano, mas também com o 

comportamento das pessoas e com questões mentais que seriam enquadradas como 

causas de doenças. A associação entre loucura e crime seria uma constante neste período, 

sendo propostas diversas taxionomias dos delinquentes e desviantes a partir da 

criminologia italiana formulada por Cesar Lambroso (1835-1909), quem elogiaria o 

neurologista argentino Mejía como “um dos mais potentes pensadores e grandes 

alienistas mundiais”90  (RODRIGUEZ, 2006, p.26). 

De fato, presumir a possibilidade de alguém nascer criminoso, sendo esta 

característica supostamente expressa pelas medidas de seu corpo e pelos seus genes, seria 

uma extrapolação científica bastante útil para os propósitos nacionalistas e eugênicos de 

muitos administradores argentinos da época. Assim como o termo niño débil, a utilização 

da ideia de raça era bastante vaga e mal definida, podendo conotar diferentes categorias 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Las agendas de grupo profesionales ya consolidados como los médicos, educadores de muy diversas 
tradiciones, grupo profesionales nuevos como los profesores de educación física y las asistentes sociales, 
mujeres de la elite activas en la caridad y la filantropía, católicos sociales, socialistas, liberales, libertarios, 
masones y librepensadores, y todos aquellos preocupados por las consecuencias de la vida en la ciudad, por 
los niños como seres en riesgo espiritual y físico y, más en general, por el futuro de la población argentina. 
90 “one of the most potent thinkers and great alienists in the world” 
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étnicas ou diferenças biológicas. Poderia se referir também a nacionalidade, sendo 

frequentemente utilizado para interligar questões biológicas e particularidades culturais 

de diferentes grupos populacionais, sobretudo dos imigrantes trabalhadores recém-

chegados no país, na tentativa de afirmar suas culturas e hábitos como fatores 

degenerativos da suposta raça argentina a ser construída e reverenciada, ou de maneira 

ainda mais simplista como responsáveis pela desordem social (RODRIGUES, 2006). 

Por último, mas não de menor importância, pois nos apresenta uma outra faceta 

dos jogos de poderes estabelecidos a partir das escuelas para niños débiles, o aumento no 

número destas instituições em Buenos Aires esteve ainda vinculado com o sucesso que 

alcançariam entre as famílias das crianças atendidas. A respeito desta questão Cassinelli 

escreveria em 1916 que:  

 

É curiosa a formação destas escolas, pois nos primeiros meses de sua 
fundação, as mães das crianças a quem se indicava que seus filhos 
deveriam se dirigir a elas, punham certa resistência, enquanto que há 
dois anos de funcionamento não se poderia lidar com excessivo número 
de solicitantes, sucedendo, como há vários anos, que para preencher as 
500 vagas que dispõem essas duas escolas, se apresentam mais de três 
mil, entre os quais o médico elege os mais fracos.91 

 

A desconfiança e resistência inicial das famílias em matricular seus filhos nas 

escuelas para niños débiles pode ser facilmente compreendida pela conotação negativa e 

estigmatizante atrelada ao termo niño débil, sobretudo em um momento no qual era 

recorrente que médicos, ao proferirem seus discursos, culpassem as famílias, desde suas 

heranças genéticas e até seus hábitos cotidianos, pela situação precária de saúde de 

muitos de seus filhos, justificando, assim, tanto a situação de atraso escolar, quanto seus 

comportamentos considerados como inadequados ou mesmo perigosos. Certamente o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Es curiosa la formación de estas escuelas pues en los primeros meses de su fundación, las madres de los 
niños a quienes se les indicaba que sus hijos debían concurrir a ellas, oponían cierta resistencia mientras 
que a los dos años de funcionamiento no podía darse abasto al excesivo número de solicitantes, sucediendo, 
como hace varios años que para llenar las 500 vacantes que disponen estas dos escuelas, se presentan más 
de tres mil por lo que el médico elige a los más débiles. 
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temor de se tratar de algum tipo de internação ou isolamento psiquiátrico poderia 

inquietar muitos pais. As fichas antropométricas confeccionadas nestas escolas, ao 

registrarem todas as supostas irregularidades do corpo e da conduta de seus filhos, 

poderiam conferir um suporte ainda maior a este receio, pois a medida balizadora 

utilizada pelos médicos era o ideal da média aritmética, dos cânones da retidão e dos 

comportamentos e características atribuídos ao Homo Gymnasticus. O oposto de niño 

débil era o niño modelo e tudo que desviasse de seus padrões era anotado e descrito pelo 

médico nas fichas como algo a ser “vigiado”, “melhorado” ou “corrigido”, além de 

corroborar para a constituição de um acervo de dados a respeito destes corpos e condutas 

tidos como desviantes para futuros estudos, transformando essas instituições em 

verdadeiros “laboratórios infantis”. Interessante notar que nada era registrado sobre o fato 

destas crianças desenvolverem, ou não, penosas atividades trabalhistas em oficinas e 

indústrias. Em contrapartida, as fichas apresentavam os antecedentes dos pais, não apenas 

suas profissões e locais de moradia, mas também suas doenças, vícios, números de partos 

e ano da primeira menstruação das mães, além de suas nacionalidades, assegurando um 

minucioso questionário que responderia, ainda que de modo superficial, as indagações 

eugênicas quanto a responsabilidade exclusiva dos pais pelas condições de saúde de seus 

filhos (CASSINELLI, 1916). Como descrito por María Verónica Cheli (2011, p.13), as 

escuelas para niños débiles não se dirigiram apenas a fortalecer as crianças, como 

também representaram a “influência do Estado sobre a família com a pretensão de 

modificar conceitos “errôneos” sobre o cuidado de seus filhos, destruindo ou corrigindo 

os maus hábitos físicos e morais que evitariam que chegassem a prisão, asilos ou 

hospitais”92. 

No entanto, uma questão importante se coloca e não pode ser desprezada, o fato 

dos pais não serem obrigados a matricular seus filhos nestas instituições, uma vez que 

tinham que se responsabilizar formalmente pela sua retirada da escola tradicional para a 

matricula neste sistema médico-educativo especial. Como observado por Armus (2007), 

para esta tomada de decisão, seguramente, contavam as habilidades persuasivas dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 “influencia desde el Estado sobre la familia con la pretensión de modificar conceptos “erróneos” respecto 
del cuidado de sus hijos, destruyendo o corrigiendo los malos hábitos físicos y morales, que evitarían que 
lleguen a la cárcel, asilos y hospitales.” 
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professores, visitadoras e médicos escolares, no entanto, parece que foi frequente entre as 

famílias dos extratos sociais populares, não necessariamente as mais pobres, que 

enviassem seus filhos para estas instituições porque sabiam que ali poderiam encontrar 

uma diversificada oferta de atividades recreativas e sobretudo uma alimentação 

substanciosa. Emilio Coni advertiria em 1918 para este costume, que julgava nada 

aconselhável para a eficiente administração dos recursos voltados para aqueles que, dizia 

o médico, realmente necessitavam destes serviços. Observa-se, nesse sentido, que 

novamente uma distância bastante grande se colocava entre o discurso e a prática, 

tencionando os propósitos iniciais das escolas ao ar livre para que as famílias com 

escassos recursos financeiros tivessem acesso a uma alimentação muito mais nutritiva do 

poderiam habitualmente oferecer aos seus filhos, ou mesmo que pudessem ao menos 

economizar nesta despesa doméstica. 

O sucesso alcançado entre médicos, administradores, políticos e entre a 

população, incitaria, por sua vez, a criação não apenas de novas escuelas para niños 

débiles, mas também a organização de uma série de colônias de férias por diversas 

instâncias governamentais e entidades filantrópicas nas décadas de 1910 e 1920. Segundo 

Armus (2007, p.96), “Ao despontar do século XX, tanto o Estado Nacional como o 

município e mais de meia dúzia de organizadores da sociedade civil geriam colônias para 

niños débiles”93. De acordo com a apresentação feita pelos médicos do Cuerpo Medico 

Escolar, Enrique Olivieri e Alberto Zwanck (1924), na quarta edição do Congresso Pan-

Americano da Criança, este órgão administrativo inauguraria em 1924 a primeira de suas 

colônias de férias permanentes em Mar del Plata. Em outro texto, escrito por Olivieri 

(1929) para o Boletín del Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, 

temos a notícia de que no ano de 1929 se conformaria definitivamente o projeto 

apresentado pelo Cuerpo Medico Escolar ao Consejo Nacional de Educación em 1906. 

Além da colônia de férias marítima de Mar del Plata, uma de planície fora organizada em 

Baradero, a noroeste de Buenos Aires, e outra, de altitude, na serras ao redor da cidade de 

Tandil. Existem indícios ainda de que os municípios de Santo Antonio de Areco, Carhué, 

Ciudadela, na província de Buenos Aires, o de Alto da Gracia e o lago San Roque, ambas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 “Al despuntar el siglo XX tanto el Estado Nacional como el municipio y más de media docena de 
organizadores de la sociedad civil gestionaban colonias para niños débiles” 
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localidades da província de Córdoba, também receberam colônias de férias nos anos de 

1930 e 1940, podendo algumas delas terem sido promovidas pelo Cuerpo Medico 

Escolar (LIONETTI, 2009; ARMUS, 2007; LARGUIA, 1942). 

Na cidade de Buenos Aires os parques públicos continuariam a representar o 

principal espaço verde para as práticas corporais ao ar livre, sendo equipados com uma 

série de recursos esportivos, como piscinas, quadras e clubes, principalmente a partir da 

criação, em 1919, da Dirección General de Plazas de Ejercicios Físicos na estrutura 

administrativa do município. Seguindo as análises de Armus (2007), depois do verde 

como pulmão da cidade de Buenos Aires, a partir da década de 1920, as administrações 

municipais procurariam prover a cidade de espaços verdes para que os moradores da 

metrópole pudesse se exercitar e se recrear, transformando as antigas praças ornamentais 

em espaços providos de equipamentos esportivos e jogos infantis. Seu principal objetivo 

seria o de introduzir definitivamente a prática de exercícios físicos ao ar livre entre a 

população portenha, de modo a favorecer o desenvolvimento físico da juventude para a 

formação de uma “raça nacional” mais sadia e forte. 

Governar se traduziria, mais do que nunca, em exercitar-se. Desejos eugênicos 

que trariam consigo uma mudança profunda nos espaços e ritmos da capital argentina. No 

centro desta trama concebida para o futuro nacional novamente se encontrariam as 

crianças, principalmente as menores de quatorze anos admitidas pelas colônias de férias 

que começaram a ser organizadas, a partir de 1919, por esta estrutura administrativa 

municipal em seus parques públicos durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

O primeiro parque a receber uma colônia de férias municipal fora o Parque 

Avellaneda, mesmo local da primeira escola ao ar livre portenha e no qual se localizava 

também o viveiro de plantas do município, um teatro e onde se construiria na década de 

1920 a primeira piscina pública da cidade e um pátio para jogos infantis, sendo todos 

estes espaços aproveitados para as atividades educativas e recreativas da colônia de 

férias. Vindas de diferentes localidades de Buenos Aires por meio do sistema de bondes 

que já a atravessava em larga medida na época, reuniam-se centenas de crianças logo pela 

manhã em frente ao parque, mudando temporariamente a rotina da cidade e 

estabelecendo novos ritmos para as férias escolares. Logo ao acordar era a ciência que as 
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envolvia nos jalecos brancos que deviam vestir na colônia de férias, sendo recebidos pelo 

soar da campainha que marcava o início das atividades e dividia as horas do dia para 

então passarem pela revista de asseio que lembrava se tratar aquele de um ambiente 

médico antes de tudo. Em seguida se dirigiam aos lavatórios e banhos frios ou quentes, 

recomendados de acordo com as prescrições da medicina que intentava, assim, tornar 

seus corpos mais resistentes e incutir-lhes hábitos higiênicos. Alguns passariam ainda 

pelo corte de cabelos, principalmente os meninos, de modo a prevenir o alastramento de 

possíveis casos de piolho. A sombra das árvores, em mesas simetricamente dispostas 

numa alameda do parque, o farto café da manhã era servido, alimentando com proteínas, 

lipídios e carboidratos, especialmente distribuídos nesta refeição pelas ciências químicas 

e biológicas, a muitos que de casa haviam partido de estomago vazio. 

Dividido em trinta e três setores diferentes, cada um reservado e equipado para 

uma atividade distinta, o parque abrigaria essas crianças durante todo o dia, repartidas em 

pequenos grupos de acordo com a idade e o sexo, assim como ocorria na grande maioria 

das escolas daquela época. No começo da tarde, um novo soar da campainha anunciava o 

almoço, servido a sombra das árvores e seguido pelo momento do repouso, realizado em 

espreguiçadeiras ou nos gramados, para que então as atividades recreativas e educativas 

tivessem reinício. Ao final do dia, por volta das 17h, os bilhetes do transporte público 

eram distribuídos gratuitamente para que as crianças pudessem retornar as suas casas e ao 

parque no dia seguinte. O acervo fotográfico da temporada de 1920/1921 da colônia de 

férias do Parque Avellaneda nos apresenta algumas das atividades desenvolvidas durante 

todo o dia nesta instituição, ainda que muitas das cenas fossem posadas e construídas 

espacialmente para a câmera a registrar uma memória concebida para perdurar ao tempo.  
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Figura 24: Uma aula de exercícios físicos 

 
Figura 25: Na praça de jogos 

 
Figura 26: Jogando pinos com arcos 

 
Figura 27: Jogando “pelota voladora” 

 
Figura 28: Dispostos a passear nos burrinhos 

 
Figura 29: No jardim 

 
Figura 30: “Então João, o soldado se dispôs...” 

narrava a professora 

 
Figura 31: O senhor intendente Dr. Cantilo 

rodeado de 2.000 crianças assiste a uma 
apresentação do Teatro Labardén 
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Doados em sua grande maioria pelo diretor do Jardim Zoológico Municipal, 

diversos animais seriam apresentados as crianças. Galinhas, patos e coelhos seriam por 

elas alimentados. Os burrinhos serviriam para montaria e cabras e ovelhas para a ordenha 

do leite a ser consumido em seguida. Um mundo mais rural se apresentava as crianças na 

forma de divertimentos, as quais teriam a possibilidade de acariciar, brincar e cuidar de 

diversos animais. Conheceriam não apenas suas aparências mas também os seus hábitos, 

havendo ocasiões em que lições sobre a vida dos animais e o seu proveito pelos humanos 

eram ministradas. Enxadas e pás revolveriam a terra das hortas e jardins a serem 

semeadas e regadas pelas mesmas crianças. Vassouras, pás e carriolas seriam utilizados 

para remover as folhas e ramos secos das alamedas que serviriam para aquecer a água dos 

banhos. Na rotina da colônia de férias todas as crianças eram envolvidas, aprendendo a 

manejar a natureza em proveito próprio. Jogos em que distâncias eram medidas e cálculos 

eram feitos asseguravam o aprendizado e a fixação de conhecimentos advindos do mundo 

escolar, mas desta vez sendo empregados para a recreação. Trabalhos manuais eram 

realizados com a argila negra encontrada no próprio parque, assim como com o capim, 

incitando a imaginação das crianças que tomava forma em pequenas esculturas ou em 

desenhos inspirados na natureza que os rodeava. 

Na praça de jogos, equipada com diversos pórticos, cordas, escadas e mastros, o 

fortalecimento corporal seria assegurado sem deixar de lado o prazer de escorregar, de se 

balançar, se pendurar, girar e pular. Competições de velocidade, gincanas e jogos com 

arcos, raquetes, bastões, cordas e bolas de toda sorte eram propostos, sobressaindo-se a 

exercícios metodizados como a ginástica, praticada já de longa data pelas crianças em 

suas escolas. Espaços específicos eram reservados para o basquetebol e para o jogo de 

queimada. Um mundo novo se apresentava, concebido exclusivamente para as crianças e 

com atividades bastante distintas daquelas encontradas nas escolas infantis de uma época 

na qual a ginástica imperava. Mesmo seguindo uma divisão de tempo próximo ao 

universo escolar, na colônia de férias as atividades eram aparentemente mais 

“desinteressadas”, no entanto, nenhum instante do dia era “perdido”. Não se tratavam de 

atividades exclusivamente recreativas, no seu conceito mais simplório, pois “no fundo de 

todo jogo, de todo trabalho e de todo movimento palpitava o espírito educativo do 



! 245!

pessoal docente”94 (VIGNATTI, 1921, p.14). De caráter didático mais explícito, haviam 

as aulas sobre a natureza, de geografia, história, moral, urbanidade e geometria, mas estas 

eram ocasionais, pois currículo formal não havia, sendo os temas abordados de acordo 

com o interesse despertado pelas crianças. Cantos, rodas, contações de estórias e 

declamações de poemas terminavam por preencher o dia, havendo aqueles mais 

especiais, nos quais o teatro ao ar livre recebia peças infantis e “a alegria reinava 

soberana no auditório formado por mais de duas mil crianças, pois também assistia a 

estas apresentações a Escuela de Niños Débiles”95 (VIGNATTI, 1921, p.16). 

Em algumas atividades participavam todas as crianças, independente da idade e se 

menino ou menina, em outras as classificações e distinções de gênero se impunham, 

sendo reservadas determinadas práticas apenas para alguns, o que demonstra a existência 

um projeto velado bastante claro quanto o que se esperava do comportamento de cada 

uma das crianças. Aos meninos, os exercícios de força, os cálculos e os serviços mais 

pesados, às meninas, a brincadeira com bonecas e os carrinhos de bebes que incutiam 

desde cedo o sentimento da maternidade, em oposições construídas na longa duração a 

serviço dos desejos de uma sociedade normalizada e patriarcal. 

Entre avanços, semelhanças e recuos, as colônias de férias procuravam se 

distinguir dos modelos mais tradicionais das escolas, inserindo um extenso conjunto de 

novas práticas corporais em suas rotinas, mas nem sempre o corte era completo, 

permanecendo alguns assuntos ainda sob a guarda de pensamentos e concepções mais 

conservadores de sua época. No entanto, uma questão se impõe, com estas instituições as 

férias escolares nunca mais seriam as mesmas. De uma interrupção transitória no tempo 

de estudos, que conferia ritmo ao calendário letivo anual, as férias seriam resignificadas 

de modos bastante distintos, dependendo do projeto instaurado para dirigir este período. 

As colônias foram responsáveis, apesar de muitos desejos velados de seus 

administradores, pela consolidação em nosso imaginário das férias como momento de 

liberdade e contentamentos, mas que, no entanto, poderiam ser recordados também como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94  “en el fondo de todo juego, de todo labor y de todo movimiento palpitaba el espíritu educativo del 
personal docente” 
95 “la alegría reinaba soberana en el auditorio formado por más de dos mil niños, pues también asistía a 
estas presentaciones la Escuela de Niños Débiles” 
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momentos tristes e sufocantes, sobretudo para aqueles que não se enquadravam nos 

comportamentos esperados e desejados pelos administradores e professores destes 

estabelecimentos. Estas individualizações são difíceis de serem percebidas e narradas por 

meio da documentação oficial, sendo as correspondências, escritos e relatos das próprias 

crianças que participaram destas iniciativas um excelente material para nos auxiliar neste 

tipo de analise pormenorizada. Este tipo de fonte, no entanto, é escasso e disperso, 

encontrando-se sobretudo sob guarda familiar, e, se por um lado os documentos oficiais 

podem mascarar o cotidiano mais circunstanciado destas instituições e de seus 

frequentadores, ao analisá-los em consonância com processos culturais mais amplos é 

possível que novas perspectivas sobre as colônias de férias sejam formuladas, sobretudo 

quando considerado o sucesso que alcançaram entre as famílias de diversos estratos 

sociais, a grande procura de pais e filhos por estes estabelecimentos e o encerramento de 

suas atividades com a emergência de um governo ditatorial. 

Em Buenos Aires, as colônias de férias municipais tomariam conta da grande 

maioria dos parques públicos, funcionando em 1936 em onze diferentes localidades 

espalhadas pela cidade96, sendo a sua abertura interrompida logo depois do golpe militar 

de 1966 que instauraria a ditadura mais severa da história argentina (BIANCHI, 2007). 

Seu fechamento neste momento histórico e sua reabertura posterior nos evidencia que não 

se tratava de uma instituição de grande apreço por parte de um governo ditatorial 

marcado sobretudo por repressões. Pensadas para atender as crianças mais pobres e os 

niños débiles, na prática, as colônias de férias portenhas nem sempre foram reservadas 

unanimemente a esta parcela da população, pois alcançariam um grande sucesso entre 

diferentes estratos da sociedade que nelas percebiam um grande potencial no que dizia 

respeito principalmente a recreação e a socialização infantil. Juan Vignatti (1921) nos 

revela que a inscrição das crianças na colônia de férias do parque Avellaneda na 

temporada de 1920/1921 foi bastante conturbada, pois fora dividida em três modelos 

distintos que entraram em conflito. Uma seleção fora realizada pelos professores nas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 As localidades foram: Parque de los Patricios “Carolina Muzzilli”; Parque Saavedra “Gabriela L. De 
Coni”; Parque Avellaneda “Antonio Zaccagnini”; Parque Agronomía “Marcos Sastre”; Parque Los Perales 
“Juan B. Alberdi”; Parque Centenario; Parque Chacabuco “Williams C. Morris”; Jardín de Infantes 
“Andrés Ferreyra”; Quinta Presidencial de Olivos “General San Martín”; Colonia de Necochea “Dr. 
Alejandro Raimondi”; Colonia “Edmundo de Amicis” (BIANCHI, 2007). 
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escolas, no entanto foram também aceitas inscrições diretamente no parque e nas 

Oficinas de Registros Civis, o que impossibilitou um acompanhamento de perto do 

número de interessados, o qual acabou ultrapassando a capacidade prevista para aquele 

ano, sendo muitas das crianças dispensadas em cima da hora. Os procedimentos de coleta 

dos dados antropométricos também não foram realizados com o rigor almejado, pois o 

material do gabinete médico chegou dias antes do encerramento da colônia de férias, o 

que, no entanto, não impossibilitou o seu funcionamento durante todo o mês de março. 

Alguns pais, mesmo não tendo inscrito seus filhos, apareceram ainda no dia da abertura 

em busca de vaga, certificando-nos da grande procura que tiveram as colônias de férias 

municipais em Buenos Aires. De acordo com Armus (2007, p.101), “Na década de trinta, 

ter um lugar nas colônias ou escolas [ao ar livre] continuava sendo um assunto que 

excedia a condição de ‘niño débil”97. Prova disso seriam declarações como a de Clara G. 

que recorda com certa inveja que sua vizinha, tão saudável quanto ela, conseguia 

frequentar as colônias de férias todos os anos, inclusive a da Serra de Tandil, porque seus 

pais sabiam a quem recorrer na administração municipal. 

O fato de estarem alocadas em parques públicos pode nos incitar ainda outras 

reflexões, uma vez que era o modelo de um mundo rural mais arcaico negado com estas 

colônias de férias urbanas em favor de um mundo civilizado a maneira europeia, sem a 

presença das tradições sul-americanas rurais mais arraigadas. Compuseram também, na 

Argentina, um projeto maior de trazer novamente a natureza para dentro dos contornos da 

cidade, de apaziguar seu crescimento voraz, reafirmando o ar livre, o exercício físico e os 

jogos recreativos como inseparáveis da vida urbana. Esta natureza inventada e bem 

disposta dentro dos parques, com animais e plantas de diferentes espécies, seria traduzida 

em procedimentos educativos a serviço da infância. Tratava-se também de um novo valor 

construído, na longa duração, para a natureza, da ponta de um processo maior, que 

adquiriu muitas vezes o sentido de uma violência para com o mundo natural, reordenado 

para um vínculo baseado na simpatia e na preservação. A vida ao ar livre proposta por 

estas colônias de férias narra também uma modificação maior dos vínculos criados com a 

natureza na sociedades ocidentais, no qual de uma exploração incessante da natureza, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 “En la década del treinta tener una plaza en las colonias o escuelas seguía siendo un asunto que excedía 
la condición de ‘niño débil’”. 
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essa passa a ser concebida como um ideal de desfrute, fruição e aprendizado (THOMAS, 

1988). Nos países sul-americanos, no entanto, este processo não se centralizou em 

qualquer concepção de natureza, pois aquela presente nas zonas rurais onde se 

encontravam os gauchos, por exemplo, seria frequentemente aludida por governantes e 

intelectuais da época como responsável pelas misérias e atrasos das nações. Tampouco 

seria uma natureza selvagem, a qual se priorizava por sua destruição ou superação em 

nome do progresso e das civilidades mais distintas. Tratava-se de uma natureza 

planejada, idealizada, para compor o ambiente urbano, para modificá-lo em nome de uma 

vida mais aprazível, saudável e disciplinada; uma natureza reconfigurada nas 

mentalidades, e mesmo na prática – nos limites dos parques públicos –, para se 

transformar em um espaço de divertimentos por excelência, em uma terra de aventuras 

controladas e prazeres civilizados. 

Prazeres estes justificados, por vezes, por concepções eugênicas e patrióticas, mas 

que, na prática, não deixavam de mostrar como encantadores as crianças e pais que 

avidamente procuravam pelas colônias de férias. Entre os desejos eugênicos dos 

administradores e principais incentivadores dentro do Consejo Nacional de Educación 

das colônias de férias e os desejos de grande parte das crianças em participar destas 

instituições, uma grande distância se impunha, pois como destacado pelo pesquisador 

argentino Diego Armus (2007, p.102), que analisou estas mesmas instituições argentinas, 

“buscar nestas colônias e escolas [ao ar livre] refinadas e elaboradas estratégias para 

modelar os corpos e almas das crianças parece desmedido”98, uma vez que representaram 

uma estimulante entrada no moderno mundo da educação, estabelecendo formas bastante 

distintas e instigantes de se conceber espaços e métodos educativos. 

As colônias de férias portenhas, de fato, apresentaram o corpo infantil como 

passível de uma educação pela natureza bastante de vanguarda para sua época e não 

somente como sujeito a correções médicas de uma ginástica utilitária. Isentas de práticas 

de vigilância coerciva mais contundentes e de punições mais autoritárias, estas 

instituições promoveram uma transformação positiva no controle disciplinador da higiene 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 “buscar en estas colonias y escuelas refinadas y elaboradas estrategias para modelar los cuerpos y almas 
de los niños parece desmedido” 
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médica, disseminando a imagem de uma perpétua movimentação e alegria que encantaria 

muitos ao seu redor, o que faria com que crianças e pais se esquecessem ou ignorassem 

sua função higiênica mais latente e mesmo as conotações eugênicas e nacionalistas 

porventura escamoteadas em suas práticas, as quais poderiam ser, no entanto, 

transmitidas de modo apaziguado ou mesmo nas entrelinhas dos contos, canções, peças 

teatrais, exercícios físicos e jogos dirigidos as crianças. Nas narrativas de muitos 

documentos escritos sobre as rotinas destas instituições, assim como em suas fotografias, 

torna-se bastante difícil localizar vestígios de processos excludentes austeros e 

peremptórios, os quais, se existiram, foram realmente uma exceção na história destas 

instituições, no entanto não se pode descartar a hipótese de que as colônias de férias 

estavam passíveis de jogar o jogo que tanto alegrava as elites argentinas, de um 

“melhoramento” físico das novas gerações e uma educação moral para a manutenção da 

ordem socioeconômica vigente e da qual tanto tiravam proveito. Pablo Scharagrodsky 

(2006a) levantou esta questão ao afirmar que as colônias de férias argentinas não 

passavam de medidas paliativas, uma vez que não promoviam alterações mais profundas 

nas estruturas sociais e econômicas vigentes no país, permanecendo a miséria como uma 

realidade enraizada no meio urbano e a divisão entre ricos e pobres inalterada. Contudo, 

ao analisarmos estas instituições a partir de uma perspectiva cultural e nos atendo a visão 

de pais e filhos, ou seja, investigando os sentimentos emergidos na população e 

principalmente nas crianças que participavam de suas atividades, torna-se inegável 

também que, mesmo proporcionando um momento passageiro, por demais fugaz, ao 

escamotear momentaneamente a dura realidade vivida pelos mais pobres no meio urbano, 

poderiam ficar, inversamente, registradas nas lembranças infantis como a possibilidade 

de um mundo diferente, mais amável e cuidadoso para com seus habitantes. Se as 

famílias abastadas podiam facilmente se apartar do conturbado universo urbano de 

Buenos Aires para se entregarem a divertimentos e sociabilidades distintas indo para o 

balneário de Mar del Plata, poderiam agora também as crianças pobres viverem por 

alguns momentos entre seus camaradas, protegidas no interior destes “parques-escolas” e 

“parques-colônias” para elas exclusivamente reservados. Entre luz e sombra, em pleno ar 

livre ou encerradas dentro das sufocantes urbes, as colônias de férias e escolas ao ar livre 
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ganhariam novos terrenos, sendo adotadas, em contextos bastante diversos, por outros 

países deste Novo Mundo que seguimos viagem. 
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11. DA “BARBÁRIE” A “CIVILIZAÇÃO”: A EDUCAÇÃO DO CORPO AO AR 

LIVRE NO URUGUAI 
 

Um pequenino território ao extremo sul da imensidão americana, deste modo 

amável muitos uruguaios costumam definir os limites geográficos de seu país que por 

muito tempo teve sua história diretamente relacionada com a Argentina, partilhando, não 

apenas extensões territoriais mas, também sensibilidades muito próximas, sobretudo no 

que diz respeito a antinomia barbárie e civilização99. Esta antinomia construída sobretudo 

pelas classes dominantes, desenharia o meio rural como algo a ser superado e 

identificaria a civilização com as cidades, em uma oposição valorativa e que sem dúvida 

repercutiria tanto em processos culturais, quanto em políticas de criação de colônias de 

férias, escolas ao ar livre, acampamentos e excursões escolares. 

O ideal de uma educação ao ar livre esteve presente no sistema de ensino uruguaio 

desde sua criação em 1877 com a promulgação da Ley de Educación Común por José 

Pedro Valera (1845-1879), a qual conferiria as bases de uma educação gratuita, 

obrigatória e laica no país. Embora a separação completa da religião e da educação 

pública tenha ocorrido somente em 1909, Valera mantinha uma posição bastante incisiva 

quanto a natureza ser pedagogicamente interpretada pelos cânones da ciência e não dos 

dogmas religiosos. “Entrar no mundo da verdade, descobri-la, é [para Valera] descobrir 

as leis da natureza, é situar-se no caminho da ciência [...], é, pedagogicamente falando, 

estimular, desenvolver e preparar os sentidos para que o mundo factual se possa 

apreender melhor”100 (RODRÍGUES GIMÉNES, 2012, p.86).  

Conhecido, muito provavelmente, durante sua estadia na Europa, o método 

intuitivo de lições de coisas ocuparia um espaço importante nos textos de Varela, pois 

preparariam os sentidos para a investigação científica a ser realizada pelos alunos, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 A respeito da passagem de uma sensibilidade bárbara para uma civilizada e suas antinomias cf. 
BARRÁN, 2004a,b. Assim como as teorias desenvolvidas por Barrán, as pesquisas históricas de Raumar 
Rodríguez Giménez (2012) e Paola Dogliotti (2012) sobre a educação física uruguaia foram largamente 
empregadas neste capítulo. 
100 Entrar al mundo de la verdad, descubrirla, es descubrir las leyes de la Naturaleza, es situarse en el 
camino de las ciencias, especialmente de las ciencias naturales, es, pedagógicamente hablando, estimular, 
desarrollar y preparar los sentidos para que el mundo fáctico pueda aprehenderse mejor. 
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representando, segundo Jorge Bralich (1989), o passo mais audacioso de sua pedagogia. 

Suas apostas eram na ilustração e na ciência como sinônimos de uma sensibilidade 

civilizada e do progresso nacional, por isso criticaria a figura do gaúcho e os ornamentos 

de um passado uruguaio com o qual se deparara, durante viagem, no pavilhão de seu país 

na Exposição Universal de Paris de 1867 (RODRÍGUES GIMÉNES, 2012). Conforme 

analisado por Pedro Barrán (2004b), para a reforma valeriana, educar a criança era 

praticamente o mesmo que civilizar a sensibilidade bárbara: o gaúcho que vivia em seu 

interior pois, tanto gaúcho – tido como um “bárbaro social” – quanto a criança –  um 

“bárbaro etário” – se civilizariam pela escola. Tratava-se para Valera de uma educação 

por meio de uma natureza civilizada, a qual os estudantes investigariam cientificamente 

em nome do progresso do país e não de uma natureza que representaria as supostas 

origens do país ou que valoraria a figura de seu habitante rural, o gaucho. 

Assim como na Argentina, no Uruguai, talvez do modo ainda mais arraigado, as 

apostas das elites dirigentes se fariam na ordem urbana e não no universo rural ou numa 

expressão mais arcaica da natureza, ainda que a pecuária representasse sua maior 

economia e o campo constituísse a imensa parte de seu território. Prova disso foram os 

manuais de urbanidade e boas maneiras e os programas escolares publicado no final do 

século XIX, pelos quais se procurou suplantar os hábitos rurais e as sensibilidades ditas 

bárbara por condutas civilizadas e urbanas (RUGGIANO, 2011). Não somente a criança 

era tida como um bárbaro em estado de pureza, a qual era necessário vigiar e sobretudo 

civilizar, mas também a própria natureza na qual os procedimentos pedagógicos se 

desenvolveriam deveria ser catalogada pela ciência e urbanizada. Desse modo, se 

propunham um processo pedagógico de domesticação dos sentidos – ao olfato para 

odores e aromas mais sutis, ao tato experimentado por meio de diversas sensações 

corporais, ao gosto por meio de um comer e beber mais refinado e regulado e a própria 

gestualidade, cada vez mais controlada – corroborando a passagem de uma sensibilidade 

bárbara para uma sensibilidade civilizada desenvolvida ao longo de todo o século XIX.  

Com a chegada do século seguinte, observa-se um acentuado período de 

modernização do país, iniciado na presidência de José Battle y Ordónéz em 1905 e que se 

estenderia até 1929, sendo denominado pelos estudos históricos como a época batllista 
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em homenagem ao presidente que dera inicio a este processo de modernização do país. 

Neste período, houve um proeminente crescimento em seu plano económico, 

acompanhado pela construção de novas linhas férreas e a instauração de latifúndios que 

inaugurariam uma lógica industrial e administrativa aos antigos saladeros de tradição 

gauchesca. Este foi também o momento da promulgação de leis trabalhistas que visaram 

reduzir as cargas horárias e o trabalho infantil no país, tendo como argumentos 

coadjuvantes para o seu estabelecimento questões do âmbito higiênico-sanitário e 

económico (NAHUM, 2011). A escola e a criança as atenções permaneciam no campo 

das medidas que garantiriam a legitimação da educação gratuita, obrigatória e atrelada a 

higiene escolar. 

Em 1908 se criaria o Cuerpo Médico Escolar, o qual enviaria alguns de seus 

profissionais para participar do Congresso Internacional de Higiene Escolar ocorrido em 

1910 em Paris. Sebastián R. Rodriguez apresentaria na ocasião o projeto de sua autoria 

para instituir os passeios e excursões escolares a serem realizadas uma vez por semana 

como uma prática higiênica e, ao mesmo tempo, educativa, pois realizada em contato 

direto com os elementos naturais e com a concretude científica da natureza. Os passeios e 

excursões poderiam ser, nos dizeres do autor, um passo prévio a definitiva instalação de 

colônias de férias no país por se constituírem como mais factíveis e viáveis naquele 

momento (CUERPO, 1910). 

O Cuerpo Médico Escolar fora também responsável por selecionar as crianças nas 

escolas públicas que participariam da malograda colônia de férias levada adiante pelo 

médico José Scoseria na praia de Punta Carrera em 1910 (cf. cap.8.2). Inspirado na 

experiência que realizara no ano anterior, Scoseria não conseguiria, no entanto, mesmo 

com a ajuda do Cuerpo Médico Escolar, reunir uma grande quantidade de participantes 

para a edição de 1910 de sua colônia de férias, devido principalmente a oposição da 

maioria das famílias em enviarem seus filhos para esta nova instituição. Como 

consequência, diria um dos profissionais do Cuerpo Médico Escolar, “as autoridades 

encarregadas de velar pela instrução e a saúde da população infantil, não hão de dilatar a 
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fundação de outras Colônias Escolares”101 (CUERPO, 1910, p.152). Na verdade, neste 

mesmo período haviam outros projetos para a consolidação de uma educação ao ar livre 

sendo concebidos no Uruguai, os quais, assim como na Argentina, optariam por uma 

natureza circunscrita a parques e praças urbanas, mais do que um natureza rural. Nesse 

sentido o Cuerpo Médico Escolar se pronunciaria afirmando que: 

 

O rápido incremento da nossa Capital, impõe a necessidade de se 
preocupar com a aquisição de terrenos destinados ao divertimento 
escolar, já que, sem espaço amplo, não há jogos livres possíveis, e o 
tipo moderno de praças e parque públicos, de jardins decorativos, não 
tolera, entre outras razões, que possam ser utilizados como locais de 
jogos escolares102 (CUERPO, 1910, p.157). 

 

Apesar das intenções serem parecidas com o projeto apresentado anos antes pela 

organização administrativa congênere da Argentina, que priorizava por espaços abertos 

no interior da instituição escolar e em parques anexos, sendo posto parcialmente em 

prática anos mais tarde pela Dirección General de Plazas de Ejercicios Físicos do 

município de Buenos Aires, que proveu uma série de equipamentos esportivos e de jogos 

infantis aos parques públicos portenhos, as articulações políticas para a implementação de 

espaços de jogos ao ar livre nas praças de Montevidéu diferenciaram-se, em diversos 

aspectos, do caso argentino. Em primeiro lugar, como advertido pela pesquisadora 

uruguaia Paola Dogliotti (2012), ao analisar os informes apresentados pelos profissionais 

da Dirección General de Instrucción Primaria, os exercícios físicos eram quase ausentes 

do universo escolar do país no final do século XIX e quando se faziam presentes 

manifestavam-se sob a forma do método sueco de ginástica, preconizado sobretudo por 

Valera por assentar suas bases em fundamentos fisiológicos e higiênicos, mas que, no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 “Las autoridades encargadas de velar por la instrucción y la salud de la populación infantil, no han de 
dilatar la fundación de otras Colonias Escolares” 
102 El rápido incremento de nuestra Capital, impone la necesidad de preocuparse de la adquisición de 
terrenos con destino á esparcimiento escolar, ya que, sin espacio amplio, no hay juegos libres posibles, y 
que el tipo moderno de las plazas y parques públicos, de jardines artísticos, no tolera, entre otras razones, 
que ellos puedan ser utilizados para sitios de juegos escolares. 
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entanto, era recomendado que fosse realizado no interior de salões fechados e não ao ar 

livre (cf. fig.32 e 33). 

 
Figura 32: Aula de ginástica para escolares de ambos 

os sexos, 1893. 

 
Figura 33: Aula de ginástica para escolares, 1912. 

Ao método de ginástica sueca, diversas críticas seriam formuladas por professores 

e esportistas uruguaios no começo do século XX. Alejandro Lamas, professor de 

ginástica da capital, priorizaria, em seu livro publicado em 1903, o ensino da ginástica 

sueca, no entanto, anos mais tarde, em 1911, ao propor um dos primeiros intentos oficiais 

de sistematização de um plano de educação física a ser levado a diante pelas professoras 

normalistas do Uruguai, uma vez que o país não contava ainda com nenhuma instituição 

para a formação exclusiva de professores de educação física, já observava nos jogos ao ar 

livre um componente importante para a educação física uruguaia, tendo alvitrado a 

possibilidade de que exercícios físicos ao ar livre fossem realizados aos sábados em 

parques escolares (DOGLIOTTI, 2012). Tratava-se, pois, do intento de criar espaços 

extraescolares para que os jogos ao ar livre viessem a luz do dia no Uruguai. Tendo em 

vista a impossibilidade de comporem os currículos escolares ministrados pelas 

professoras normalistas, propunha-se que os jogos ao ar livre se fizessem presentes em 

espaços que extrapolassem a instituição escolar. 

Após malograda a experiência da colônia de férias de Scoseria, dois projetos 

distintos relacionados a vida ao ar livre foram postos em prática no Uruguai na década de 

1910. O primeiro foi capitaneado pelo médico Américo Mola com o apoio do Cuerpo 

Médico Escolar e da Liga Uruguaya Contra La Tuberculosis e centralizava-se na criação 

de escolas ao ar livre nas imediações de Montevidéu, estando ligado a uma tradição 
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normalista, que priorizaria pelo ensino prático realizado a partir da concretude da 

natureza e aos intentos da medicina em controlar os casos de tuberculose. O segundo 

projeto, apoiado pela Asociación Cristiana de Jóvenes e pela Comisión Nacional de 

Educación Física referia-se ao estabelecimento das plazas de deportes no interior da 

capital uruguaia, estando ligada aos intentos de conformar a educação física como um 

campo autônomo da educação escolar, sendo fortemente influenciada por um modelo 

inglês importado dos Estados Unidos. De fato, a relação de causa e efeito anunciada no 

início do parágrafo parece artificial, sendo bastante provável que o fato da colônia de 

férias de Scoseria não ter tido continuidade nos anos posteriores estivesse atrelado com 

os projetos de criação das plazas de deportes e escolas ao ar livre que começavam a 

ganhar corpo no Uruguai naquele mesmo período. No entanto, apesar de serem 

classificados dentro dos limites de uma educação ao ar livre, os projetos apresentavam 

singularidades, sendo as escolas ao ar livre criadas a partir da união da educação e da 

medicina, enquanto que as plazas de deportes tinham por tradição principal o modelo 

esportivo anglo-americano presente no país com a abertura em 1909 de uma filial da 

Young Men's Christian Association (YMCA) 103, a qual teria nos esportes, jogos ao ar 

livre e acampamentos sua principal base para a formação da juventude uruguaia. 

 

11.1 A natureza e suas utilizações médicas e pedagógicas: as escolas ao ar livre 

O primeiro projeto para a criação de escolas ao ar livre no país foi apresentado em 

1910, poucos anos após ser inaugurada a primeira instituição deste gênero na Alemanha e 

um ano antes da inauguração das duas primeiras Escuelas para Niños Débiles em Buenos 

Aires, demonstrando que os profissionais da Dirección General de Instrucción Primaria 

uruguaia encontrava-se bastante atentos as iniciativas postas em prática no estrangeiro. 

Eduardo Rogé, autor do projeto, afirmava que estas instituições se pareciam muito com 

as colônias de férias, com a diferença que “os alunos permanecem ali por cinco a seis 

meses, voltando todos os dias a suas casas para dormir, e seguem um curso de ensino 

graduado, de caráter eminentemente instrutivo e prático, muito interessante a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Denominada Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) em espanhol e em português Associação Cristã de 
Moços (ACM), foi fundada em 1844 na Inglaterra, chegando ao Uruguai em 1909. 
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agradável”104 (ROGÉ, 1910, p.156). Diversos profissionais do Cuerpo Médico Escolar, 

por sua vez, levantariam uma série de argumentos para apoiar a suposta supremacia das 

escolas ao ar livre sobre as colônias de férias, sobretudo no que se refere ao fato do 

sistema de externato possibilitar a conservação de um vínculo maior das crianças com 

suas famílias, pois retornariam, por meio do sistema público de transportes, aos seus lares 

no final do dia. Os argumentos levantados tinham por objetivo maior provocar as 

autoridades a investirem nestas instituições, o que ocorreria no ano de 1913 (CUERPO, 

1914). 

Apresentada a Dirección General de Instrucción Primaria em 1909, a proposta de 

Rogé era de se criar uma “escola selvática” – tradução do termo alemão inicialmente 

empregado para as escolas ao ar livre (waldschulen) –, utilizando-se da estrutura de um 

chalé, que servia então como escola rural na localidade do Cerrito de la Victoria, nas 

imediações de Montevidéu, mas que poderia ser desmontado e armado novamente no 

bairro do Prado, nas proximidades do passeio público. Posto em prática em 1913 pelo 

médico Américo Mola sob a denominação de escuela al aire libre, a instituição foi 

inaugurada nas dependências do parque do Sanatorio Diurno da Liga Uruguaya contra la 

Tuberculosis, entidade civil que ficaria responsável também pela alimentação das 

crianças, enquanto que o Cuerpo Médico Escolar se responsabilizaria pela vigilância 

sanitária e higiênica de suas instalações e alunos e a Dirección General de Instrucción 

Primaria pelo ensino a ser ministrado por seus profissionais. As crianças atendidas 

advinham tanto da escola comum, quanto do hospital infantil mantido pela Liga, “pois as 

crianças que saem do Hospital solicitam a entrada nela como meio de continuar seu 

restabelecimento físico”105 (LLACHE, 1919, p.16). Ao invés de se desmontar o edifício 

de uma escola rural, fora concebido um pavilhão com grandes janelas de vidro no interior 

do parque, o qual abrigaria o refeitório e, nos dias de chuva, os alunos, sendo que o 

restante do tempo passado na instituição se faria ao ar livre, mesmo nas baixas 

temperaturas do inverno uruguaio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 los alumnos concurren allí durante cinco a seis meses, volviendo todos los días á sus hogares á dormir, y 
sieguen un curso de enseñanza graduada, de carácter eminentemente instructivo y práctico, muy interesante 
y agradable. 
105 “pues los niños que salen del Hospital solicitan la entrada a ella, como medio de continuar se 
restablecimiento físico” 
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Figura 34: Classe de leitura ao ar livre  

 
Figura 35: Uma aula de aritmética prática: o metro, múltiplo e submúltiplo 

 
Figura 36: Exercícios respiratórios realizados ao ar livre 
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As aulas práticas eram uma constante e se utilizavam de todos os recursos do 

parque para o ensino da aritmética, geografia e história natural, assegurando um currículo 

centralizado em conteúdos científicos a partir do método de ensino intuitivo que se 

encontrava bastante em voga entre os profissionais da educação uruguaia desde o final do 

século XIX. Havia também a prática de trabalhos manuais, como a confecção de cestos, e 

trabalhos de jardinagem. Os professores advinham sobretudo do Instituto Normal de 

Maestros, principal entidade formadora do corpo docente do país, responsável pelos 

programas de magistério e, por consequência, por grande parte das políticas educativas 

do país. O cronograma da escola intercalava as aulas ao ar livre com momentos de 

repouso, jogos livres e ginástica respiratória. Ministrada pelas professoras normalistas, a 

ginástica realizada na instituição seguia, muito provavelmente, os fundamentos do 

método sueco presentes no programa pedagógico do principal estabelecimento superior 

de formação de professores, o Instituto Normal de Maestros. As fontes não relatam neste 

primeiro momento o ensino de jogos com bola ou praticas esportivas nesta instituição, 

apenas os jogos livres, ou seja, sem direcionamento específico, e a ginástica sueca. Esta 

característica esteve relacionada com o fato do método sueco ser hegemônico no sistema 

de ensino uruguaio nas primeiras década do século XX, principalmente por conta da 

formação profissional posta em prática pelo Instituto Normal de Maestros e pela 

inexistência de um plano geral de educação física escolar ou de uma instituição de nível 

superior para formação específica de professores de educação física (DOGLIOTTI, 

2012). 

Em 1914, um novo projeto foi apresentado a Dirección General de Instrucción 

Primaria, agora para a criação de uma escuela de la playa, a ser instalada sobre a areia, 

junto ao mar, em instalações desmontáveis, e nas quais as crianças enviadas pelo Cuerpo 

Médico Escolar poderiam permanecer durante todo o verão. Não se propunha um caráter 

de internato para o estabelecimento, pois previa-se a sua instalação em alguma praia 

adjunta a cidade de Montevidéu como Ramírez, Pocitos ou Capurro, o que possibilitaria 

aos alunos regressar a suas casas no final da tarde. A instituição poderia ser, nos dizeres 

de seu propositor, “o complemento das Escolas ao Ar Livre no campo”106 (CUERPO, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 “o complemento das Escolas ao Ar Livre en el campo” 
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1914, p.94). De fato, a maior diferença entre a escuela de la playa concebida e uma 

colônia de férias era o seu caráter de externato, uma vez que ambas funcionariam 

exclusivamente durante o verão. O projeto seria reapresentado anos mais tarde, em 1919, 

na segunda edição do Congresso Pan-Americano da Criança ocorrido em Montevidéu, no 

entanto seria colocado em prática somente em 1928 na praia de Malvin. Diversos autores 

se refeririam a esta instituição como a Colônia Marítima de Malvin, no entanto, muitos 

consideravam a definição inapropriada, pois se trataria, em seus dizeres, de uma variação 

das escolas ao ar livre, uma vez que as crianças atendidas não pernoitavam na instituição 

(SCHIAFFINO, 1929; CUERPO, 1914, FOURNIÉ, 1931, PETRILLO, 1932). Devido a 

nomenclatura, que ora se apresenta nas fontes consultadas como colônia de férias, ora 

como escola ao ar livre, fora difícil obter informações precisas a respeito desta instituição 

especificamente. Novamente as histórias, termologias e funções destas duas instituições 

se cruzavam, tornando impreciso o seu distanciamento conceitual. 

Sob influência de Américo Mola, duas outras escolas ao ar livre seriam criadas 

nos arredores da capital uruguaia no ano de 1921, sendo que em 1927 a primeira 

instituição inaugurada no país encontrava-se prestes a se desvincular por completo da 

Liga Uruguaya contra la Tuberculosis e se mudar para um parque próprio, sob o 

comando único do Dirección General de Instrucción Primaria. Pode-se observar que a 

década de 1920 foi bastante expressiva para as escolas ao ar livre no Uruguai, tendo 

aumentado tanto em número quanto em quantidade de vagas, que viria a dobrar em 1927, 

atingindo a marca de 200 crianças por instituição. Este processo acompanhou os 

investimentos nacionais na higiene escolar, expresso principalmente na reorganização 

efetuada no interior do Cuerpo Médico Escolar no ano de 1925, a qual aumentaria tanto 

seus recursos financeiros quanto o seu número de funcionários (SCHIAFFINO, 1929; 

MOLA, 1927). O cargo de visitadoras escolares fora criado em 1927, acompanhando este 

processo de crescimento e estabelecimento da higiene escolar nas estruturas 

administrativas do ensino uruguaio. No ano de 1927 fora ainda criada uma escola ao ar 

livre em Tacuarembó, cidade localizada no interior do Uruguai, a cerca de 400km de 

Montevidéu, a qual seguia os mesmos parâmetros instituídos por Américo Mola para os 

outros três estabelecimentos congêneres instalados na capital (FERNÁNDEZ, 1927). 
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Figura 37: Escola ao Ar livre no. 3. Montevidéu – Uruguai. Tomando banho de sol. 

As fotografia tiradas destas instituições na década de 1920 são bastante 

expressivas pois apresentam uma grande similaridade discursiva com os cartões postais 

da clínica de Auguste Rollier. Segundo Américo Mola (1927), o método helioterápico 

empregado se aproximava daquele proposto pelo médico suíço. As crianças, dispostas 

sobre camas, teriam partes de seus corpos ora protegidas por roupas leves, ora expostas 

diretamente ao sol. Até mesmo a posição dos corpos infantis sobre as camas lembrava os 

cartões postais da escola ao sol de Rollier (cf. fig. 14), assim como os limites impostos 

pela varanda, estabelecendo-a como um ambiente médico distinto, e a presença da 

natureza ao fundo, numa emulação bastante acentuada que nos faz conjeturar sobre o 

entusiasmo que Américo Mola poderia ter pelo trabalho desenvolvido nos Alpes suíços. 

Ao que tudo indica, a intenção de Rollier em difundir largamente seu estabelecimento por 

meio de cartões postais tinha sido alcançada, atravessando o Oceano Atlântico e 

ganhando seguidores em terras tão distantes como o Uruguai.  

Em outra imagem, as carteiras portáteis e facilmente transportáveis pelos alunos 

possibilitariam o deslocamento da sala de aula para debaixo das árvores, sendo alocadas 

em diferentes posições, como bem conviesse a professora ou ao médico. Postos de perfil, 

com a lousa de frente em último plano, as carteiras utilizadas se sobressaem na 
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construção imagética proposta pelo fotógrafo. Suas linhas são bastante distintas dos 

móveis utilizados na primeira escola ao ar livre uruguaia. Assentos individuais, leves e 

dobráveis, se distanciam enormemente das carteiras robustas e pesadas anteriormente 

empregadas (cf. fig. 34). Os troncos das árvores delimitam por fim a cena, e suas copas, 

recortadas pela câmera, conferem uma impressão de magnitude, envolvendo os alunos 

que se entregam a leitura neste ambiente inusitado, nesta natureza escolar. 

 
Figura 38: Escola ao Ar livre no. 3. Montevidéu – Uruguai. Classe ao ar livre no verão. 

Novamente há uma filiação bastante explícita com os postais da escola de Rollier 

(cf. fig. 18) na tentativa de se construir uma memória que estabelecesse relações diretas 

entre as duas instituições. Mais do que uma simples emulação ou admiração de Américo 

Mola, estas imagens nos narram a tentativa de colocar a experiência uruguaia em par de 

igualdade com aquelas das nações mais avançadas em matéria de medicina preventiva e 

de uma educação realizada ao ar livre. Potentes construtoras de memórias, as fotografias 

não podem ser concebidas pelo pesquisador como casuais ou meros retratos imediatos da 

realidade (KOSSOY, 2002, 2001; SONTAG, 2004; BARTHES, 1984). Sua 

intencionalidade nos revela os desejos do Uruguai de participar dos debates 

internacionais referentes as escolas ao ar livre, uma vez que os postais e imagens da 
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escola ao sol de Rollier ficariam gravados na memória coletiva da época como uma 

instituição modelo que levaria a última instância a união da medicina preventiva com a 

educação ao ar livre. As semelhanças entre as imagens não se fazem, desse modo, 

acidentais, pois revelam o intento de colocar a iniciativa uruguaia em uma posição de 

vanguarda e de destaque na circulação dos saberes sobre as escolas ao ar livre, 

proporcionando ao criador destas instituições no Uruguai um reforço inestimável no que 

diz respeito a ampliação de suas interlocuções no cenário internacional. Favoreceriam o 

estabelecimento de redes de contatos e troca de informações para a conformação das 

estruturas de um movimento internacional de escolas ao ar livre, movimento este que 

Américo Mola se filiaria por muito tempo, sendo a ele concedida a presidência do Comité 

Internacional de Escolas ao Ar Livre em 1922 (CHÂTELET, 2003). 

Participante de provavelmente todas as edição dos Congressos Internacionais de 

Escolas ao Ar Livre, Américo Mola sempre escreveria, ao retornar de suas viagens pela 

Europa, informes para os boletins del Instituto Internacional Americano de Protección a 

la Infancia, narrando os debates ocorridos nestes eventos científicos, para os quais 

contribuiria com relatos e materiais fotográficos com o objetivo de expor os 

estabelecimentos que administrava em seu país (MOLA, 1936, 1927). Ao regressar da 

primeira edição deste evento, ocorrido em 1922 na cidade de Paris, afirmou que o 

congresso teria esclarecido muitas das confusões existentes sobre as escolas ao ar livre, 

definindo-a como uma instituição de ensino na qual o médico exerceria uma função 

colaborativa. Dizia que, desde sua criação, as escolas ao ar livre uruguaias já seguiam os 

parâmetros propostos na primeira edição do congresso pois os médicos dirigiam e 

assessoravam a ação pedagógica (MOLA, 1927). Na sequência de seu texto publicado no 

boletim, Emilio Fournié (1927) escrevera a respeito das escolas ao ar livre desde seu 

ponto de vista pedagógico, reafirmando serem estas, antes de tudo, instituições 

educativas. 

O objetivo do texto de Fournié (1927) foi o de justificar as medidas pedagógicas 

tomadas para garantir que as crianças atendidas pelas escolas ao ar livre uruguaias não 

sofressem uma defasagem em seus estudos, uma vez que poderiam ingressar e sair dessa 

instituição em qualquer período do ano e porque o número de horas dedicadas ao ensino 
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era bastante inferior aos demais estabelecimentos escolares do país. De um modo geral, o 

prazo mínimo de permanência de cada criança atendida era de quatro meses, no entanto 

poderia haver casos de tempo indeterminado. A entrada e saída destas crianças não seguia 

nenhum calendário específico, como o escolar por exemplo, e ocorria de acordo com a 

seleção realizada pelo Cuerpo Médico Escolar e a existência de vagas na instituição. 

Essas características peculiares poderiam interferir na continuidade do ensino oferecido 

entre a escola comum e aquelas ao ar livre, segundo os argumentos que Forunié tentava 

combater. Por serem admitidas crianças advindas de diferentes estabelecimentos 

escolares, com diferentes níveis de conhecimento, o ensino poderia supostamente 

também ser prejudicado. No entanto, Fournié argumentava que tais características não 

acarretariam em defasagens de ensino, pois o currículo adotado era o mesmo dos demais 

estabelecimentos de ensino comuns, garantindo assim uma continuidade nos conteúdos 

ensinados. O programa escolar era composto pelas disciplinas de Matemática, 

Linguagem, Higiene, Moral e Ciências Naturais, sendo que esta última apresentava um 

ensino essencialmente prático que se utilizava dos recursos encontrados nos bosques 

onde ocorriam as aulas. Quanto a disparidade de conhecimento que os alunos poderiam 

apresentar ao ingressar na instituição, Fournié a resolveria com a aplicação de um exame 

escrito que garantiria ao professor saber o conhecimento prévio de seus alunos. O 

reduzido número de horas destinadas ao ensino seria, por sua vez, compensado 

distribuindo-se “em lições curtas e ocasionais, tomando um caráter concreto, ativo e 

prático” (FOURNIÉ, 1927, p.225), de modo a se fazer mais eficiente e agradável. O 

processo pedagógico dar-se-ia a todo instante na escola ao ar livre, desde a chegada do 

infante a instituição e sob a presença constante da professora que deveria estar atenta as 

suas manifestações de interesse. Como exemplo deste processo pedagógico cita os 

acampamentos infantis organizados na cidade litorânea de Piriápolis, nos quais as 

crianças desde o acordar ao dormir estariam submetidas a um ambiente de ensino-

aprendizagem. 

De fato, estas questões pedagógicas apresentadas pelo autor como uma 

característica específica das escolas ao ar livre, eram bastante discutidas na pedagogia da 

Escola Ativa e, segundo seus dizeres, poderiam também se fazer presentes em outros 

estabelecimentos de ensino. Seu intento era chamar a atenção do leitor para que as 
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experiências de ensino das escolas ao ar livre pudessem ser adotadas também pelas 

escolas comuns, não se restringindo somente as crianças consideradas como fisicamente 

mais fracas. Assim como Fournié, diversos outros autores, que discorreram sobre as 

escolas ao ar livre, ou mesmo sobre colônias de férias, conceberam que as experiências 

pedagógicas postas em práticas nestas instituições extraescolares deveriam ser aplicadas 

também nas escolas de um modo geral. 

Publicadas nos boletins do Instituto Internacional Americano de Protección a la 

Infancia, estas informações e opiniões dos dois autores garantiriam, ao mesmo tempo, 

uma repercussão dos debates realizados nos Congressos Internacionais de Escolas ao Ar 

Livre entre os profissionais americanos e o estabeleceriam as escolas ao ar livre 

uruguaias como modelos a serem seguidos em outros países. A escuta por parte de outros 

profissionais no estrangeiro se faria atenta, sendo duas correspondências enviadas, do 

Chile e do México, ao Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia em 

busca de maiores informação sobre as escolas ao ar livre uruguaias para as quais Fournié 

havia formulado o programa pedagógico (FOURNIÉ, 1928). 

Américo Mola continuaria a participar das edições posteriores do Congresso 

Internacional de Escolas ao Ar Livre, garantindo assim uma via de mão dupla, ou seja, 

informando a comunidade científica internacional sobre as instituições uruguaias e suas 

inovações, assim como trazendo novidades que poderiam ser aplicadas e adaptadas nas 

escolas ao ar livre por ele dirigidas. Próximo ao Instituto Internacional Americano de 

Protección a la Infancia e participando também dos Congressos Pan-Americanos da 

Criança, Mola centralizaria em sua pessoa a construção de um conhecimento 

internacional sobre as escolas ao ar livre, garantindo sua divulgação entre os países e 

profissionais americanos. O discurso do médico uruguaio não seria estático e imutável, 

mas acompanharia principalmente os debates estabelecidos nos Congressos 

Internacionais de Escolas ao Ar Livre. Se em um primeiro momento priorizou pelas 

escolas ao ar livre como instituições educativas, a partir da terceira edição do evento, 

ocorrido na Alemanha em 1936, pouco antes da eclosão da II Guerra Mundial, alteraria 

bastante seu discurso, conferindo uma maior ênfase a função médica destas instituições. 

Ao médico não caberia mais a posição de colaborador dentro desta instituição de ensino, 
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uma vez que “as Escolas ao Ar Livre [deveriam estar] sob a Direção do Médico, [...] pois 

ditos estabelecimentos devem ter – cada vez mais –, uma maior dependência e uma 

vigilância médica mais completa”107 (MOLA, 1936, p.408). 

Os relatos de Mola sobre este evento em particular apresentam as propostas 

alemãs de restruturação de seu sistema de ensino durante o período no qual se 

conformava o nazismo, citando, por exemplo, as organizações de Juventudes Hitlerianas, 

e deixando transparecer o caráter eugenista e nacionalista bastante marcante desta edição 

do congresso. Em seu texto publicado no boletim do Instituto Internacional Americano 

de Protección a la Infancia, o médico uruguaio não se ateria mais a importância 

pedagógica das escolas ao ar livre, mas sim a higiene do corpo e na relevância do médico 

dentro do quadro de profissionais destas instituições, pensadas agora exclusivamente a 

partir de um prisma médico bastante definido. Tratava-se de uma concepção que, 

influenciada pelo movimento eugenista alemão, conferia destaque ao trabalho e 

vigilância sobre o corpo infantil. Novamente, as escolas ao ar livre se encontrariam a 

sombra do discurso eugênico, de desejos de regenerar as “raças nacionais”. 

Não se sabe ao certo quando foram fechados estes estabelecimentos no Uruguai, 

ou quando foram transformados em escolas comuns, mas, de um modo geral, as escolas 

ao ar livre representaram um “cometa médico-pedagógico” que passou de modo veloz e 

pontual por diversos países, desaparecendo por completo entre as décadas de 1950 e 1960 

(LUC, 2003). A última edição do Congresso Internacional de Escolas ao Ar Livre 

ocorreria na Suíça em 1953 encerrando sua órbita. De tradição europeia, estas instituições 

possibilitaram que os profissionais uruguaios se inserissem de modo central no cenário 

internacional dos congressos voltados a infância, promovendo a circulação de saberes a 

respeito das escolas ao ar livre entre diversos países, tanto na Europa quanto na América 

do Sul. Nos Congressos Pan-Americanos da Criança, assim como nos boletins do 

Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, foram cada vez menos 

abordadas durante a década de 1940, desaparecendo dos debates travados ao longo dos 

anos de 1950. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107  “las Escuelas al Aire Libre [deberían estar] bajo la Dirección del Médico, (...) pues dichos 
establecimientos deben tener, - cada vez más -, una mayor dependencia y una vigilancia médica más 
completa” 
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No Uruguai, para além das questões relacionadas a medicina, as escolas ao ar 

livre se situaram como um campo privilegiado para o emprego e experimentação do 

método intuitivo largamente difundido na tradição normalista do Uruguai por meio do 

Instituto Normal de Maestros. O ensino prático nestas instituições teve, a partir da década 

de 1920, grande apoio das teorias da Escola Ativa em circulação entre os profissionais de 

ensino, consolidando as escolas ao ar livre uruguaias como lócus central de uma 

educação realizada na e pela natureza. As práticas corporais ao ar livre, ligadas ao âmbito 

da educação física, se restringiram, no entanto, sobretudo a ginástica realizada nos 

bosques destes estabelecimentos e aos jogos livres que intercalavam o ensino teórico-

prático. Se por um lado, estas instituições priorizaram e desenvolveram largamente o 

ensino científico e as aulas realizadas em ambiente externo, em contato direto com a 

natureza, as práticas corporais ao ar livre sistematizadas seriam bastante exíguas, sendo 

alguns do fundamentos do método sueco de ginástica realocados para que a sua 

realização se fizesse ao ar livre e não mais no ambiente fechado de salões. 

Os esportes, por sua vez, seriam praticados por jovens e adultos sobretudo em 

clubes até o início da década de 1910, não havendo intentos de leva-los adiante no 

ambiente escolar. Como exceções a regra, exclusivamente nos colégios ingleses 

instalados no Uruguai se praticaria o futebol, o remo, o críquete e o rugby entre 1860-

1890 (DOGLIOTTI, 2012). No entanto, no anos de 1910 iniciou-se no Uruguai um 

movimento de separação da educação física da educação escolar, de matriz normalista, 

para se conformar como um campo autônomo. Este processo esteve centralizado na 

Comisión Nacional de Educación Física, criada pelo presidente da república José Batlle 

y Ordóñez em 1911 e que manteria fortes laços com a Asociación Cristiana de Jóvenes, 

sobretudo nas plazas de deportes nas quais o modelo esportivo de tradição inglesa seria 

central e conformaria uma educação do corpo ao ar livre bastante distinta daquela 

encontrada nas escolas ao ar livre uruguaias. 
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11.2 A natureza redesenhada e conquistada pelo urbano: praças de esporte e 
acampamentos 

A criação da Comisión Nacional de Educación Física representou uma ruptura tão 

expressiva com a tradição normalista e com os projetos da Dirección General de 

Instrucción Primaria para a educação física no Uruguai que se chegou ao ponto de 

considera-la como marcante do início da “verdadeira” história da educação física no país 

(RODRÍGUEZ, 1952). Mais do que uma hipérbole, uma afirmação desta envergadura 

explicita um posicionamento político a favor da autonomia da educação física enquanto 

campo distinto da educação, tendo se repercutido na história uruguaia pela existência, até 

recentemente, de cursos superiores de educação física independentes das escolas normais 

e mesmo da Universidad de la República. 

O projeto de criação da Comisión Nacional de Educación Física foi forjado pelo 

presidente Batlle y Ordónéz em conjunto com os Juegos Atléticos Anuales, fixando um 

montante monetário anual destinado a premiação dos ganhadores destas competições e o 

financiamento do esporte nacional como um todo, de suas estruturas e equipamentos. Os 

discursos que justificavam a criação da Comisión Nacional de Educación e dos Juegos 

Atléticos Anuales partiam de um desmerecimento da cultura latina, colocando-a em 

degrau inferior frente a anglo-saxônica de modo a afirmar os esportes como uma maneira 

de se melhorar a “raça nacional”, pois formaria corpos atléticos segundo o modelo do 

sportman, o qual estaria supostamente na base do “melhoramento” físico dos ingleses. 

Não se tratava de criar uma elite esportiva para o país, uma vez que o “recordismo”, ou 

seja, a formação especializada para campeonatos e a profissionalização esportiva, era 

criticadas e combatida por muitos, mas de formar, em um sentido educativo mais amplo, 

a população uruguaia, seus corpos, gestos, desejos e paixões pela prática esportiva, 

refinar sua sensibilidade a partir dos exercícios e da moral esportiva de tradição inglesa 

(DOGLIOTTI, 2012). 

Com esta prática corporal endossava-se a possibilidade de se construir uma “raça 

superior”, civilizada e mais forte, ao mesmo tempo que se combateria os males de sua 

suposta degeneração. Na passagem de uma sensibilidade bárbara a outra, civilizada, o 

esporte se converteria hipoteticamente como uma ferramenta frutífera para o progresso da 
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nação, necessário para canalizar cada energia corporal para o desenvolvimento de um 

caráter forte que permitiria o progresso econômico do país (BARRÁN, 2004b). Ao exigir 

coordenação, sangue frio, agilidade, sacrifício, cooperação, força e autocontrole, o 

esporte participou largamente de um processo civilizatório posto em marcha no Ocidente 

de modo mais amplo108, alcançando no Uruguai uma prestigiosa posição em suas 

políticas ligadas a educação física. 

Um ano após a criação da Comisión Nacional de Educación Física, Juan Arturo 

Smith, seu primeiro presidente, apresentou o projeto de criação das plazas de deportes, 

denominadas na ocasião de plazas vecinales de cultura física, sendo aprovado no mês 

seguinte. O modelo proposto provinha basicamente dos Estados Unidos, sendo a 

principal referência do projeto uma obra norte-americana que discorrera sobre os 

playgronds como uma “ajuda valiosa para o crescimento da vida ao ar livre e da 

utilização gratuita do ar fresco” 109  (MERO, 1908, p.277). As plazas de deportes 

ultrapassavam o conceito atual de playgrounds, pois não seriam simples espaços de livre 

recreação. Nelas as crianças poderiam: 

 

Tomar banhos de ar, sol e água quente e fria, correr e fazer exercícios 
livres, fazer exercícios racionais e científicos, fazer com ar, com 
oxigênio puro, ginástica de pulmões e vias respiratórias, fazer ginástica 
geral do organismo, beber leite puro e fresco e comer frutas 
selecionadas110  (SMITH, 1913, p.14). 

 

Para adolescentes e homens se agregariam os esportes atléticos. Configurando-se 

como centros populares de uso gratuito, de princípio democratizantes, as plazas de 

deportes se associariam discursos higienistas e eugenistas, de caráter moral bastante 

marcado, os quais imporiam suas restrições ao selecionar os participantes e ao se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Cf. sobretudo os textos de Norbert Elias (1992) e Eric Dunning (1999). 
109 “valuable aid to the growing in life out of doors and free use of fresh air” 
110 tomar baños de aire libre, sol y agua caliente y fría; a correr y hacer ejercicios libre; a hacer ejercicios 
físicos racionales y científicos, a hacer con aire, con oxígeno puro, gimnástica de pulmones y vías 
respiratorias; a hacer gimnástica general del organismo, a beber leche pura y fresca y comer frutas 
escogidas. 
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consolidarem como as principais justificativas para a criação destes espaços 

(RODRÍGUES GIMÉNES, 2012). Muito embora no projeto apresentado os exercícios 

ginásticos fossem recomendados para as crianças, Dogliotti (2012) concluiu que durante 

os anos de 1910 e 1920 houve no Uruguai um claro deslocamento dos discursos 

centrados fundamentalmente na ginástica, sobretudo no método sueco, para outro 

organizado em torno das práticas esportivas, sendo as plazas de deportes centrais para a 

efetivação deste processo. Equipadas com pórticos com gangorras, traves, barras, 

balanços, cordas, entre outros aparelhos que remetiam a ginástica europeia e que eram 

utilizados de maneira livre, teriam também em seus interiores campos e quadras de 

voleibol, futebol, basquete, etc, que visavam direcionar o desenvolvimento do corpo e de 

suas capacidades sobretudo a partir do esporte e dos jogos ao ar livre. Ao que tudo indica, 

os aparelhos de playground teriam a função de preparar o corpo infantil para as práticas 

esportivas a serem realizadas quando adolescentes. 

 
Figura 39: Jogos na plaza de deportes no.2 
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Figura 40: Plaza de deportes no.1 em sua segunda localização 1920-1932. 

Em 1923, a Comisión Nacional de Educación Física já havia instalado o 

impressionante número de quarenta e uma praças, havendo ainda outras vinte e sete 

programadas para serem construídas ao longo dos anos. As práticas corporais concebidas 

para estes espaços eram defendidas pela comissão como passíveis de fazerem parte de 

todo o tipo de instituição, desde associações e federação esportivas até institutos de 

menores e prisões, passando necessariamente pela escola. Na década de 1920, diversas 

aulas de educação física escolar começaram a ser ministradas nas plazas de deportes 

próximas aos estabelecimentos educativos, o que permitiu o estabelecimento de uma 

relação fluida e direta entre os âmbitos escolar e extraescolar. Esta conformação, como 

analisado por Dogliotti (2012), possibilitou que a entrada do esporte na escola fosse mais 

rápida no Uruguai que em outros países da região, como a Argentina e o Brasil, nos quais 

a ginástica permaneceria por muito tempo como o conteúdo mais ensinado pela educação 

física escolar. 

É possível estabelecer um paralelo, sem receio de anacronismos, pois, partilhavam 

de uma mesma matriz histórica, entre este projeto efetivado no Uruguai pelas plazas de 

deportes e aquele apresentado na França pelo médico Aimé Riant, declarado adversário 

da ginástica e entusiasta dos esportes e jogos ao ar livre de tradição inglesa. Como 
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anteriormente analisado, sua proposta era de transformar o jardim do Palácio de Tuileries 

em Paris em um campo de jogos de modo a permitir a entrada do universo dos clubes e 

das vilegiaturas elegantes, com todos os seus divertimentos próprios, no ambiente escolar 

e nos ritmos da cidade (cf. cap. 5.1). Suas intenções nunca sairiam do papel na França 

devido aos contornos que a educação física estabeleceria para si naquele país, centrando-

se sobretudo nos diferentes métodos ginásticos importados, reinterpretados e adaptados 

para suas escolas públicas, assim como criando novos métodos para configurar, de modo 

sincrético, o que hoje se denomina nos estudos históricos de método francês de ginástica 

(SOARES, 2005). O caso do Uruguai se consolidaria de modo distinto, uma vez que as 

plazas de deportes foram uma aposta das elites políticas e econômicas no modelo inglês 

para a formação corporal da população como um todo, não havendo o interesse em se 

criar um método nacional de ginástica próprio. O emprego do esporte não se fazia 

enquanto espetáculo ou fonte de renda profissional, mas como um modo de preparação 

para a vida em sociedade, estando, no Uruguai do início do século XX, alinhado com 

discursos eugênicos que o concebiam como uma forma de fortalecer a população e 

construir uma raça mais vigorosa. Muito embora as analogias metafóricas possam ocultar 

processos históricos mais amplos, pode-se dizer, assim como afirmado por Dogliotti 

(2012), que o Uruguai adotaria o modelo do gentleman inglês, mais do que do dandy 

francês. Esta escolha não se fizera ao acaso, mas esteve relacionada principalmente com a 

presença da Young Men's Christian Association no território uruguaio a partir de 1909, 

ano de criação da sua filial neste país sul-americano. Diferentemente de nações como a 

Argentina, onde se havia organizado um método nacional de ginástica 

(SCHARAGRODSKY, 2006b), quando os profissionais norte-americanos da YMCA 

chegaram no Uruguai o desenvolvimento da educação física se fazia mais escasso, 

possibilitando que exercessem uma maior influência no país se comparado com outros da 

região sul do continente (DOGLIOTTI, 2012). 

Em 1922 fora criado em Montevidéu o Instituto Técnico de la Federación 

Sudamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, responsável pela formação 

superior dos profissionais uruguaios – mesmo que não houvesse reconhecimento por 

parte do Estado do título conferido –, mas também de professores argentinos, chilenos e 

brasileiros enviados pelas associações locais existentes nestes países. Como sublinhado 
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por Arnaldo Gomensoro (2012), muitos dos egressos deste instituto passariam a ensinar 

em diversas instituições públicas e privadas do Uruguai, garantindo que a pratica 

esportiva e dos jogos ao ar livre se difundisse no meio escolar do país. O movimento 

iniciado pela YMCA, denominado nas pesquisas norte-americanas e inglesas como 

muscular christianity (PUTNEY, 2001), assentaria suas bases na América do Sul a partir 

do Uruguai, transformando-o no centro de recepção, reapropriação e construção dos 

discursos que pautariam a expansão das atividades da YMCA nos países sul-americanos. 

A escolha do Montevidéu para a criação da sede da Federación Sudamericana de 

Asociaciones Cristianas de Jóvenes esteve relacionada com o fato da YMCA conseguir 

estabelecer no Uruguai, mais do que qualquer outro país sul-americano, uma ampla 

influência em suas estruturas administrativas oficiais, sobretudo na Comisión Nacional de 

Educación Física. 

Esta influência se dava antes mesmo da criação dos cursos do Instituto Técnico de 

la Federación Sudamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, sendo diversos 

praticantes recrutados nas plazas de deportes para estudar nas universidades norte-

americanas da YMCA e um conjunto importante dos funcionários da Comisión Nacional 

de Educación Física seria formado nos Estados Unidos: como Julio J. Rodríguez, seu 

diretor técnico entre os anos de 1920 e 1960, e Julio Pereyra, diretor da plaza de deportes 

no.3, ambos formados nas universidades da YMCA na década de 1910. Neste período, 

diferentes livros e revistas de educação física e fisiologia do exercício estadunidenses 

foram importados pela Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevidéu, assim como 

filmes educativos, sendo todo este material repassado para dirigentes técnicos da 

Comisión Nacional de Educación Física, a qual publicava a revista Uruguay-Sport que, 

por sua vez, traduzia frequentemente partes de livros estrangeiros, todos norte-

americanos, para a língua espanhola. 

Esta circulação de conhecimentos não ficaria restrita as plazas de deportes, 

alcançando maior repercussão com os seis cursos de formação de curta duração 

realizados pela Comisión Nacional de Educación Física entre 1920 e 1936, que se 

utilizaram fartamente do material da Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevidéu 

para estruturar seus currículos e tiveram como professores diferentes profissionais ligados 
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diretamente a esta mesma associação. Os professores formados nestes cursos e que 

viriam a compor os quadros de funcionários das plazas de deportes, mas também de 

instituições de ensino, eram selecionados nas próprias plazas de deportes, conferindo um 

caráter bastante endógeno para a educação física uruguaia que tentava se desvincular do 

ensino formal, ou seja, da égide da educação física escolar de tradição normalista para 

assentar suas bases na matriz esportiva anglo-americana e não mais na ginástica sueca. 

Nestes cursos, de caráter eminentemente prático, os esportes e os jogos ao ar livre 

eram centrais, havendo ainda como conteúdo a administração de acampamentos de verão, 

prática bastante comum entre as Associações Cristãs de Moços e nos currículos de suas 

universidades. No Uruguai, o balneário de Pirinápolis, a 97km da capital, foi o local 

elegido em 1910 pela Asociación Cristiana de Jóvenes para a compra de um terreno que 

serviria para a organização de seus acampamentos, sendo este frequentemente utilizado 

pela Comisión Nacional de Educación Física que para lá enviava crianças e adolescentes 

de suas plazas de deportes durante os meses de verão (DOGLIOTTI, 2012; 

SCHIAFFINO, 1929). Com os acampamentos, as práticas corporais ao ar livre ganhariam 

novas proporções no Uruguai não se restringindo mais aos esportes e jogos ao ar livre 

praticados nas plazas de deportes de sua capital. 

De acordo com a pesquisadora canadense, Leslie Paris (2008), a prática dos 

acampamentos da YMCA tivera início por volta de 1880 nos Estados Unidos, 

beneficiando sobretudo uma parcela da classe média norte-americana e oferecendo um 

intenso programa religioso a serviço da doutrina protestante, programa este que se 

tornaria menos proeminente a partir de um processo de secularização, ocorrido na 

passagem do século XIX para o XX, e que manteria apenas o contato bucólico com a 

natureza como traço da tradição protestante. Os acampamentos de verão da YMCA 

teriam servido de inspiração para o general britânico Robert Baden-Powel criar o 

escotismo na década de 1910, o qual ampliaria enormemente o repertório de práticas 

corporais dos acampamentos, conferindo características militares e imperialistas mais 

marcantes a esta forma de contato com a natureza (WALL, 2009). Dos acampamentos 

militares, tomaria emprestado tanto as barracas quanto suas técnicas de sobrevivência e 

principalmente sua filosofia da conquista. De tradição inglesa, assim como os esportes 
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competitivos, os acampamentos propunham um jogo no qual a partida era ganha quando 

se atingia o lugar mais inóspito, como por exemplo, o pico de uma montanha. Nesse 

sentido, o movimento muscular christianity inglês contribuiu, em teoria e prática, não 

apenas para a idealização da figura do jovem esportista como também do jovem 

explorador, introduzindo-a no Uruguai sobretudo a partir dos acampamentos organizados 

pela Asociación Cristiana de Jóvenes desde 1911. 

Inversamente as colônias de férias, que não conseguiram se afirmar no Uruguai 

nas primeiras décadas do século XX, este novo formato para ocupar as férias escolares 

das crianças com práticas corporais ao ar livre teria grande desenvolvimento e aceitação. 

Emilio Fournié (1927), criador dos programas das escolas ao ar livre uruguaias, esteve 

durante a década de 1920 bastante atento aos acampamentos da Asociación Cristiana de 

Jóvenes e seus procedimentos educativos. O balneário de Piriápolis se tornaria a sede de 

inúmeros acampamentos internacionais durante este período, recebendo membros de 

associações locais de diversos países e das plazas de deportes da capital. As notícias de 

uma série denominada Campamentos Unión, promovida pela Comisión Nacional de 

Educación Física na praia de Carrasco durante a década de 1940, eram tão significativas 

que chegavam ao Brasil (NOTÍCIAS, 1946). Em sua sexta edição, no ano de 1946, teve 

caráter internacional, recebendo representantes do Instituto Nacional de Educación Física 

‘General Belgrano’ de Buenos Aires. 

 
Figura 41: Dezoito barracas formam a “Cidade de Lona” do 

“Acampamento Internacional de Carrasco” – Montevidéu – 1946. 
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Ao promover mudança drástica nas rotinas de crianças e jovens citadinos e 

possibilitar novas formas de aventura e liberdades, os acampamentos tiveram a habilidade 

de se inscreverem nas memórias infantis de muitas pessoas como os dias mais agradáveis 

e contentes já vivenciados. Momentos como as refeições ao ar livre, ao redor do calor de 

fogueiras que iluminam o anoitecer, assim como a sensação do sol em contato com a pele 

durante o dia, da água do mar e seu incansável movimento, o avistar das estrelas nas 

noites mais escuras antes de se entrar nas barracas para dormir e o som dos pássaros ao 

alvorecer, comporiam não apenas novas experiências e reminiscências infantis, de jovens 

que tiveram nestas práticas uma formação bastante distinta daquela de seus pais, como 

moldariam a própria cultura destes acampamentos organizados pelos adultos e oferecidos 

as crianças. Tencionavam constantemente os limites do urbano e da natureza, pois, 

enquanto escolas de vida selvagem, os acampamentos mostravam a civilização a 

possibilidade de se viver sem ela própria, com o mínimo de seus recursos, com apenas 

algumas ferramentas a se levar sobre os ombros em mochilas, ao mesmo tempo que 

aquele que dormia em simples barracas de lonas se transformava no explorador mais 

civilizado da natureza  (DENIS, 2009; PARIS, 2008). 

Ousadias de jovens livres de preocupações, longe de suas famílias e junto de seus 

camaradas, aos participantes, os exploradores e aventureiros seriam suas maiores 

inspirações e tomariam conta de seus sonhos e imaginações. A literatura de viagens 

direcionadas para crianças desempenharia um papel fundamental na construção desta 

cultura do ar livre dos acampamentos, incitando as fantasias infantis por meio de seus 

heróis e transformando a natureza em uma aventura sem fim a ser explorada. O mundo 

selvagem apresentado aos citadinos pelas revistas especializadas em retratar as 

explorações antropológicas e naturais da época colonial nos quatro cantos do mundo, 

inclusive na América do Sul, ao mesmo tempo que incitavam a prática dos 

acampamentos, distanciava seus participantes da figura do selvagem, pois se 

transformavam em aventureiros civilizados de uma natureza a ser conquistada, vencida e 

superada pelos saberes, técnicas e ferramentas construídas ao longo da história humana. 

Tratava-se de um jogo não apenas na natureza, mas com ela própria. Mais próximo dos 

desejos e das paixões infantis, os jogos (de dia e a noite), as construções de cabanas e a 

armação de barracas, as dificuldades das trilhas, os ritos ao entorno de fogueiras, eram 
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sequencias que conjugavam astuciosamente o imaginário do conquistador para a 

formação do ideal do Homo-imperialis, como definido pelo pesquisador Daniel Denis 

(2009), que se consolidou sob oposições como cultura e natureza, homem e animal, 

civilizado e primitivo. 

Os acampamentos propunham ao corpo um combate não apenas com o meio 

natural mais ofensivo mas também contra si próprio, contra suas capacidades menos 

desenvolvidas e suas barbáries mais interiorizadas. Um controle das paixões, um 

processo civilizatório sem dúvida, mas realizado, como nas colônias de férias, ao inverso, 

feito não pelos impedimentos e restrições, a maneira de Erasmo111, mas pelo estímulo e 

incentivos, sem que, no entanto, a alegria e o prazer se fizessem como motivações 

últimas, maiores e únicas, mas como meios para o desenvolvimento deste refinamento 

das condutas e dos hábitos. Há nisso tudo um processo pedagógico bastante claro, de 

aprimoramento das sensibilidades para com a natureza certamente, mas também de 

ensinar o desejo a desejar, de incitar o indivíduo a querer se civilizar e dominar seus 

impulsos. Realocando o imperialismo enquanto divertimento, a prática do acampamento 

criou as condições necessárias para que o ideal de um novo homem, mais forte e 

civilizado, se inscrevesse nos desejos infantis, e se as crianças ignoravam ou 

desconheciam esse caráter ao se entregarem as práticas ao ar livre propostas, as elites 

político-econômicas não o deixariam passar desapercebido. 

O acampamento não era lugar para criança fisicamente mais fraca. Era necessário 

montar barracas, recolher gravetos, entre outras atividades que exigem bastante energia. 

A prática do acampamento mostrava, assim, que a “verdadeira riqueza” que se pode 

possuir é um corpo sadio, bem treinado e civilizado, atraindo rapidamente a atenção dos 

discursos higienistas e eugenistas em circulação entre uma parcela da elite intelectual 

uruguaia das primeiras décadas do século XX. Da união dos desejos infantis e da 

estratégia de instrumentalização dos reformadores da educação física, estabelecia-se no 

Uruguai uma técnica de educação corporal alternativa capaz de escapar da hegemonia 

escolar. Da estabilidade de uma natureza de parques e de praças urbanas, se dirigiam as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Refiro-me a Erasmo de Rotterdam e seu manual de boas maneiras – Civilidade Pueril (1530) – utilizado 
por Norbert Elias (1994) para construir sua teoria do processo civilizador. 
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crianças para uma natureza imprevisível a ser explorada e conquistada. Práticas de 

conquista do mundo se transformaram em pedagogias de uso doméstico para a formação 

da juventude uruguaia fora do âmbito escolar, de seus corpos e hábitos, mas também de 

seus desejos, paixões e sensibilidades que cada vez mais cobiçariam por uma educação ao 

ar livre. 

 

11.3 A natureza como direito infantil: as colônias de férias  

A educação do corpo ao ar livre se configurou no Uruguai em torno de duas 

principais matrizes históricas: uma advinda do movimento europeu das escolas ao ar 

livre, da união de professores e médico, e outra, anglo-americana, proveniente da YMCA, 

de seus esportes, jogos e acampamentos, e após ter se consolidado entre a população e os 

dirigentes uruguaios, seria o projeto de criação uma colônia de férias retomado na década 

de 1940. Para a sua efetivação uniram-se diferentes estruturas administrativas do Estado. 

O então Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal – antiga Dirección General 

de Instrucción Primaria – assinaria o projeto e proveria parte de seu corpo docente para 

atuar na colônia de férias. A Comisión de Educación Física se responsabilizaria pelos 

profissionais selecionados para ministrar as aulas de ginástica e jogos nas areias da praia 

de Miramar ou na sua plaza escolar adjacentes. As médicas inspetoras dos Comedores 

Escolares – também conhecidos como cantinas escolares – preparariam os cardápios das 

refeições a serem servidas. O Servicio de Sanidad Escolar realizaria os exames clínicos e 

radiológicos, assim como as medições antropométricas e a confecção das fichas 

sanitárias. Suas visitadoras escolares selecionariam as crianças que participariam desta 

experiência, principalmente nas novas escolas ao ar livre em funcionamento no interior 

do país, em Artigas, Rivera, Cerro Largo e Durazno. A clínica odontológica, instalada na 

própria colônia de férias, realizaria todos os cuidados de saúde bucal. A Polícia de 

Montevidéu e a Polícia Marítima auxiliariam na organização, sobretudo dos banhos de 

mar e das viagens de trem. Instâncias administrativas do Município de Montevidéu se 

encarregariam de conseguir o suntuoso Hotel Miramar, construído com fins turísticos 

mas já fechado na época, para alocar a todos, assim como os vagões de trem para as 

crianças advindas do interior do país e os ônibus para os transportes internos e as diversas 
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excursões realizadas para o Jardim Zoológico, Parque Rodó, Palácio Legislativo, Teatro 

de Verano de Malvin, Escuela Marítima, aduana, Escuela de Aviación Militar, Rambla 

Sur e para a partida de futebol entre as equipes do Peñarol e do Bella Vista ocorrida no 

Estádio Centenário. Por fim, mas não de menor importância, pois nos apresenta a posição 

de destaque que as artes tiveram nesta iniciativa, entre os conhecidos dos dirigentes da 

colônia de férias, músicos, poetas e outros artistas seriam selecionados para se 

apresentarem as crianças. 

 Denominada ora como acampamento escolar, ora como colônia de férias escolar, 

ou mesmo como acampamento escolar de férias, explicitando a confluência das diversas 

iniciativas de educação ao ar livre que tomaram conta da história uruguaia em décadas 

anteriores, a iniciativa fora posta em prática no ano de 1945, após explicitado 

mundialmente os nefastos alcances da política eugenista alemã. O tom dos discursos 

favoráveis a sua criação e ao seu estabelecimento como uma política pública permanente 

se alinhavam, neste momento, com a concepção de que o Estado deveria prover as 

crianças formas para garantir que seus direitos inatos fossem respeitados. Diria a diretora 

da colônia de férias: “Entendemos que toda criança tem direito a desfrutar os benefícios 

da Natureza já que constitui um poderoso fator de bem-estar físico, mental e moral para o 

mesmo”112 (YANNUZZI, 1946, p.213). As obras de proteção a criança, nas quais se 

incluíam as colônias de férias, seriam qualificadas como “amor, dedicação, preocupação 

constante e verdadeiro sentido de responsabilidade”113 (YANNUZZI, 1946, p.229), e um 

dos principais responsáveis pela concepção desta iniciativa terminaria por afirmar que 

“com esta Colônia, saldaremos com a criança uma enorme dívida social, da nossa 

preguiça, da nossa ignorância e do nosso egoísmo”114 (YANNUZZI, 1946, p.226). Postos 

nestes termos, as colônias de férias mais do que nunca se libertariam dos desejos 

eugênicos mais arraigados em sua história. 

Entre suas práticas, uma bateria de exames médicos era realizada ao se selecionar 

as crianças e ao regresso aos seus lares. No entanto, mesmo sendo numerosos, não foram 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 “Entendemos que todo niño tiene derecho a disfrutar de los beneficios de la Naturaleza ya que 
constituye un poderoso factor para el bienestar físico, mental y moral del mismo” 
113 “amor, dedicación, preocupación constante y verdadero sentido de responsabilidad” 
114 “Con esta Colonia, saldemos con el niño una enorme deuda social, la nuestra desidia, la de nuestra 
ignorancia y la de nuestro egoísmo” 
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capazes de prever o surto de difteria que acometeria o alojamento coletivo e que tanto 

preocupara sua diretora (YANNUZZI, 1946). No ano seguinte, quando foram criadas 

outras duas colônia de férias coletivas, uma na praia de Malvin e outra no já tradicional 

balneário de Pirinápolis, os exames se intensificariam para não colocar a saúde das 

crianças novamente em risco (YANNUZZI, 1947). O interesse continuava a ser o de 

melhorar as defesas físicas das crianças mais carentes, no entanto, não se limitavam a 

uma questão higiênica, uma vez que um amplo conjunto de atividades eram realizadas 

nestas instituições. Os banhos de sol e de mar, o repouso e os exercícios ginásticos eram 

realizados sobretudo pela manhã, abrindo lugar para que passeios e excursões escolares 

tomassem conta das tardes de verão. Para as sessões de cinema educativo, música, 

leituras, jogos, cantos, festejos, entre outras atividades educativas mais calmas, 

reservava-se o período noturno, sendo poucos os momentos completamente livres. 

O folclore abriria espaço entre as demais atividades com o ensino de danças 

crioulas e indígenas (YANNUZZI, 1946). Não mais uma negação do passado, mas uma 

releitura do mesmo enquanto folclore nacional. Se algumas atividades eram reservadas 

somente para meninos e outras para meninas, havia aquelas nas quais “puderam intervir 

todas as crianças sem diferença de idade e de sexos a fim de fomentar a simpatia, a 

cordialidade e a sociabilidade entre os diferentes grupos”115 (YANNUZZI, 1947, p.63). 

Se grupos distintos de crianças eram organizados, separando-as e classificando-as 

momentaneamente, estes “receberam nomes de pássaros para assim os sugestionar de sua 

alegria, de sua beleza e de sua inquietude, da perseverança em seu trabalho, do respeito 

aos seus semelhantes”116 (YANNUZZI, 1947, p.70).  

Ao receber crianças das escolas ao ar livre do interior do país e consolidar um 

sistema bastante hermético e completo, teriam um caráter quase que nacional, o que 

representaria uma inovação para as colônias de férias que até então eram reservadas 

exclusivamente para as crianças das grandes cidades por reconhecerem que os processos 

de urbanização e industrialização exerciam efeitos nefastos sobre as parcelas mais pobres 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 “pudieron intervenir todos los niños sin diferencia de edades y de sexos a fin de fomentar la simpatía, la 
cordialidad y la sociabilidad entre los diferentes grupos” 
116 “recibieron nombres de pájaros para así sugestionarse de su alegría, de su belleza, y de su inquietud, de 
la perseverancia en su trabajo, del respeto a sus semejantes” 
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da população das maiores cidades. Este movimento inverso poderia estar atrelado aos 

intentos, já expressos décadas antes nos manuais de urbanidade e boas maneiras, de 

suplantar hábitos rurais por condutas ditas civilizadas, mas também a um lento processo 

de completa democratização destas instituições, que a partir da década de 1960 

começariam a se abrir para todo o conjunto de escolares. Criadas em ambiente marítimo, 

o litoral uruguaio seria ofertado nestas viagens de férias as crianças do interior, não por 

ser meramente um “dever patriótico” ou higiênico, mas sobretudo pela praia se constituir 

como um patrimônio humano de tamanha beleza que a ninguém deveria ser excluída. 

Constante Turturiello, figura ligada aos esportes uruguaios e principal articulador para a 

criação destas primeiras colônias de férias uruguaias bem o sabia: 

 

Criança do norte da República que chegais ao fraternal concerto de 
nossos rebanhos, queremos vos oferecer este mar que és vosso e este 
céu, evocando um rito de justiça para todas as crianças que hão de vir 
desfrutar do que pertence ao patrimônio dos homens senão ao código 
sagrado da criança. (YANNUZZI, 1946, p.228-229) 

 

A chegada das crianças do interior provocava sempre mais comoção aos 

professores e dirigentes da colônia de férias do que a chegada daquelas da Montevidéu, 

cidade situada junto a foz do Rio Prata. Seus profissionais não se esqueceriam daquelas 

“carinhas, assombradas ante o espetáculo magnífico de nossas costas, que 

esquadrinhavam ansiosas tudo o que se oferecia aos seus olhos; suas felizes exclamações 

e ocorrências, e, logo a sua chegada; a alegria demonstrada ao encontrarem-se com tantos 

amigos” 117  (YANNUZZI, 1946, p.231). Na colônia de férias poderiam gozar pela 

primeira vez do espetáculo do mar unindo-se ao céu e desfrutar do encanto oferecido ao 

corpo pelas suas águas e movimentos de suas ondas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 caritas, asombradas ante el espectáculo magnífico de nuestras costas, que escudriñaban ansiosas todo lo 
que se ofrecía ante sus ojos; sus felices exclamaciones y ocurrencias y luego a su llegada; sus felices 
exclamaciones y ocurrencias y luego a su llegada, la alegría demostrada al encontrarse con tantos amigos. 
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Figura 42: “...no banho, um dos momentos mais felizes da colônia” 

No mar, do corpo se gozava prazenteiramente porque movimentos eram 

permitidos pelas roupas (SOARES, 2011). Menino e meninas se uniriam ao professores 

não pelo temor e respeito, mas pelo carinho e adesão sentimental. “As horas silenciosas 

hão de ser surpreendidas pela conversa feliz destas crianças, suas risadas e gritos de 

alegria confundindo-se com o cantar incessante dos pássaros”118 (YANNUZZI, 1946, 

p.231). Com as colônias de férias, construía-se um ritmo sazonal para a alegria, para a 

risada e para os jogos, ambos separados pela tristeza e pelo árduo trabalho em ambientes 

fechados ou na agricultura e pecuária, ou mesmo nas escolas de estruturas tradicionais. A 

risada, manifestação suprema do corpo livre, do corpo que se pretende festa, não seria 

calada, muito ao contrário, a tríade Alimento, Repouso e Higiene se agregaria a Alegria. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 las horas silenciosas han de ser sorprendidas por el coloquio feliz de estos niños, sus risas y sus gritos de 
alegría confundiéndose con el tintar incesante de los pájaros. 
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12 NATUREZAS BRASILEIRAS: O MUNDO RURAL PERANTE A CIDADE 
 

No início do século XX, algumas capitais brasileiras119 começaram a receber um 

número significativo de moradores para os padrões da época. Nascidas frequentemente 

em meio a uma natureza exuberante, recortada por colinas, campos verdejantes e 

atravessadas por rios e córregos ou banhadas pelo mar, as cidades foram se utilizando 

desta mesma natureza para a ocupação humana, para a construção de suas edificações. 

Muitas vezes considerada rebelde para os novos usos aos quais se pretendiam, a natureza 

dificultava a própria vida na cidade por conta de políticas insuficientes que priorizariam 

apenas pequenas parcelas da população, transbordando-se em enchentes, doenças e 

destruições em muitas localidades. Seu controle exigiu dos moradores dessas capitais 

novos conhecimentos, inexistentes em um passado rural, e inúmeras profissões 

relacionadas aos usos da água e ao manejo do solo seriam concebidas para a produção da 

vida diária nestes aglomerados populacionais. A ciência e a técnica seriam os principais 

recursos a gerir este processo de domesticação da natureza e adentrariam de forma 

definitiva na ordem urbana. Se, como afirmado por Henri Lefevre (2004, p.76), “a razão 

teve na cidade seu lugar de nascimento, sua sede, sua casa”, foi também na cidade que a 

razão começou a operar de modo mais auspicioso no controle da natureza e no viver 

comum. Na iniciante Velha República brasileira, pensar a cidade tornava-se, de fato, 

sinônimo de investir na ciência em busca do progresso tão almejado pelas novas elites. 

Os sertões começavam a se consolidar mais como uma categoria social e política 

do que espacial. Desse modo, as cidades distanciavam-se cada vez mais das áreas rurais, 

não geograficamente, mas em suas representações e imagens construídas pela elite 

intelectual e pela literatura nacional. Distanciavam-se também de seu próprio passado, 

abandonando sua arquitetura de linhas coloniais, mais redondas e carregadas em detalhes, 

para se modernizar e começar a se industrializar. Os poucos anos de República exigiam 

novos desenhos para o urbano, e parecia claro para as elites que apagar um passado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Capitais como o Rio de Janeiro, que em 1900 registrava o número de 811.443 habitantes e em 1940 
atingia a marca de 1.764.141; Belo Horizonte, fundada oficialmente em 1897 e que no ano de 1940 
registrava 211.377 moradores; Curitiba, com 49.755 em 1900 e que passou para 140.656 em 1940; Recife, 
de 113.106, em 1900, para 348.424; e São Paulo, com o maior aumento populacional registrado nesse 
período no Brasil, com um salto de 239.820 habitantes para 1.326.261. 
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colonial implicava, também, em demolir prédios e, ao colocá-los abaixo, também se 

demolia simbolicamente o passado, assentando novas bases para o viver coletivo, bem 

concretas, bem materiais, encarnadas por símbolos do progresso e da civilização. Assim, 

uma arquitetura eclética substituía parte dos casarões coloniais dessas cidades brasileiras, 

ao mesmo tempo em que outras, como, por exemplo, Belo Horizonte, eram totalmente 

projetadas e construídas já como imagem desse novo tempo, alimentado pelo progresso e 

por essa nova ordem urbana. 

De acordo com Sérgio Buarque de Holanda (1995), ainda que não se constituísse 

como um processo unânime, durante a Velha República a cidade também conquistaria o 

mundo rural ao trazê-lo para o seu domínio pelo crescimento dos meios de comunicação. 

Por fim, nas representações que fariam do viver rural, as cidades, “que outrora tinham 

sido como complemento do mundo rural, proclamaram finalmente sua vida própria e sua 

primazia” (HOLANDA, 1995, p.128). Mesmo que fosse a base da economia brasileira do 

período, o mundo rural ficaria esquecido em muitos aspectos, sendo relembrado na 

década de 1910, pelo olhar atento de dois dos principais médicos sanitaristas do país que 

enxergariam nos “sertões” uma realidade bastante distinta daquela que os discursos mais 

ufanistas tentavam construir para o ambiente urbano das maiores capitais brasileiras. Em 

expedição científica, partiriam Belisário Penna e Arthur Neiva ao interior do país em 

1912, percorrendo o norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do Pará e cruzando de 

norte a sul o Estado de Goiás para “descobrir” uma população abandonada a própria 

sorte, sem qualquer tipo de saneamento básico e sofrendo de muitas enfermidades. O 

relatório da viagem, ao ser reproduzido em jornais de grande circulação no ano de 1916, 

teve um enorme impacto na opinião pública, convencendo a população urbana quanto ao 

cruel diagnóstico realizado. Nos meios intelectuais e políticos, também não passou 

desapercebido, sendo amplamente debatido em tribunas parlamentares e círculos 

acadêmicos de grande parte do país, o que impulsionaria a campanha pelo “saneamento 

dos sertões”, como ficou conhecida a empreitada que se iniciaria com a fundação da Liga 

Pró-Saneamento do Brasil em 1918, e que se repercutiria não apenas em políticas 

públicas e medidas de ampliação dos serviços sanitários no país, como também nas 

interpretações que se fariam a partir de então sobre o mundo rural e seus habitantes no 

Brasil (LIMA, HOCHMAN, 2004). 
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A realidade com a qual os médicos se depararam desmentia a retórica romântica 

de uma natureza espontaneamente benévola com o ser-humano e do sertanejo e do 

caboclo como indivíduos imunes a qualquer intempérie. Para Belisário Penna, a visão de 

uma natureza fonte de saúde, dos sertões brasileiros “como pedaços da terra da 

promissão, onde reinam a fartura, a saúde, e a alegria” (PENNA, 1923, p.26), não seria 

nada mais do que “fantasias e devaneios mentirosos de romancistas e poetas.” (PENNA, 

1923, p.26). Para o sanitarista, a natureza dos sertões era mesmo agressiva com seu povo 

e o clima o mais favorável para o surgimento de endemias tropicais: 

 

Uma literatura falsa, de poetas, e rhetoricos, creou a lenda de uma 
Chanaan fantástica, onde o clima é o mais doce do mundo, as terras as 
mais ricas, e de um typo heróico de sertanejo, forte, feliz, rei do deserto, 
derrubando touros bravios nos taboleiros, rompendo caatingas, 
afrontando os perigos e as intemperies. A realidade é menos poética e 
mais triste. Nem o sertanejo é esse espartano épico, nem a terra a de 
Channan falada. Na maior parte do hinterland brasileiro, a natureza é 
ingrata e áspera. Muitas vezes, a própria exuberância tropical das terras 
constitue também uma praga. Afora as altiplanuras do centro, do sul e 
de alguns sertões do norte, o clima quente e humido presta-se 
magnificamente ás endemias dos trópicos, que nenhum cuidado de 
hygiene, nenhuma noção de conforto evita ou atenúa nos seus efeitos 
(PENNA, 1923, p.3). 

 

Ao advertir sobre as particularidades dos climas brasileiros na propagação de 

endemias, Penna procurava desmentir uma concepção de que a natureza seria por si só 

um elemento benévolo para a saúde da população rural. No entanto, também não 

corroborava as hipóteses climatológicas mais negativas que, mesmo após o advento da 

bacteriologia, insistiam em relacionar o clima tropical com a impossibilidade de se 

habitar o Brasil. Em sua maioria, as teorias que fundaram este determinismo biológico 

fatalista associado ao clima provinham de médicos e intelectuais estrangeiros que 

aportaram no país no início do século XIX e que afirmavam a existência de uma 

inferioridade racial da população americana devido ao clima predominante em seus 

países (GOIS JÚNIOR, 2003; CHALHOUB, 1996). Enquanto na Europa a natureza era 
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proclamada pela medicina natural como fonte de saúde, nas teorias climatológicas em 

circulação no Brasil seria considerada como fonte das endemias e das más condições de 

vida da população rural. As referidas teorias entrariam em declínio a partir de 1910, 

muito em virtude das novas interpretações formuladas pelo movimento sanitarista em 

ascensão e do qual Penna e Neiva foram os principais representantes intelectuais, no 

entanto, a natureza tropical seria ainda qualificada como um duro obstáculo a ser 

vencido, conquistado. 

Ao não se posicionar favorável a nenhuma destas concepções extremas e mesmo 

opostas a respeito da natureza, advertindo que estar doente ou saudável não era atributo 

da natureza presente nas áreas rurais, os médicos em questão consideravam possível que 

o interior do país fosse habitável por uma população plenamente saudável. Carecia 

apenas que medidas sanitárias fossem implementadas pelo governo. A natureza seria tão 

áspera com os moradores destas localidades, como Penna descrevera, apenas porque não 

se tinha ainda o seu pleno controle, porque não tinha sido completamente domesticada. 

Como forma de reverter tal realidade, os médicos expedicionários propunham o 

oferecimento de saneamento básico por meio da construção de redes de água e esgoto, da 

canalização dos córregos e rios, da reorganização dos espaços físicos dos vilarejos e do 

incremento governamental nos esforços relativos a educação rural. 

 

Preserve-se das doenças, alimente-se convenienteménte, dê-se-lhe 
instrucção, e a producção do seu trabalho igualará á dos mais robustos 
lavradores europeus. Os nossos caipiras e caboclos que escapam ás 
endemias nada deixam a desejar quanto ao vigor physico e á resistência 
aos mais árduos mistéres, auxiliados ainda por intelligencia lúcida e 
prompta (PENNA, 1923, p.34). 

 

No Congresso Nacional de Agricultura e Pecuária, organizado em outubro de 

1922, Penna realizou a conferência intitulada “Política Agro-Sanitária de Salvação 

Nacional”. A escolha por um congresso de agricultura e pecuária para debater os 

problemas sanitários do país e não um congresso de medicina é representativa da 

importância que tinha a saúde dos trabalhadores rurais para a economia da época. As 
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questões sanitárias deveriam ser uma preocupação econômica também, e não somente do 

campo da saúde, uma vez que a produção agrícola representava o principal mercado 

nacional e o maior produto de exportação. Garantir condições de vida para o trabalhador 

rural era uma preocupação que extrapolava o tema da saúde, era também, senão 

principalmente, uma preocupação econômica. A ideia reinante era a de que somente com 

a solução das endemias, por meio das medidas sanitárias, poderia o país formar cidadãos 

aptos para o seu desenvolvimento produtivo. Nesse sentido, o sentimento de patriotismo 

seria discursivamente elevado a uma posição de princípio norteador das reestruturações 

sanitárias a serem implementadas no interior do Brasil no início do século XX. 

 

Si quizermos despertar nos nossos patrícios o sentimento nacionalista, o amor á 
terra, a energia precisa para cultival-a, precisamos soccorrel-os, levar-lhes os 
benefícios da hygiene moderna, que dispõe de todos os recursos para 
transformar n’um Eden o inferno que é actualmente o interior do Brasil 
(PENNA, 1921, p.165). 

 

Apesar da proposta de Penna estar atrelada a motivações econômicas, de melhoria 

das condições de saúde e educação dos moradores rurais para o incremento da produção 

agrícola nacional, denunciava que eram “o governo e a doença, e não mais a natureza ou 

a raça ou o próprio indivíduo, os grandes culpados pelo abandono da população a própria 

sorte” (LIMA, HOCHMAN, 2004, p.501). Para Penna, a Proclamação da República por 

si só não era suficiente para trazer melhorias ao país, visto que em um território de 

“incultos, vastos e de escassa população, disseminada e heterogênea, como o nosso, era 

um regime pernicioso e dissolvente.” (PENNA, 1923, p.117). Era necessário primeiro ter 

uma população sadia e instruída para que os ideais republicanos se tornassem realidade e 

fossem compreendidos por todos os cidadãos, sendo as autoridades públicas 

responsabilizadas pela preocupante situação vigente no interior do país. Segundo o autor, 

haveria ainda outro motivo histórico que justificaria as más condições de vida do povo 

brasileiro nas áreas rurais, a qual seria a libertação da população escrava que se espalhou 

pelo território brasileiro, tendo sida deixada ao acaso, sem que nenhuma política fosse 
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concebida para ampará-los, o que os faria retornar a uma condição animalesca, sem 

noções de higiene e saneamento, ao sabor de seus impulsos. 

 

Foram centenas de milhares de indivíduos ignorantes e broncos, que, 
libertos do jugo, nem sempre humano, dos senhores, se espalharam para 
todas as direcções, afundando-se legiões delles nas mattas e nos sertões, 
ás margens de rios e riachões, entregues sem peias ao álcool e ás orgias, 
sem a mais ligeira noção de hygiene, animalizando-se, voltando quase 
ao estado selvagem dos seus antepassados, na ancia natural do uso 
pleno da liberdade, cujas delicias não podiam elles comprehender que 
só póde desfructar pelo trabalho, pelo esforço methodico, pela cultura 
do espírito e pela saúde (PENNA, 1923, p.35). 

 

Se por um lado havia uma percepção bastante realista quanto aos problemas 

advindos de um processo abolicionista feito sem que a população negra fosse integrada a 

dinâmica social do país, esta parcela da sociedade continuaria a ser vista como inferior, 

pois supostamente mais próxima a instintos selvagens. Nesse sentido, observa-se que os 

limites do que seria o selvagem e o civilizado encontravam ainda bastante dificuldade 

para serem rompidos, vencidos, ou mesmo abdicados. Penna apostaria na “civilização” 

como o caminho para a prosperidade brasileira; suas crenças eram na ciência, no 

civilizado, e não nos modos de vida rústicos. Conforme analisado por Nísia Trindade 

Lima e Gilberto Hochman (2004), a suposta inferioridade racial da população negra e 

mesmo indígena não advinha apenas de preconceitos, mas se encontrava legitimada pela 

própria ciência da época, fato este que se repercutia, no entanto, em fortes implicações 

políticas e ideológicas. De vocação eugênica, estas interpretações acabariam por 

responsabilizar estas próprias parcelas da população pela situação degradante na qual se 

encontravam, ocultas aos olhos do governo. Vanderlei Sebastião de Souza, ao estudar as 

diferentes linhas da eugenia brasileira, afirma que o “movimento sanitarista, 

institucionalmente representado pela Liga Pró-Saneamento do Brasil e pelos Congressos 

de Higiene realizados anualmente em todo Brasil, vinha também incorporando as ideias 

eugênicas em seus discursos em defesa da saúde pública” (SOUZA, 2006, p.40). Tanto 

Penna quanto Neiva participaram, com cargos de direção, da Liga Pró-Saneamento do 
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Brasil, assim como membros da Sociedade Eugênica de São Paulo. Segundo Edivaldo 

Góis Júnior (2003), nos Congressos Brasileiros de Higiene e nos Congressos Brasileiros 

de Eugenia foram amalgamadas diferentes mentalidades e projetos sanitaristas para o 

Brasil, os quais uniam, muitas vezes, pressupostos de diferentes teorias e posições 

políticas. 

 O sincretismo de argumentos por parte dos médicos sanitaristas, ora acusando o 

governo, ora o indivíduo pelo estado de saúde do mundo rural brasileiro revela, mais do 

que supostos paradoxos, uma estratégia para mobilizar o maior número possível de 

pessoas em favor de suas causas. Desse modo, as análises formuladas por Hochman 

(1998, p.71) a respeito dos estratagemas discursivos adotadas por Penna se tornam 

bastante esclarecedoras, pois: 

 

A repetição e o exagero – estratégia que impunha aos seus inúmeros 
textos e palestras, reproduzidos e copiados pelo país afora – tornam 
possível analisar o trabalho de Penna como um instrumento de 
expressão e divulgação de um diagnóstico sobre as condições de saúde 
da população brasileira que acabou por se tornar corrente entre setores 
significativos das elites. 

 

No entanto, as posições mais conservadoras expressas pelos sanitaristas, além de 

convencerem uma parcela expressiva das elites, acabaram por consolidar representações 

bastante depreciativas do morador rural brasileiro. Incultos, ignorantes, preguiçosos se 

tornariam termos comumente empregados para defini-lo, sobretudo na literatura de 

Monteiro Lobato com sua personagem Jeca Tatu (GOIS JÚNIOR, 2003; LAJOLO, 

2000). Se atributos como força e virilidade apareciam em algumas obras literárias 

brasileiras para definir o sertanejo, em outras, a indolência e a condição de doente do 

caipira seriam ressaltadas, como a de Lobato, e ganhariam grande repercussão nos meios 

intelectuais e políticos, ligando-se rapidamente as intenções do movimento sanitarista. 

Considerado como preguiçoso por demais para promover melhorias no seu modo de vida, 

muitos julgariam imprescindível modificar esta “realidade” a partir de procedimentos 

educativos higiênicos. Na história de Jeca Tatu, “ao passar a acreditar na ciência médica e 
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seguir suas prescrições, o personagem transforma-se” (LIMA, HOCHMAN, 2004, 

p.511). Jeca Tatu se regenera, torna-se trabalhador produtivo e passa a ensinar noções de 

higiene e saneamento para todos ao seu redor, transformando-se propagador da mesma 

moral burguesa que o condenara anteriormente. No fim das contas, tudo se passava pela 

educação higiênica. 

Assim como Penna e Neiva, inúmeros outros profissionais das primeiras décadas 

do século XX advogariam em favor da educação como uma forma de mudar a realidade 

rural brasileira. Esta reivindicação não era feita, no entanto, pelo interesse em 

democratizar a educação ou de combater o analfabetismo, pois vinculava a educação 

estritamente a saúde, sendo o alargamento do ensino pretendido como uma forma de 

incutir hábitos higiênicos na população rural. Os modos de vida no campo, diferente do 

que descreviam outros autores, sobretudo europeus, não seriam por si só um modo de 

vida considerado saudável, era necessário antes sanear o ambiente no qual viviam os 

trabalhadores rurais no Brasil, livrá-los dos parasitas e das verminoses, ensinar-lhes 

regras de higiene e de alimentação, para só então poderem obter os benefícios advindos 

de uma vida ao ar livre. Muitas das propostas apresentadas se atrelariam a uma 

concepção eugênica e conservadora da sociedade que responsabilizaria as próprias 

famílias e indivíduos pelo estado de saúde de seus filhos, redimindo o governo de suas 

responsabilidades e atenuando a própria importância do saneamento básico. 

 

12.1 O afastamento da família: o ar livre requerido pela educação higiênica  

Algumas propostas de educação higiênica seriam concebidas e colocadas em 

prática para a população rural, como as escolas-hospitais idealizadas pelo médico 

eugenista Oscar Clark120, as quais poderiam proteger as crianças de inúmeras doenças 

“pela exposição a ação benéfica dos elementos da natureza: o ar, a água, o sol e ao 

mesmo tempo, preservando-as dos riscos advindos da convivência em um meio familiar 

considerado perigoso e degenerado” (ROCHA, 2005, p.67). O ar livre seria defendido por 

Clark como um direito infantil segundo argumentos eugênicos, sendo considerada “a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Pelas precisas indicações de leitura, agradeço ao pesquisador Henrique Mendonça da Silva, que 
atualmente se dedica a estudar a obra e vida do médico Oscar Clark. 
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vacina do campo a única que realmente premune contra a tuberculose, [e] se a 

mortalidade infantil, entre nós, é desconcertante, é porque as mães ignoram, em geral, 

como educar seus filhos” (CLARK, 1942, p.2). Ao responsabilizar a própria população 

pelos males dos quais sofria, deslocando os problemas socioeconômicos brasileiros para 

questões morais, Clark chegaria ao limite de afirmar que “morre-se a fome, no Brasil, em 

plena fartura, pois, grande parte do povo não sabe como se alimentar” (CLARK, 1942, 

p.2). Em seus discursos, tudo girava em torno de problema, causa, consequência, 

culpados e solução, em uma linearidade que convenceria a muitos, principalmente 

políticos e famílias da elite econômica brasileira. 

De família rica e influente, como a maioria dos médicos da República Velha, se 

diplomou pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1910, tendo realizado, na 

sequencia, diferentes viagens para a Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, onde pôde 

conhecer os modelos de combate a tuberculose estabelecidos por estes países. Tendo 

como principal matriz discursiva as representações construídas no Brasil para o ambiente 

rural e seus habitantes, Clark se referia a população destas localidades como ignorante, 

que mal sabia se alimentar, ainda que vivesse em terra fértil, em plena fartura. Partia de 

uma concepção de que investir na educação rural era “contraproducente, visto que muitos 

alfabetizados abandonam a vida rural e vem para as cidades em busca de fortuna fácil e 

enganosa. Deixam o seu habitat natural e transformam-se em elementos inúteis, senão 

nocivos, a coletividade” (CLARK, 1942, p.4). Seus textos ultrapassam os limites do 

debate sobre a saúde e utilizam-se de representações mais amplas e depreciativas sobre a 

sociedade brasileira, construídas ao longo de todas as primeiras décadas do século XX 

por sua elite intelectual, sobretudo pelos médicos sanitaristas, em dicotomias como 

litoral-sertão, urbano-rural, saúde-doença, moderno-atrasado (LIMA, HOCHMAN, 

2004). 

Para Clark era necessário que o lema dos administradores fosse “Da cidade para o 

campo”, de modo a interromper o processo migratório inverso, saneando o ambiente e a 

alma sertaneja e livrando a cidade de suas misérias. Diferentemente de outras 

representações sobre o campo e a natureza, suas intenções não se constituíam numa 

valorização da natureza e rejeição ao ambiente urbano-industrial. Bem ao contrário, se a 
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valorização de uma vida rural simples e reduzida ao estritamente necessário aparecia em 

seus discursos, era para corroborar a fixação das populações rurais ao campo devido a 

economia nacional estar pautada na agricultura, mantendo assim inalterada a exploração 

do campo e de seus trabalhadores pelas elites que se dirigiam cada vez mais a viver nas 

cidades. Diria que “a escola-hospital, criando o hábito do trabalho metódico, ensina aos 

alunos o cultivo com a terra pela criação do gado, aves, etc., desperta neles o amor a vida 

simples e salutar do campo. É pois, elemento precioso na fixação da população rural – 

base de nossa riqueza econômica” (CLARK, 1942, p.4). Se o autor expunha a miséria, a 

fome e a ausência de saneamento básico no ambiente rural, um teor escapista permanecia, 

no entanto, ao responsabilizar o trabalhador rural, seus hábitos e sua própria cultura, pelas 

adversidades pelas quais passava, sem que denunciasse que na verdade esta população 

encontrava-se a própria sorte, sem qualquer medida de saneamento básico e, mesmo 

quando se dirigia aos centros urbanos em busca de outras formas de sobrevivência, as 

possibilidades que encontravam eram exíguas e degradantes, não havendo praticamente 

nenhuma medida do governo para alterar esta realidade. 

A partir das leituras feitas pelo movimento sanitarista e pelo movimento eugenista 

brasileiros a respeito da vida no campo, pouco espaço haveria para que a vida longe dos 

centros urbanos fosse reverenciada como salutar e fonte de prazeres. Diferentemente do 

caso europeu, as colônias de férias no Brasil se inscreveriam em bases discursivas que 

nada tinham a ver com uma exaltação positiva do mundo rural e de seus habitantes. O 

modelo do alojamento familiar não se constituiria como uma possibilidade viável para as 

colônias de férias a serem implementadas no Brasil devido justamente a esta dinâmica de 

construção da figura do camponês como indolente e doente. Alguns profissionais, como 

Clark, se colocariam contrários a criação de colônias de férias, mesmo se o modo de 

alojamento das crianças fosse o coletivo, por considerarem muito curto o tempo de 

permanência nestas instituições, uma vez que se resumiam ao período das férias 

escolares. A preferência se faria por “instituições totais” que adotavam o sistema de 

internato, como as escolas-hospitais idealizadas por Clark e criadas no Estado do Rio de 

Janeiro no final da década de 1930 e os preventórios criados ainda na década de 1920 

(SILVA, 2011; NASCIMENTO, 2008). 
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As primeiras propostas de uma educação do corpo ao ar livre viriam a tona no 

Brasil na década de 1910, no bojo da medicina preventiva, a partir da representação 

científica da natureza, pelo emprego de seus elementos em processos terapêuticos que em 

nada lembravam a vida no campo reverenciada por uma parcela intelectual do Velho 

Mundo como salutar e fortificante. Amplamente discutida nesta década pelos principais 

tisiologistas brasileiros, a helioterapia seria empregada no Instituto de Proteção e 

Assistência a Infância, criado por Moncorvo Filho no Rio de Janeiro em 1889 com o 

objetivo de oferecer educação higiênica as mulheres por meio de conferências destinadas 

a incitar “no espírito das mães as noções precisas e úteis para bem criarem seus filhos”, 

assim como cursos populares, folhetos distribuídos as mulheres e concursos de robustez 

infantil que visavam conferir os maiores exemplos no que se refere a criança dita 

“normal” em detrimento daquelas classificadas como “anormais” ou, ao menos, fora dos 

parâmetros estabelecidos. A ação destes institutos, dezessete estabelecimentos criados em 

diferentes estados brasileiros até a década de 1920, visava preencher uma ampla lacuna 

deixada pelas estruturas administrativas públicas quanto a saúde da população, 

oferecendo também a distribuição de medicamentos, a realização de exames pré-natais, 

ginecológicos, vacinação infantil e também uma série de terapias e práticas corporais em 

sessões de eletroterapia, massagens, balneoterapia, ginástica e helioterapia (CAMARA, 

2013; FREIRE, LEONY, 2011; WADSWORTH, 1999). 

 
Figura 43: Fachada do Heliotherapium na rua Haddock Lobo, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, s.d. 
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Nomeado como Heliotherapium, foi um dos primeiros solários no Brasil a 

empregar as técnicas do médico suíço Auguste Rollier. Tratava-se de um estabelecimento 

rigorosamente científico, representante maior do progresso e da modernidade da 

medicina no que diz respeito a cura e a prevenção de doenças em crianças de diferentes 

faixas etárias. O letreiro de sua fachada – “Heliotherapium, cura pelo sol” – procurava 

dar conta de divulgar aqueles que passassem por sua calçada esta inovação científica em 

matéria de terapêutica e cuidados com a saúde infantil. “Para legitimar seu serviço de 

helioterapia, o médico mantinha-se sintonizado com as tecnologias mais modernas e 

apoiava-se em expoentes do pensamento científico mais avançado no campo da pediatria 

mundial e em higienistas brasileiros renomados” (FREIRE, LEONY, 2011, p.205). As 

sessões de helioterapia no Instituto de Proteção e Assistência a Infância carioca 

representavam a união das medicinas terapêutica e preventiva, sendo ora empregadas 

para o combate de doenças, ora para se anteciparem as enfermidades e fortalecer a 

imunidade orgânica das crianças. 

Como observado na apresentação que Moncorvo Filho fizera no Congresso Pan-

Americano da Criança de 1916, o emprego da helioterapia no Brasil, apesar de recente na 

época, não era de todo inovador no país. A Liga Paulista Contra a Tuberculose e outros 

médicos, paulistas e baianos, vinham experimentando este método terapêutico já há 

algum tempo (MONCORVO FILHO, 1917). Entre os profissionais ligados a causa da 

tuberculose, destacava-se Clemente Ferreira, que na época vinha investigando os 

tratamentos propostos nos sanatórios populares construídos ao redor do mundo e 

advogava pela criação de uma instituição congênere no Brasil, a ser instalada na Serra da 

Mantiqueira (BERTOLLI FILHO, 2001; FERREIRA, 1919). 

Foi neste universo intelectual de uma natureza racionalizada, científica, que se 

começou a ser aventada no Brasil a possibilidade de criação de colônias de férias. 

Entretanto, a prioridade se faria inicialmente pelos preventórios infantis que 

promoveriam o completo apartamento da criança do meio familiar mais pobre por tempo 

indeterminado. A retirada do convívio familiar se faria caso os pais estivessem sob 

suspeita de contágio da tuberculose, permanecendo a criança sob vigilância médica pelo 
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tempo de sobrevida de seus pais acometidos pela doença, chegando a ficar nestes 

internatos por sete ou mesmo dez anos (NASCIMENTO, 2008). 

Ainda na primeira década do século XX se construiria para o Estado de São Paulo 

uma instituição deste modelo em Bragança Paulista, “pequena cidade próxima a capital, 

onde estão internados há longos anos cerca de 70 filhos de tuberculosos, alguns desde a 

idade de 2 anos” (FERREIRA, 1919, p.20). No Estado do Rio de Janeiro, Moncorvo 

Filho reclamava por uma instituição semelhante ao preventório de Bragança (ZERBINO, 

1926), no entanto a sua efetivação se daria por conta da Liga Brasileira contra a 

Tuberculose, a qual previa, já em seu primeiro estatuto, publicado em 1900, a criação de 

um sanatório infantil, mas que após algumas negociações fora substituído pelo projeto de 

um preventório. Criado em 1927 na ilha de Paquetá com o nome de Preventório Rainha 

Dona Amélia, teve como seu diretor técnico o médico Almir Madeira, autor de diversos 

trabalhos acadêmicos naquela década sobre colônias de férias. Em 1930, a liga criou 

outro preventório na Ilha Grande, mas teve suas atividades encerradas poucos meses 

depois devido a dificuldade financeira de manter duas instituições distintas e as mudanças 

na condução política do país (NASCIMENTO, 2008). 

Dilene Raimundo do Nascimento (2008) analisou tais instituições a partir do 

conceito de instituições totais, formulado por Erving Goffman (1974) para definir os 

estabelecimentos que concentravam um grande número de indivíduos em semelhante 

situação, apartados da sociedade por um considerável período de tempo e que levavam 

uma vida fechada e fortemente administrada. Segundo suas análises, os preventórios 

representaram os esforços políticos das primeiras décadas do século XX de “segregar o 

doente em sanatórios e seus filhos em preventórios, com o intuito de controlar a 

disseminação da doença e na tentativa de cura da doença pela disciplina e educação 

higiênica” (NASCIMENTO, 2008, p.165).  

Concomitantemente ao modelo dos sanatórios e preventórios, advindo 

principalmente da Alemanha, se consolidariam, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São 

Paulo, uma política de criação de dispensários de inspiração inglesa no atendimento a 

população mais pobre e no qual a educação higiênica também seria central (BERTOLLI 

FILHO, 2001). Além de oferecer medicamentos gratuitos a população, a premissa de 
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atuação destes estabelecimentos estava relacionada com interpretações eugênicas da 

sociedade que ultrapassavam a questão de garantir a natalidade e evitar a mortalidade 

infantil.  De uma forma geral, nas campanhas educativas promovidas pelos dispensários, 

por meio da distribuição de panfletos e de conferências voltadas as mães, seriam as 

mulheres responsabilizadas pelo estado de saúde de seus filhos por conta de sua suposta 

ignorância, por desconhecerem regras de higiene e por hipoteticamente não saberem 

cuidar de seus filhos. O olhar recaia sobre a figura da mãe e não mais sobre a doença, 

sendo ela acusada das taras e degenerações de seus próprios filhos. Com esta atitude, a 

atuação dos dispensários se dava para além dos espaços públicos, ganhando os locais 

privados, o seio familiar, e construindo um discurso que, por meio da dicotomia criança 

normal e anormal, pautado no medo e em hipóteses negativas quanto ao futuro do país, 

instauraria uma série de preconceitos sociais quanto a forma das mães educarem seus 

filhos. Esta cruzada civilizatória intentaria impor a população mais pobre, por meio da 

educação higiênica, novos hábitos e atitudes estreitamente ligados aos valores morais da 

burguesia, como por exemplo, a manutenção de uma estrutura social patriarcal, na qual a 

educação dos filhos seria de responsabilidade única e intransferível das mulheres. 

Atuando de modo paralelo aos preventórios, seriam identificados nos dispensários os 

casos nos quais as crianças deveriam ser retiradas do convívio familiar e transferidas para 

internatos como os hospitais-escolas e os próprios preventórios. Enquanto modelos 

forjados pela classe médica, essas instituições prevaleceram nas políticas filantrópicas e 

oficiais de assistência a criança de famílias acometidas pela tuberculose até meados da 

década de 1930. 

Durante este período, outros modos e desejos de apropriação da natureza existente 

no interior da cidade foram postos em prática no Rio de Janeiro. Maior porta de entrada 

de todo um leque de novos costumes do período, a então capital da república comportaria 

uma série de práticas corporais ao ar livre, como os elegantes passeios realizados pelas 

elites na avenida beira-mar e no passeio público carioca, os quais podem ser considerados 

como expressão de uma vocação para o prazer corporal que se inscreveria na cidade do 

Rio de Janeiro (ARAÚJO, 1995). As corridas de turfe do Club de Corridas desde 1849, e 

no Jóquei Clube inaugurado em 1926 na Gávea, ao manter um elo de tradição com o 

campo, atrairiam especialmente os barões do café e grandes fazendeiros (LUCENA, 
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2001; MELO, 2001). As bicicletas importadas do Velho Mundo pela nova geração da 

burguesia cafeeira ganhariam as ruas da cidade no começo do século XX, sendo 

construídos velódromos em alguns pontos da cidade para as competições ciclísticas 

(MELO, 2009). No entanto, as práticas corporais ao ar livre não ficariam restritas aos 

espaços delimitados pelas famílias abastadas, sendo incorporados na rotina da cidade e na 

“alma carioca” que tanto privilegia os espaços públicos de sociabilidade. De acordo com 

Cleber Augusto Gonçalves Dias e Edmundo de Drummond Alves Junior (2007, p.39), 

“Os códigos urbanos de conduta do Rio de Janeiro produziram-se a partir de um sem-

número de cirurgias urbanísticas que permitiram a própria fisionomia da cidade integrar-

se a paisagens naturais”. 

Na virada do século XX, a família carioca teria a seu favor “a bonita e grandiosa 

paisagem natural de mar, montanha e floresta para fazer uso do espaço público da cidade. 

Tudo que dependia da ação humana era precário e hostil” (ARAÚJO, 1995, p.326), como 

as ruas e a maioria dos espaços urbanos. A cidade do Rio de Janeiro cresceu, de fato, 

espremendo-se entre a montanha e o mar, em um local pouco propício para a 

funcionalidade urbanística, com cenários naturais extremamente ricos e belos que 

seduziriam moradores e visitantes. Subir o morro do Corcovado para contemplar as 

deslumbrantes vistas panorâmicas da cidade e da baía da Guanabara tomou conta dos 

ânimos dos mais aventureiros até a criação do caminho de ferro que levaria até seu topo e 

facilitaria para muitos o desfrute visual. As suas montanhas e morros muitos se 

arriscariam escalar, sendo inaugurado em 1919 o Centro Excursionista Brasileiro, 

iniciativa pioneira em toda América Latina (LUCENA, 2006). Nas matas que permeavam 

a metrópole que surgiria em pouco tempo, delimitando a maior floresta urbana do mundo, 

a coragem de muitos aventureiros e curiosos os levaria a procura de cachoeiras para se 

banharem e se refrescarem do calor presente na maior parte do ano. O calor tropical fora 

referenciado também por Rosa Maria Barboza de Araújo (1995) como um dos fatores que 

despertariam no Rio de Janeiro a atração pela rua e por se permanecer ao ar livre. O 

parque da Quinta da Boa Vista era o local preferido de muitos para passar longas horas 

nos finais de semana, havendo a possibilidade de se refrescar do calor com as bebidas 

servidas no restaurante e em pequenos comércios abertos no local. No mar que banha a 

cidade, possíveis passeios de barco que singraria as calmas águas da Baía Guanabara, ou 
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as ávidas provas de remo na enseada de Botafogo que atrairiam muitos expectadores – 

verdadeiros acontecimentos urbanos – ou de corpos seminus entregues a natação, ou 

ainda o simples brincar n’água salina, despertariam novas sensibilidades e modos de 

conduta nesta cidade de tradição esportiva (MELLO, 2001). Descoberta para estas 

práticas corporais, as praias, antes tidas apenas como depositário de lixos e de todo tipo 

de dejetos da cidade, se constituiriam como um espaço bastante propício para os 

divertimentos ao ar livre, estando a disposição de todos, a poucos metros da cidade. Os 

primeiros clubes de regatas, fundados ainda na segunda metade do século XIX, 

despertariam o gosto pelos espaços litorâneos para além de local de trabalho de 

pescadores e de tratamento de convalescentes (LUCENA, 2001; MELO, 2001). As suas 

ilhas não seriam palco apenas do isolamento infantil promovido pelos preventórios, 

tornando-se um dos locais mais procurados para os piqueniques promovidos por 

associações beneficentes, onde se comia, bebia e se dançava ao som de flautas e violões 

(ARAÚJO, 1995). Todo este conjunto de práticas corporais no Rio de Janeiro nos narra a 

predileção por uma sociabilidade pública desenvolvida em espaços abertos ou mesmo na 

natureza espalhada por todo o seu território urbano (DIAS, ALVES JUNIOR, 2007). 

No campo das práticas corporais ao ar livre institucionalizadas, a Associação 

Cristã de Moços, criada no Rio de Janeiro em 1893, teve grande influência nas tentativas 

de promoção do esporte e dos jogos ao ar livre no interior das instituições escolares, 

assim como da prática dos acampamentos (BAÍA, 2012). Ao destacar o caráter formativo 

dos esportes, de melhora da força física, da eficiência, do vigor e de predicados morais 

que Meily Assbu Linhales (2006) definira como uma “energização do caráter”, a 

Associação Cristã de Moços foi decisiva enquanto interlocutor no debate referente a 

educação física e ao esporte escolar no Brasil, posicionando-se de modo bastante 

convicto nos debates travados pela Associação Brasileira de Educação entre as décadas 

de 1920 e 1930 quanto a necessidade de implantação de parques de recreios, praças 

esportivas e playgrounds. A entidade, no entanto, não conseguiria estabelecer no Rio de 

Janeiro um projeto tão abrangente e sólido para a prática dos esportes e jogos ao ar livre 

quanto em Montevidéu, principal ponto de ancoragem YMCA na América do Sul, e seus 

acampamentos não se imiscuíram com o universo escolar como no caso uruguaio. 
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No Rio de Janeiro, as práticas corporais ao ar livre se fariam presentes no 

universo da rua, das praças, parques, praias e montanhas, ou seja na natureza que se 

confundia aos contornos da cidade, sendo sua forma institucionalizada – escolarizada – 

mais presente nos discursos do que na prática, com exceção dos colégios de tradição 

inglesa, do Colégio Pedro II e de algumas escolas que organizariam as excursões 

pedagógicas. O médico Fábio Luz indicou em sua apresentação no Congresso Pan-

Americano da Criança de 1916 que no Rio de Janeiro “já antes de 1908 houvera ensaios 

de escolas ao ar livre, ensaios esses, porém que se limitavam a realização de classes no 

campo” (AMARAL, 1932, p.20). Nestas iniciativas, era o método intuitivo de lições de 

coisas que norteava os passeios escolares, servindo a natureza para procedimentos 

científicos de investigação a serem realizados pelos alunos de algumas poucas escolas 

que se aventuraram, neste momento, a uma visita as “naturezas brasileiras”. O 

movimento da Escola Nova traria novas intenções de inserção das práticas corporais ao ar 

livre no ambiente escolar do Rio de Janeiro, sendo os jogos e os esportes, ainda que de 

forma tímida num primeiro momento, paulatinamente incorporados pela educação física 

escolar ao longo de toda a primeira metade do século XX (LINHALES, 2006).  

Peculiaridades de uma “cidade esportiva”, de sua própria geografia e processo 

urbanístico, mas também de suas apostas na educação urbana em detrimento da educação 

rural, o Rio de Janeiro comportaria um conjunto de práticas corporais ao ar livre bastante 

particular, que se transcorreria muito mais em espaços públicos de sociabilidade, do que 

no seu interior das escolas. Ilhadas em sua forma institucional em preventórios, solários, 

ou nas escolas-hospitais, as práticas corporais ao ar livre pouco espaço teriam no universo 

escolar carioca, ou mesmo no universo extraescolar no princípio do século XX. Nos anos 

de 1930 e 1940, algumas iniciativas de colônias de férias seriam realizadas em relação 

estreita ao governo varguista. Em 1933 iniciam-se as colônias de férias “Filhos do 

Morro”, de responsabilidade da Escola de Educação Física do Exército (ECOS, 1936). 

No ano de 1940 foi a vez da “Colônia do Sol” na praia de Icaraí, em Niterói, organizada 

pela então recém-criada Diretoria de Proteção a Maternidade e a Infância121 subordinada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 A Diretoria de Proteção a Maternidade e a Infância veio a substituir a antiga Inspetoria de Higiene 
Infantil, criada em 1923. Em 1937, passou a ser denominada de Divisão de Amparo a Maternidade e a 
Infância, tornando-se Departamento em 1940. 
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ao Ministério da Educação e Saúde Publica (LENK, 1942; MARINHO, 1941; DIP, 

1940). No ano de 1941 uma colônia de férias paga e exclusiva para colegiais fora iniciada 

pelo Instituto de Educação do Rio de Janeiro sob o sugestivo nome “Tudo Pelo Brasil” 

(BALLARINY, 1942; COLONIA, 1941). De modo geral, estas iniciativas estiveram 

imersas nos pensamentos higienistas e patrióticos característicos do governo ditatorial do 

Estado Novo que analisaremos mais a frente 

Em outros centros urbanos que cresceriam de modo cada vez mais veloz nas 

primeiras décadas do século XX, a educação do corpo ao ar livre em sua forma 

institucionalizada ganharia, no entanto, contornos muito mais consistentes, como nos 

parques infantis paulistas e numa escola ao ar livre criada em um parque público no 

interior da cidade de São Paulo. Como observado pelo médico João Ferraz do Amaral 

(1932, p.20) em sua monografia, “as extinctas Escolas 7 de Setembro, que durante alguns 

mezes, por volta de 1920, levaram suas crianças aos parques da cidade, onde era 

desenvolvido o trabalho escolar”, foram uma primeira manifestação desta educação do 

corpo ao ar livre escolarizada, a qual alcançaria novas proporções sobretudo em São 

Paulo. 

 

 

12.2 Natureza urbana: a educação do corpo ao ar livre na capital paulista 

Nos primeiros anos da Velha República, as famílias das elites cafeeiras paulistas 

começaram a deixar seus casarões nas fazendas para irem morar em mansões nas cidades. 

Grande parte dos imigrantes europeus trazidos para substituir a mão-de-obra africana, até 

pouco tempo escravizada, também não se fixariam nas áreas rurais, especialmente na 

região sudeste do país, dirigindo-se para os centros urbanos e conformando novos bairros. 

Ocupariam casarões deixados para trás por moradores que procuravam por endereços 

mais nobres e que paulatinamente se transformariam em cortiços devido ao exploratório 

sistema de inquilinato instaurado. Dividida, apartada, a cidade continuava seu avanço e 

novos ruídos se fariam presentes nas ruas, onde bondes e “carros velozes, a 40 km por 

hora”, encheriam de barulho e de fumaça os ares urbanos. Os ritmos da vida alteravam-se 
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significativamente, ditados agora pelo apito da fábrica, marcados pelos ponteiros do 

relógio. A velocidade e tudo o que parecia eletrizar, seduzia e ditava novos gestos e 

comportamentos (SEVCENKO, 1992). Fotografias da São Paulo dos anos de 1920 

afirmavam se tratar de uma verdadeira “metrópole” em pleno crescimento econômico e 

demográfico, evidenciando ser esta a segunda cidade do país em população, perdendo 

apenas para a capital do país, o Rio de Janeiro. Evidenciam, acima de tudo, um 

verdadeiro encantamento pela metrópole, pelo universo urbano, como se pode perceber 

nas construções imagéticas feitas por Benedito Junqueira Duarte (2007). 

 

Figura 44: Viaduto do Chá, 1935 
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A natureza pouco a pouco foi sendo suprimida em nome de um progresso que se 

pretendia avassalador, conquistador. Rios começavam a ser canalizados e retificados, 

ganhando novos caminhos e recebendo tudo o que era descartado, toda a sobra deste 

processo de modernização de ordem urbana-industrial. Poluídos, já não possibilitariam 

mais a pescaria, os passeios de barcos, as regatas e competições de natação que por muito 

tempo tomaram conta de suas águas (JORGE, 2006). A famosa Travessia de São Paulo a 

Nado, prova esportiva idealizada em 1924 que cruzava cinco quilômetros da cidade 

acompanhada por expectadores que aplaudiam a passagem dos nadadores, teria sua 

última edição em 1944, quando a poluição do Tietê já começava a impedir a sua 

realização e quando alguns dos atletas foram acometidos por doenças após entrarem em 

suas águas (NICOLINI, 2001). Na década de 1940, os clubes esportivos situados em sua 

margem importariam a natação para dentro de suas piscinas, com água tratada e espaço 

bem delimitado que garantiam uma diversão controlada, uma aventura mais segura, mas, 

no entanto, reservada para poucos (VIGARELLO, 2002). Em pouco tempo, o 

aprendizado do nado não se faria mais em suas beiradas, o brincar não teria mais espaço 

nesta natureza que se urbanizava, neste rio que começaria a emanar odores fétidos por 

conta da industrialização e do processo de ocupação desordenado e desumano (JORGE, 

2006). 

 
Figura 45: Polo Aquático no Clube Esperia, 1928. 



! 303!

 
Figura 46: Competição de natação no Rio Tietê; período pré-piscina. 

Até meados da década de 1940, no entanto, parte das crianças que habitava São 

Paulo teria para si uma natureza que a possibilitava se pendurar em árvores, interagir com 

diferentes animais, montar a cavalo e em burros, principalmente aquelas que viviam nos 

bairros mais distantes, nos quais uma natureza ainda pouco degradada sobrevivia. Nos 

anos de 1920, essa vida ao ar livre começou a ser mais registrada (cf. figs.45 e 46). Nas 

pontes do Tietê, mas sobretudo na Ponte Grande e seus arredores, como bem observou 

Nicolau Shevchenko (1992) e Janes Jorge (2006), um número significativo de jovens se 

exercitava nas águas do rio, nadando e saltando, conduzindo barcos a remo, brincando em 

suas ilhas e nas lagoas de suas várzeas, colhendo frutas e caçando pequenos animais, 

enquanto muitas mulheres permaneciam a lavar roupas e cantarolar nas margens mais 

próximas. Terminada a jornada de trabalho nas fábricas, muitas crianças procuravam o 

rio e suas margens para brincar e se distrair, para recuperar sua infância roubada pelas 

árduas tarefas fabris (JORGE, 2006). O futebol de várzea, como o próprio nome já diz, 

era praticado tanto nas imediações do Tietê quanto do rio Tamanduateí. Principalmente 

nos fins de semana, os jogadores invadiam com suas bolas o pasto de vacas e burros 

(NICOLINI, 2001). A febre contagiante das “peladas” e dos jogos de rua invadia, de fato, 

diversos cantos da cidade, mesmo sob o olhar atento das autoridades que constantemente 

os qualificavam como baderna ou arruaça. “As praças e jardins cercados simplesmente 



! 304!

não eram usados. O povo preferia jogar frontão na rua 24 de maio (1903); futebol no 

gasômetro (em 1888 somente os ingleses de início); jogar peteca no Largo da Forca 

(1870); jogar bola na atual Benjamim Constant e cartas nas próprias ruas ou escadarias” 

(WILHEIN, 1965, p.34). Foi ainda na década de 1920 que se firmou também uma vida 

associativa, uma cultura clubística, na cidade de São Paulo, dirigindo-se a alta sociedade 

para as margens do rio Tietê a fim de assistir as competições náuticas e aquáticas antes 

das primeiras piscinas serem construídas e alterarem definitivamente a relação das 

pessoas com a natureza, especialmente com o meio aquático. 

Com a construção desordenada e exploratória da cidade que mostraria seus 

primeiros sinais na década de 1940, as lavadeiras se veriam obrigadas a procurar novos 

lugares, cada vez mais distantes, para ensaboar e alvejar as roupas sujas. Os burros e 

cavalos teriam de procurar por outros pontos para saciar sua sede, os pescadores veriam 

seu ofício ou seu divertimento comprometido e as brincadeiras ao ar livre começariam a 

ser condenadas e combatidas por recreações tidas como lícitas e úteis e realizadas no 

interior de clubes ou ginásios (SANTOS, 2011; SANT’ANNA, 2007, 1994; JORGE, 

2006). A criação de normas e prescrições, seja pela medicina, seja pela própria 

materialidade da nova ordem urbana que exigia novos comportamentos dos moradores da 

cidade, terminaria por assolar a possibilidade de uma vida ao ar livre dentro de uma 

cidade que por muito tempo comportou uma série de divertimentos na natureza e 

pequenos usos cotidianos de seus elementos em favor da vida e da sociabilidade de seus 

habitantes. Toda essa existência que transcorria em meio a natureza, nos rios e em suas 

várzeas, parecia não caber na moldura higienista e pedagógica dos discursos de parte da 

elite intelectual e política da época, pareciam não caber mais nas próprias práticas 

educativas que exaltavam a necessidade da vida ar livre. Mas, no entanto, que vida ao ar 

livre seria esta exaltada por médicos e educadores, uma vez que não se procurava 

preservar a natureza e seus usos mais cotidianos em nome do progresso urbano, em nome 

de uma “paulicéia desvairada”? 

Algumas pistas para responder esta questão podem ser encontradas ao se 

analisar o fenômeno de criação dos parques da cidade de São Paulo pelo poder público. 

Rosa Grenna Kliass (1993), ao pesquisar o caso paulistano, observou neste processo três 
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grandes fases. Uma primeira, relativa ao conjunto de cinturões de chácaras e sítios (de 

1554 até 1870), período no qual a área do núcleo urbano mais densamente povoado não 

ultrapassava quarenta alqueires. Nesta época, este adensado era circundado por um 

cinturão de sítios e chácaras habitados pelos senhores mais abastados e que “até os fins 

do século XIX cederia aos primeiros loteamentos residenciais e a um parque urbano: o 

parque da Aclimação” (KLIASS, 1993, p.33). Em uma segunda fase, de 1870 até 1930, o 

desenvolvimento da cidade foi preconizado pela burguesia do café, a qual foi responsável 

pelo desenvolvimento do setor de transportes e indústrias da capital, que cada vez mais 

penetrava a região de chácaras, urbanizando várzeas e campos livres. Novos discursos 

começam a aparecer para sustentar o poder e o papel desempenhado pela consolidação de 

uma nova elite paulistana, diretamente ligados a ocupação distinta do território. Por fim, 

uma insinuação da metrópole entre os anos de 1930 e 1950, marcada pelo crescimento 

exponencial da população e pela especulação imobiliária. A natureza, neste momento, 

começava a se tornar artigo de luxo, de empreendimentos de novos bairros que seguiriam 

as propostas arquitetônicas das cidades-jardins. Esta última fase marcou a divisão entre a 

nova elite urbana e a velha oligarquia rural. Se antes quem comandava o setor econômico 

paulistano eram os senhores de fazenda, agora era preciso consolidar um novo grupo, que 

se consagraria por novos hábitos de educação, higiene e práticas de tempo livre, que se 

consagraria não mais por uma natureza rural, mas pela aprazível natureza urbana de 

parques, praças e ruas arborizadas oferecida para poucos e, por isso mesmo, sinônimo de 

distinção social. Aos demais, o direito a natureza seria retalhado e limitado a espaços e 

tempos cada vez mais diminutos ou perpassados por uma lógica utilitarista de emprego 

útil do tempo antes livre. 

O parque público, em específico, nasceu de um desejo de preencher os vazios 

urbanos, de agregar uma natureza controlada ao projeto de uma cidade que 

paulatinamente assumia formas mais delineadas. É possível mesmo afirmar que essas 

áreas desocupadas em meio a metrópole ofereciam ao imaginário urbano a representação 

de um local de corrupção moral, onde as figuras marginais da sociedade organizavam 

formas de viver consideradas degradantes física e moralmente. Longe da representação e 

do imaginário burguês, esses espaços eram na verdade locais em que o viver rural insistia 

em se apresentar, mesmo que rodeado pela urbe, exalando o cheiro do mato e da terra, 
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onde burros permaneciam a solta, onde amores clandestinos se consumiam, onde crianças 

passariam longos períodos a brincar e a praticar suas “molecagens”. Representavam, 

contudo, os tempos passados que tanto assombravam uma sociedade que tinha no futuro 

sua aposta. Nesse sentido, a reconstrução da natureza e do passado faria parte dos 

projetos dos parques urbanos, pois o contato com a natureza e os comportamentos aceitos 

nesses novos espaços não ocorreriam da mesma forma que aqueles provenientes de um 

passado rural. Assim, o parque urbano substituía áreas alagadiças e de várzea, focos de 

doenças e depositários de lixos; espaços inutilizados pela exploração comercial e que, 

apesar de se localizarem em meio as construções da metrópole, se tornaram “socialmente 

marginais”. As funções dos projetos dos parques urbanos eram múltiplas, indo desde de 

atribuir valor econômico a regiões “degradadas socialmente”, preservar a saúde dos 

bairros operários, até oferecer espaço para os divertimentos das elites, estando sempre 

atreladas a uma aposta na ocupação civilizada de “vazios” urbanos. 

Apesar de ter na natureza sua principal característica, uma vez que, em geral, 

constitui-se como um espaço no qual o verde prevalece, o parque público é uma 

construção da cidade. Ele é mais do que a proposta de agregar o verde a cidade de 

concreto e tem por objetivo organizar a natureza segundo os preceitos do urbano. É uma 

aposta no urbano e não no meio rural. Desse modo, suas propostas de utilização pela 

população também se faziam mediante os códigos estabelecidos pelo viver urbano. Seus 

traçados, suas construções e equipamentos foram assim projetados e pensados para 

comportamentos e práticas urbanas. No Brasil, os parques espelharam inicialmente os 

modelos dos parques europeus, restringindo-se, no entanto, ao ensejo de embelezamento 

da cidade e a criação de um espaço de sociabilidade estritamente para as elites, sem 

necessariamente atender a uma demanda social mais ampla. Segundo Silvio Soares 

Macedo (2002, p.16): 

 

O parque urbano brasileiro, ao contrário do seu congênere europeu, não 
surge da urgência social de atender as necessidades das massas urbanas 
da metrópole do século XIX. O Brasil do século passado não possuía 
uma rede urbana expressiva, e nenhuma cidade, inclusive a capital, o 
Rio de Janeiro, tinha o porte de qualquer grande cidade europeia da 
época, sobretudo no que diz respeito a população e área. O parque é 
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criado, então, como uma figura complementar ao cenário das elites 
emergentes, que controlavam a nova nação em formação e que 
procuravam construir uma figuração urbana compatível com a de seus 
interlocutores internacionais, especialmente ingleses e franceses.  

 

Cenário, figuração, os parques urbanos brasileiros adentrariam ao jogo de 

distinção das elites, substituindo o passado rural ao mesmo tempo em que suplantavam a 

natureza da qual nascera a própria cidade, conferindo novos recortes para a trama urbana 

e para o comportamento de seus moradores. Se um discurso favorável a vida ao ar livre 

era constantemente proferido por médicos e educadores, os exemplos não adivinham de 

uma vida rural, passado que seria esquecido não apenas na memória dos “novos 

cosmopolitas” mas também por políticas públicas. A vida ao ar livre requerida era aquela 

transformada pela e para a cidade, recortada e administrada em benefício da própria 

ordem urbana e não da natureza previamente existente em seu interior, a qual seria 

destruída e modificada a ponto de se tornar uma distinção de classe, um privilegio de 

poucos. “Infelizmente, a novidade da São Paulo dos anos 1940 não foi o Tietê 

recuperado, mas sim o aparecimento das favelas na cidade”, afirma o historiador Janes 

Jorge (2006, p.199). Do rio que propiciava uma vida ao ar livre de feições rurais, 

passando pelo rio dos esportes, o Tietê transformou-se até os dias atuais no rio que a 

cidade perdeu. Pouco importava se estava sendo poluído, se as árvores de suas margens 

eram derrubadas, se o ar em seu entorno se inundava por partículas lançadas de chaminés 

e de odores fétidos de todos os tipos, se a população mais pobre era empurrada para viver 

de forma degradante em meio a toda esta sujeira. Tudo seria justificado em nome do 

progresso. Mas de que progresso se tratava e a quem beneficiava é a questão que não 

podemos deixar de formular. Ao que tudo indica, era o progresso para aqueles que 

podiam morar nos luxuosos e distintos bairros-jardins construídos pela companhia Light, 

para aqueles que poderiam facilmente se afastar e se apartar de tudo em estâncias 

turísticas, nos balneários da moda, onde a natureza menos devastada atraía os 

vilegiadores e se mantinha como dadivosa e prazenteira, por vezes preservada sobretudo 

por conta do dinheiro levado pelos moradores mais ricos da capital paulista em suas 

viagens (MEDEIROS, SOARES, 2012). Talvez seja neste sentido que se dizia que ao 

viajante “o médico é que deve traçar o caminho” (TOTTA, 1943, p. 11). Talvez seja 
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nesse sentido que a natureza se mostraria como salutar, pois preservada em recintos 

distantes daquela devastada pela ordem urbana mais exploratória. Ouso mesmo aventar 

que se os processos de urbanização ocorressem de modo mais humano e respeitoso com o 

meio ambiente, as colônias de férias não encontrariam sentido de existência, pois os 

procedimentos educativos de uma vida ao ar livre poderiam se desenvolver dentro da 

própria cidade. Uma cidade-jardim talvez, mas que não se circunscrevesse a poucos 

bairros e ruas destinados tão somente a uma pequena parcela privilegiada da população 

paulistana, uma cidade ao ar livre, uma cidade educativa. Como componente desta cidade 

sonhada e imaginada por muitos reformadores urbanos do período, seriam os parques 

infantis criados como instituições que garantiriam uma educação ao ar livre em redutos 

de uma natureza inventada para processos pedagógicos voltados aos filhos de operários. 

De acordo com Carlos Augusto da Costa Niemeyer (2002, p.16), “o surgimento 

dos Parques Infantis dá-se num raro momento de busca de ampliação dos direitos sociais 

das classes populares num contexto historicamente marcado pelo abandono desse 

segmento social”. A proposta para a consolidação destas iniciativas partira de modelos de 

educação preconizados pelo movimento da Escola Nova, como forma de expandir a 

modernização pedagógica nacional, tendo como principal mentor o educador Fernando 

de Azevedo122, que na década de 1920 desenvolvera uma série de estudos sobre a 

educação extraescolar, com propostas inspiradas em experiências estrangeiras como os 

acampamentos norte americanos e as escolas ao ar livre alemãs, modelos nos quais a 

natureza compunha a essência do projeto pedagógico. Ao mesmo tempo em que 

vinculavam-se ao movimento escolanovista de reforma de ensino, suas propostas 

procuravam auxiliar no amplo contexto de ação do movimento sanitarista brasileiro. No 

Brasil, com o advento da Escola Nova, os métodos ginásticos declinariam junto com sua 

sustentação ideológica – a pedagogia tradicional – muito por conta de sua 

incompatibilidade com os novos fins sociais pretendidos para a educação nacional. Este é 

o momento no qual os jogos ao ar livre e as práticas esportivas começam a ser aventados 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 As análises elaboradas pelo arquiteto Carlos NIEMEYER (2002) a respeito da criação dos parques 
infantis em São Paulo procuraram estabelecer consensos que nos auxiliam na compreensão mais ampla da 
origem destas instituições na capital paulista. A respeito das relações estabelecidas entre Fernando de 
Azevedo com outros educadores brasileiros que participaram da escrita do Manifesto da Escola Nova no 
país, suas aproximações e divergências, assim como as mudanças de perspectivas ao longo das obras 
acadêmicas deste educador, conferir especialmente PAULILO, 2007. 
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de modo mais enfático e amplo como possibilidade educativa (LINHALES, 2006; 

NIEMEYER, 2002). 

Nos parques infantis paulistanos seria posto em prática um amplo conjunto de 

processos pedagógicos, tendo as práticas corporais ao ar livre, especialmente os jogos, 

centralidade em seus procedimentos educativos. Criados nos anos 1920 como uma 

proposta de vanguarda, os parques seriam institucionalizados na década de 1930, durante 

o governo municipal de Fábio Prado, pela criação do Departamento Municipal de 

Cultura, órgão administrativo que iniciaria um tentativa de expansão cultural sem 

precedentes na cidade de São Paulo e que teria o artista modernista Mario de Andrade 

como seu diretor até o ano de 1938. Com os parques infantis, a imagem de São Paulo se 

alteraria definitivamente, seu passado rural seria esquecido em nome de procedimentos 

educativos voltados para as crianças de famílias operárias e sua trama urbana passaria a 

contar com espaços que trariam uma natureza inventada para o seu interior. Nas palavras 

de Mario de Andrade (apud NIEMEYER, 2002): 

 
Disseram-na fria e feia um dia, e São Paulo era feia encafuada nos seus 
grotões. Mas São Paulo quer-se bonita e higiênica para que o viajante 
não venha mais encontrar nela, apenas sapo, gripe e solidão. Os grotões 
transformaram-se em jardins cortados a meio pelas avenidas e pela 
sobra dos viadutos. Não há mais sapo. Nos jardins encontrareis recintos 
fechados com instrutoras, dentistas, educadoras sanitárias dentro. São 
parques infantis onde as crianças proletárias se socializam aprendendo 
nos brinquedos o cooperativismo e a consciência do homem social. 

 

Projeto de vanguarda para alçar São Paulo como pioneira, como uma referência 

nacional em matéria de educação infantil, os parque infantis transformariam não apenas a 

cidade, como também as formas de brincar das crianças, que não trepariam mais em 

árvores, mas se equilibrariam e caminhariam em escadas horizontais, como se passassem 

de galho em galho; não montariam mais a cavalo ou em burros, mas se balançariam nos 

aparelhos do parque e girariam em seus carrosséis, tudo praticado ao ar livre do parque. 

Esses equipamentos urbanos de educação infantil não seriam instalados apenas na cidade 

de São Paulo, que crescia e se industrializava dia-a-dia, em bairros operários como 



! 310!

Ipiranga, Lapa, Dom Pedro II, Santo Amaro, Tatuapé, Barra Funda, Catumbi e Vila 

Romana, mas também em cidades do interior do estado, como Campinas, Pirajuí, 

Ribeirão Preto e Marília. 

O discurso que valorizava sua construção nas cidades longe da capital paulista 

baseava-se no pressuposto de que as crianças deveriam, mesmo que já vivessem 

próximas a natureza, ter suas brincadeiras orientadas para o melhor desenvolvimento de 

suas faculdades psíquicas e físicas. Maria de Lurdes Morais (1948, p.47) deu um bom 

exemplo desse discurso ao escrever que: 

 

Quando se fala em criar Parques Infantis no Interior do Estado, 
geralmente dizem: ‘Parques Infantis, onde há tanto mato em redor das 
cidades? Que absurdo!’. No entanto, é lá, principalmente, que essa 
necessidade se faz sentir. É verdade que as crianças têm mato para 
brincar; mas saberão elas brincar? Não é criando-se um filho ‘a 
vontade’, que se lhe terá assegurado uma vida saudável. Lá a criança 
aprende a brincar; seus brinquedos são cuidadosamente escolhidos, de 
acordo com a sua idade, índole e físico. Sua saúde é guardada de perto e 
ela recebe o tratamento médico adequado ao seu caso. A distribuição de 
lanches, que se processa diariamente, obedece aos mais rigorosos 
preceitos de higiene e alimentação, proporcionando assim, a criança, 
elementos nutritivos e fortificantes, que - em sua casa - talvez não possa 
receber. 

 

Não seria qualquer tipo de divertimento aquele mais recomendado pelo discurso 

médico para o aperfeiçoamento infantil. “Saberiam elas brincar?” era a indagação que 

incitava o leitor a corroborar os argumentos que justificavam os parques infantis em 

cidades menores. Eram espaços nos quais as crianças, por meio de métodos específicos, 

aprenderiam a brincar “corretamente”, de acordo com seu desenvolvimento físico e 

psicológico. Conforme analisado por Kátia Danailof (2006, p.26), “[...] os parques 

públicos não seriam apenas o ‘pulmão da cidade’, mas espaços que substituiriam a 

contemplação da paisagem verde, o contato com a natureza e com o ar livre, por 

atividades orientadas”. 
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Os objetivos mais conservadores dos parques infantis seriam apresentados pelo 

diretor da Divisão de Educação e Recreios do Departamento de Cultura, o jornalista e 

advogado Nicanor Miranda123, responsável por alterar o nome inicialmente concebido por 

Fernando Azevedo de “parques de recreios e jogos” para “parques infantis”, de modo que 

não se confundisse parque de recreio com parque de diversão e jogos com jogos de azar 

(NIEMEYER, 2002). Preocupado com a criminalidade e delinquência infantil e 

ignorando todo o contexto socioeconômico das crianças mais pobres, Miranda afirmaria 

que “começando por surrupiar uma fruta, passa o garoto rueiro a furtar peças de 

automóveis, roupas, objetos de valor e dinheiro. Eis o criminoso infantil, adolescente e 

adulto” (MIRANDA, 1939, p.4). O parque infantil teria, nesta visão linear e 

conservadora, a função de retirar as crianças do “pernicioso” ambiente da rua, 

desenvolvendo um trabalho para transformá-las nos cidadãos dóceis e trabalhadores 

fortes de que a sociedade industrial paulista supostamente necessitava. Seriam 

instituições que “preveniriam” não apenas doenças, mas possíveis “desvios de conduta 

infantil”, atuando de uma forma distinta dos reformatórios baseados no castigo e na 

punição. 

De matriz ideológica vinculada as concepções eugênicas e higienistas da 

sociedade, a preocupação de muitos de seus dirigentes, em especial de Mario de Andrade, 

era, no entanto, de universalizar o acesso a cultura. A ideia de mudança era latente e não 

teriam os parque infantis objetivos meramente higiênicos ou disciplinadores, uma vez que 

representavam o intento de ofertar iniciativas culturais a população infantil, assistindo-a 

não apenas em seus aspectos físicos e morais, mas procurando também expandir 

processos educativos e culturais desde idades menos avançadas (NIEMEYER, 2002). 

Enquanto instituições bastante plásticas, os parques infantis eram, por essência, 

instituições extraescolares que complementavam a educação tradicional, prestando 

serviços de biblioteca infantil, assistência alimentar, odontológica e médica e educação 

física e artística aos infantes após terem frequentado a escola pública no período oposto e 

enquanto seus pais dedicavam-se a trabalhar em fábricas e oficinas. Frequentando os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 De acordo com Niemeyer (2002, p.107), o jornalista Nicanor Miranda “tivera a oportunidade de 
conhecer os congêneres uruguaios e argentinos, dando amplo destaque a experiência portenha com suas 
Plazas de Juegos para Niños, em matéria jornalística”. 
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parques infantis no contra-turno escolar, as crianças estariam a salvo do trabalho infantil 

ao mesmo tempo que permaneceriam em ambiente higiênico e sob constantes cuidados 

profissionais. Dadas as inúmeras possibilidades que a recreação dirigida permitia oferecer 

sob o ponto de vista tanto da educação quanto do controle social, os parques infantis 

acabariam angariando a unanimidade e simpatia mesmo entre os mais conservadores 

(NIEMEYER, 2002). Na outra extremidade encontravam-se os intentos de propagação 

dos ideais modernistas dos artistas da geração de 1922, de difusão da cultura e da arte 

para uma parcela da população para a qual até então se negavam estas formas de 

expressão humana. 

 
Figura 47: Dança indígena. 

A educação física nos parques infantis fora marcada pela conciliação entre o 

ensino da ginástica, das práticas esportivas e do folclore brasileiro. A cultura popular 

deixava de ser representada apenas pela beleza de danças e apresentações teatrais infantis 

e passaria a ser objeto de estudos, análises e investigações por parte do Departamento de 

Cultura (DANAILOF, 2013). Arte dramática, música, canto, teatro, cinema, exercícios 

ginásticos e jogos ao ar livre se revezavam nos parques infantis, os quais procuraram 

resgatar e propagar a “prática de brinquedos e jogos nacionais, cuja tradição as crianças 

já́ perderam ou tendem a perder” (LEGISLAÇÃO, 1935, p.25). Os jogos tradicionais de 
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rua, que antes eram repudiados pelas classes dominantes, associando-os a delinquência, 

seriam incorporados nos parques infantis como possiblidades educativas, como grandes 

representantes do patrimônio histórico e cultural brasileiro (DANAILOF, 2013; 

KISHIMOTO, 2004). O folclore conferiria uma nova configuração ao passado rural e 

indígena e, desse modo, ao brincar, a criança jogava também com o que era considerado 

lícito e ilícito, com o que se propunha a ser lembrado e esquecido do passado brasileiro. 

A vivência lúdica se enraizaria na memória construída para o país entre as décadas de 

1920 e 1930, sobretudo pelos modernistas paulistas, conferindo ao mosaico de 

nacionalidades das crianças atendidas pelos parques infantis um elemento único de 

educação patriótica, uma forma de nacionalizar e incutir a idolatria nacional aos filhos de 

imigrantes, a nova geração, aos futuros brasileirinhos. Concebidos em um contexto 

nacionalista, em face a mestiçagem e a tradição dos diferentes povos que erguiam a São 

Paulo moderna, os parques infantis serviriam como contraponto ao caldeirão cultural dos 

bairros operários nos quais a maioria dos imigrantes viviam. 

A marca nacional estaria presente não apenas nas práticas pedagógicas dos 

parques infantis, mas também na natureza e na arquitetura que os emoldurariam, as quais 

incorporariam um estilo colonial: 

 

bem marcado nos edifícios e abrigos de telhados de telhas romanas ou 
de canal, de beirais fartos e pontas viradas à maneira antiga, nos 
alpendres acolhedores, nos portões de ferro forjado com lampião ao 
centro e ornado (como a voluta), nos caramanchões e pérgulas de 
colunas jônicas, nos repuxos e nos chafarizes arcaicos, com a água 
vertente dos golfinhos, e, enfim, em toda a obra arquitetônica e 
decoração, desde o seu conjunto homogêneo até os seus pormenores e 
motivos ornamentais. Em tudo, nesses recantos pitorescos, desde as 
construções modeladas pelo estilo tradicional, no que tem de mais 
característico, na sua simplicidade severa, até na jardinagem em que se 
aproveitarão quanto possível as plantas e as árvores indígenas (com 
suas respectivas etiquetas de nomes vulgares) e nos viveiros de 
pássaros, deve respirar o espírito do país, sob cuja influência se terá́ de 
desenvolver a mentalidade das gerações descendentes de estrangeiros, e 
tanto mais úteis à nossa pátria, quanto mais integradas nos hábitos e 
tradições nacionais (AZEVEDO, 1960, p. 322). 
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A natureza e as linhas arquitetônicas dos edifícios se configurariam em um 

discurso pedagógico bem mais silencioso do que o folclore explícito nas práticas 

educativas. Nos parques infantis, tudo deveria educar por meio das “raízes brasileiras”, 

desde o senso estético até a cultura encarnada nos corpos infantis de origem imigrante. 

Tidas como refúgios da história nacional, as árvores seriam concebidas como verdadeiros 

símbolos patrióticos com seus nomes dispostos aos seus pés, as paredes das construções 

no interior dos parques, ricas em sugestões históricas, exaltariam o sentimento de 

pertencimento a uma nação de avultada tradição, ao mesmo tempo em que manteria 

contato, por mais paradoxal que possa parecer, com elementos de uma cidade que se 

pretendia moderna. Tornava-se, de fato, premente construir um passado puro que 

pudesse, assim, alimentar a idealização de um futuro de progresso econômico e cultural 

(DALBEN, DANAILOF, 2009). 

Com os parques infantis, construía-se uma educação ao ar livre a maneira 

brasileira, substituindo os “vazios” urbanos que insistiam em trazer a vista e a memória o 

passado rural por uma natureza inventada como genuinamente nacional, a ser 

pontualmente distribuída pelos bairros operários não apenas como embelezamento ou 

fator higiênico – grande pulmão filtrante do ar industrial – mas como pedagogia 

encarnada em formas arquitetônicas e desenhos paisagísticos. Reinvenção da memória da 

cidade, os parques infantis, ao servirem ao forte discurso de defesa da nacionalidade 

brasileira, seriam usados politicamente para projetar a imagem populista dos dirigentes da 

Era Vargas que muito investiram nestas instituições, atingindo em 1954 a surpreendente 

marca de 34 unidades (NIEMEYER, 2002). 

Em outro ponto da cidade, no bairro operário da Água Branca, seria estabelecida 

outra iniciativa de educação ao ar livre bastante inovadora para a época. Tratava-se da 

primeira escola ao ar livre brasileira, criada dentro do Parque da Indústria Animal124, em 

meio aos seus tanques de peixes, zoológico, baias e campo de exposições de animais de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Por muito tempo, seu nome foi Parque da Indústria Animal, sendo recentemente renomeado, em 
homenagem a seu criador, o então secretário da agricultura, como Parque Fernando Costa, no entanto é 
popularmente conhecido como Parque da Água Branca. 
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propriedade da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Criado em 1929, o 

Parque da Indústria Animal nascera como uma aposta na ciência para alavancar a 

economia paulista, tendo por função servir como um recinto para exposições 

agropecuárias e provas zootécnicas, contando com um completo campo experimental 

onde funcionavam seções de veterinária, caça e pesca e produção animal da Secretaria da 

Agricultura. Não se tratava de uma reserva nativa, mas de um parque totalmente 

implantado e previamente concebido, desde suas construções até a vegetação, servindo 

também como um passeio público para aqueles que procuravam por um reduto de ar livre 

em meio as indústrias e trilhos de trem do bairro da Água Branca. Seus edifícios foram 

projetados em estilo normando e os vitrais de sua entrada, em estilo art déco, foram 

desenhados por Antônio Gomide, reconhecido artista plástico do movimento Modernista, 

consolidando um recinto bastante pitoresco. Novamente o passado se misturava com o 

moderno nos traçados e construções do parque, tendo sido importado um estilo 

arquitetônico bastante inusitado para seus edifícios. Como uma aposta no futuro, o parque 

se estabeleceria como o local onde a ciência conceberia e divulgaria novas formas para o 

ambiente rural, servindo de matéria para alavancar a economia paulista e modernizar sua 

produção agrícola. 

Inaugurada em 1939, e popularmente conhecida pelo afetuoso diminutivo de 

“escolinha”, a Escola de Aplicação ao Ar Livre de São Paulo (EAAL-SP) foi instalada 

sem que nenhum edifício particularmente concebido para abrigar uma instituição de 

educação básica125 tivesse sido construído no interior do parque. As atividades escolares 

ocorriam ao ar livre e utilizavam-se de carteiras e quadros negros leves e portáteis, 

especificamente projetados para que as aulas ocorressem debaixo das árvores ou em 

qualquer outro local aprazível. Diferentes atividades preenchiam o horário escolar, 

divididas em projetos e núcleos de interesse centrados nos alunos, sendo o programa de 

ensino aquele exigido pelo Departamento de Educação, como nos mostram alguns dos 

cadernos de alunos126 nos quais constam vários exercícios de ditados, de formação de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 A Escola de Aplicação ao Ar Livre oferecia educação infantil e o primeiro ciclo do ensino fundamental, 
denominados na época como pré-primário e primeiro grau. 
126 A respeito dos cadernos de alunos, agradeço a Joca Oieiras, artista plástico, paulista de nascimento, mas 
piauiense de coração, e seu irmão Antônio Mendes de Almeida Junior, sociólogo paulista, que gentilmente 
me ofereceram fotocópias dos cadernos que utilizaram na EAAL-SP entre 1952 e 1956. 



! 316!

palavras, de separação de sílabas e de invenção de sentenças a partir de palavras. Em 

consonância com o campo experimental agronômico do parque, um pequeno espaço era 

reservado para a horta escolar, sendo um de seus galpões adaptados para servir ao mesmo 

tempo como refeitório e almoxarifado, empregado ainda para receber os alunos nos dias 

de chuva (SÃO PAULO, 1939, p.182-183). Os macacões utilizados como uniformes da 

escola possibilitavam aos alunos tanto uma maior liberdade de movimentos, quanto um 

maior contato com o ar livre e a luz solar. Eram vestimentas que, ao proporcionarem um 

desnudamento maior aos infantes, demonstravam também as influências e persistências 

da medicina natural do século XIX. 

 
Figura 48: Atividades da EAAL-SP no Parque da Água 

Branca. 
 

Figura 49: A educação física na EAAL-SP. 

As instalações da escola, materiais e uniformes em nada revelavam um caráter 

improvisado ou precário. Na verdade, a instituição de ensino seguia o modelo concebido 

internacionalmente das escolas ao ar livre, caracterizada ainda como uma instituição 

experimental de ensino, na qual os alunos da Escola Superior de Educação Física do 

Estado de São Paulo (ESEF-SP) e da Escola Normal Caetano de Campos realizavam 

observações de campo e estágios, e onde seus professores colocariam a prova os mais 

recentes métodos pedagógicos. Mantida sob jurisdição da Secção de Pedagogia e 

Metodologia da ESEF-SP até o ano de 1956, foi a primeira e única escola criada no 

Brasil deste gênero, que unia a educação ao ar livre ao ensino experimental. Em seu 

interior praticava-se a coeducação entre meninos e meninas, mesmo se o ensino misto se 

configurasse como uma completa exceção a regra na época. Como de “costume” nas 

instituições ao ar livre, havia uma preferência pelos exercícios corporais na natureza, o 
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que tornava a rotina escolar mais flexível, se comparada aos demais grupos escolares 

paulistas. “Na escola primária [ao ar livre] o que importa é o método, para que o assunto 

se torne interessante e a crianças aprenda, sem perceber, brincando, sem estar presa a 

uma rotina” (DEPARTAMENTO, 1942, p.16). Uma influência bastante acentuada dos 

movimentos da Escola Nova se faz perceptível, nas atividades de ensino divididas em 

projetos e centros de interesse da criança127. 

 

Na classe pré-primária, as atividades se destinarão ao exercício físico, 
acuidade sensorial, linguagem, hábitos higiênicos e senso estético. A 
função da professora será apenas a de orientar e estimular o 
comportamento das crianças, interessando-as e fazendo-as obter, através 
da observação e experiência, conhecimentos compatíveis com a sua 
idade. Não haverá programa nem horário, apenas o aproveitamento livre 
das iniciativas infantis. O plano da professora tomará uma forma toda 
ocasional (SÃO PAULO, 1939, p.183). 

 

O processo de consolidação dos saberes que propiciaram a criação da Escola de 

Aplicação ao Ar livre revela aproximações e variações com outros tempos e lugares que 

ultrapassam a sua permanência no interior do Parque da Água Branca, tendo 

possivelmente sofrido influência dos debates estabelecidos nos Congressos Internacionais 

de Escolas ao Ar Livre e nos Congressos Pan-Americanos da Criança, assim como dos 

debates promovidos pelos principais atores dos movimentos brasileiros de renovação de 

seus sistemas de ensino, o que permite reafirmar a ideia de que a consolidação de uma 

instituição escolar não pode ser concebida como hegemônica e linearmente explicada, 

mas que deve ser compreendida historicamente, numa análise que permita identificar 

embates particulares, sujeitos envolvidos e discursos concorrentes e silenciados (JULIA, 

2001). Alimentada por múltiplas vozes do passado, por pequenas marcas que toda cultura 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 A respeito do “pedocentrismo”, processo educativo centrado na criança, e suas relações com os 
movimentos da Escola Nova, conferir a pesquisa de Rui Trindade (2012), a qual procurou diferenciar as 
formulações feitas em torno do Bureau International des Écoles Nouvelles, criado em 1899 pelo pedagogo 
Adolphe Ferrière (1879-1960), sobretudo entre aquelas que propunham um controle dos corpos infantis 
justificado por uma vontade de ‘salvar a raça’, ou seja, de vieses eugenistas, e aquelas que propunham 
formas alternativas de educação, justificadas pelo desejo de mudar a configuração da escola tradicional e 
seus métodos pedagógicos mais austeros. No âmbito brasileiro, conferir as pesquisas desenvolvidas por 
Marta Maria Chagas de Carvalho (2004, 1993), Clarice Nunes (1998, 1996) e André Luís Paulilo (2007) a 
respeito da Escola Nova, entre outros. 
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permite penetrar, a Escola de Aplicação ao Ar livre não fora apenas uma simples cópia de 

suas congêneres no exterior, mas possibilitou a conformação de um núcleo de estudos e 

pesquisas pedagógicas para os professores paulistas, um local propício para a aplicação 

de uma série de novidades relacionadas a educação do corpo ao ar livre na cidade de São 

Paulo.  

Ambas, a Secretaria de Agricultura e a Escola de Aplicação ao Ar livre, instaladas 

no interior de um mesmo parque urbano, representavam o que de mais moderno e 

científico poderia haver para suas respectivas áreas no estado de São Paulo. Ensino e 

pesquisa se misturavam para a criação de novas formas de se conceber a natureza e a 

criança, tendo a Escola de Aplicação ao Ar livre se distanciado de tal forma dos grupos 

escolares paulistas da época que suas práticas de ensino podem ser qualificadas como 

inovadoras mesmo nos dias atuais. No entanto, este “cometa médico-pedagógico”, como 

definido por Luc (2003) ao se referir ao movimento internacional das escolas ao ar livre, 

deixaria o horizonte na década de 1960. No caso paulista, foi no ano de 1947 que 

surgiram as primeiras especulações de se fechar a Escola de Aplicação ao Ar Livre, visto 

que suas instalações eram de propriedade da Secretaria de Agricultura que pretendia 

instalar um de seus departamentos no barracão utilizado pela escola como refeitório e 

almoxarifado. Os protestos contra esta possibilidade não deixaram de existir: 

 

O Brasil precisa de milhares de escolas como essas, mas, por mais 
paradoxal que pareça, a Escola de Aplicação está na iminência de ser 
fechada porque funciona em um pavilhão da Secretaria de Agricultura, 
que nele deseja instalar uma dependência do Departamento de Produção 
Animal. E, assim, se desalojam mil crianças para alojar 20 ou 30 
exemplares de gado ou de suínos; são coisas que só acontecem entre 
nós (A ESCOLA, 1947, p.27). 

 

A escola resistiria ainda por muito anos, sendo transferida de endereço em 1954 

para se instalar em um edifício construído no bairro vizinho, na Lapa. O prédio, 

desenhado pelo arquiteto Roberto José Goulart Tibau, foi construído em decorrência de 

um profícuo acordo estabelecido entre a prefeitura e o governo estadual, denominado 
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como Convênio Escolar. Seu projetista, após ter estagiado no escritório de Oscar 

Niemeyer, fora contratado pelo arquiteto Hélio Duarte, então encarregado de formar a 

equipe para o Convênio Escolar, o qual teve como principal inspiração para suas 

propostas arquitetônicas o trabalho desenvolvido pelo educador baiano Anísio 

Teixeira128, um dos pioneiros do movimento brasileiro da Escola Nova. Durante a 

existência do Convênio Escolar, de 1948 a 1955, foram projetadas inúmeras escolas, 

assim como teatros populares (nos bairros da Moóca, Vila Mariana e Santo Amaro), 

parques infantis, centros de saúde, bibliotecas e o planetário no parque Ibirapuera. 

Sessenta e cinco edifícios escolares foram construídos, entre os quais o da Escola de 

Aplicação ao Ar Livre. Eram construções que quebravam com os modelos ecléticos da 

escola monumento, majestosa e austera, cedendo lugar a uma escola horizontal, em meio 

a jardins e gramados. Era uma arquitetura moderna, que refletia em concreto algumas 

ideologias de renovação pedagógica, com traçado aberto, limpo e simples, que oferecia 

espaço propício para as aulas de educação física e os momentos de recreio. O prédio 

escolhido para abrigar a Escola de Aplicação ao Ar Livre contava com espaços para 

pequenas hortas, viveiros, educação física, laboratório de fisiologia, assistência social, 

gabinetes médico e dentário, sala de dança e palco, no entanto em muito se diferenciava 

da informalidade do ambiente de um parque público (LIPAI, 2004; DÓREA, 2001). 

A Escola de Aplicação ao Ar Livre, que nasceu em um espaço cedido pela 

Secretaria da Agricultura, oferecia a seus alunos todos os ideais de uma pedagogia 

baseada na natureza: sol, ar puro, água e vegetação. Com a construção de um edifício 

especialmente concebida para abrigá-la, perderia o seu caráter “ao ar livre”, mesmo que a 

nova arquitetura procurasse garantir a integração dos espaços interiores e exteriores com 

grandes vãos livres e amplas janelas. De fato, pode-se considerar que, ao mesmo tempo 

em que os novos recursos arquitetônicos e de engenharia possibilitavam uma maior 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Anísio Teixeira, em 1931, quando secretário da educação do Estado do Rio de Janeiro, idealizou o que 
chamaria de parques-escolares: construções em meio a um vasto ambiente arborizado, no qual seriam 
realizadas a educação física, musical e diferentes serviços assistenciais. Entretanto essa proposta 
arquitetônica de uma educação integral não se efetivou na prática no Rio de Janeiro. Apenas em 1950, 
como secretário da educação do Estado da Bahia teve a oportunidade de tirar do papel suas ideias, com a 
ajuda dos arquitetos Diógenes Rebouças e Hélio Duarte. Dos dez edifícios previstos para serem 
construídos, apenas o Centro Educacional Carneiro Ribeiro foi erguido, sendo até hoje considerado um 
marco da pedagogia nova (LIPAI, 2004; DÓREA, 2001). A respeito de Anísio Teixeira, de suas 
concepções teóricas, sua atuação política voltada para a educação e os embates nos quais se envolveu 
durante parte de sua carreira conferir especialmente PAULILO, 2007. 
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harmonia entre as construções escolares e o seu entorno, representaram também uma 

ruptura, sendo a natureza por demais artificializada, racionalizada e concentrada em 

pátios internos, perdendo o seu caráter figurado mais arraigado nas mentalidades e 

deixando de ser de usufruto público, como ocorre em um parque urbano. Com o 

confinamento dos jardins em pátios internos, a sensação final que se teria era que o ar 

deixara de ser completamente livre, para todos, e a natureza se resumiria a um elemento 

decorativo dentro da arquitetura, não encontrando mais espaço para o amplo conceito de 

uma educação ao ar livre. Nesse sentido, é possível se fazer uma provocação ao afirmar 

que neste momento, a ação do homem no espaço escolar ganharia definitivamente da 

ação da natureza. 

De modo ainda mais amplo, foi também entre as décadas de 1950 e 1960 que 

houve uma disseminação das piscinas residenciais para a prática da natação, antes 

realizadas em rios e lagos; que os equipamentos urbanos de recreação se concentraram 

em pequenos recintos que se pulverizaram pela cidade; que os lotes residenciais se 

tornaram ainda mais caros e diminutos, dificultando a criação de amplos quintais ou 

jardins frontais; que a vida em São Paulo se tornou cada vez mais privada e menos 

pública. Foi neste período, que a natureza se retirou quase que por completo de São Paulo 

devido ao devorador mercado imobiliário que a transformaria definitivamente em 

privilégio de poucos que podem arcar com grandes terrenos para suas residências; que os 

automóveis começaram a movimentar a economia nacional, sendo priorizados pelos 

projetos urbanísticos com elevados que em pouco tempo engoliram a cidade e o espaço 

antes de uso comum. É nesse momento que os parques urbanos começam a perder sua 

função de possibilitar um passeio desinteressado para incorporarem os recursos para um 

“estilo de vida saudável”; que o termo lazer ganhou supremacia sobre o divertimento nos 

discursos e que o esporte começou a ser definitivamente incorporado ao ambiente escolar 

de modo dissociado de uma cultura de vida ao ar livre, para tomarem conta quase que 

integralmente dos currículos da educação física escolar e se alinharem com uma cultura 

de “vida ativa” (SOARES, 2009; FRAGA, 2006; MACEDO, 1999). 

Em 1956, dois anos após ser transferida para o novo edifício, a Escola de 

Aplicação ao Ar Livre foi desvinculada da Escola Superior de Educação Física de São 
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Paulo. O decreto nº 25.596 de março de 1956 subordinou a Escola de Aplicação ao Ar 

Livre a Secretaria da Educação, substituindo-a por meio do seu artigo 1º pelo Grupo 

Escolar Experimental. Em homenagem ao seu idealizador, recebeu em 1963, por meio do 

decreto nº 42.475, o nome de Grupo Escolar e Ginásio Experimental Dr. Edmundo de 

Carvalho, consolidando-se como uma instituição modelo, que serviria ainda por muito 

tempo como de campo para a experimentação de novos métodos educacionais, mas que, 

no entanto, deixaria de ser uma instituição de educação ao ar livre integrada a dinâmica 

de uma cidade que comportara espaços de vivência pública. 

 

12.3  As colônias de férias paulistas no Estado Novo: ordem, progresso e educação 

As mudanças de rumo na política nacional a partir de 1930 com o estabelecimento 

do governo de Getúlio Vargas e de seus novos projetos para a sociedade brasileira se 

repercutiriam na organização das primeiras iniciativas de colônias de férias no país, 

devido principalmente ao grande investimento efetuado neste momento na educação 

física escolar e nos esportes. Este fato estaria expresso na própria reforma de ensino 

promovido em 1931 por Francisco Campos, a qual introduziria a obrigatoriedade da 

prática de exercícios físicos em todas as classes do ensino secundário e ganharia 

contornos ainda mais consolidados e novas proporções em 1937, quando a nova 

Constituição tornara obrigatória a presença da educação física no ensino primário e nas 

escolas normais. O ano de 1937 fora marcado ainda pela criação da Divisão de Educação 

Física, órgão federal que ficaria responsável por produzir e gerir diretrizes políticas para a 

educação física em âmbito nacional, centralizando a ação desenvolvida pelos 

Departamentos Estaduais de Educação Física que, por sua vez, receberiam um grande 

investimento financeiro aumentando não apenas seus recursos monetários, como o 

número de seus funcionários e seus campos de atuação. Foi precisamente neste momento 

que começaram os maiores investimentos na organização de colônias de férias em 

diferentes estados do país, sendo São Paulo o qual ganhou maior destaque na imprensa 

especializada nos esportes e educação física. 

De acordo com o levantamento realizado por Rosianny Campos Berto, Amarilio 

Ferreira Neto e Omar Schneider (2009) em duas das principais revistas brasileiras de 
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educação física do período, os artigos que dissertariam sobre as colônias de férias 

começaram a ser publicados a partir de 1933 e perdurariam até o ano de 1944. O início 

deste período corresponde as primeiras iniciativas de colônias de férias efetivamente 

postas em prática no Brasil, sendo em 1933 anunciado que “o interventor em São Paulo, 

General Valdomiro Lima, vai dotar a mais importante unidade da Federação com alguns 

Centros de Férias” (BONORINO, 1933, p.14). Entre os maiores entusiastas brasileiros 

das colônias de férias encontrava-se o médico Almir Madeira, que acompanhou de perto 

a implementação destas primeiras iniciativas paulistas: 

 
Nos últimos dois anos, foram instalados, com estada de 15 dias, os 
‘campos’ de S. Vicente, Santos e Itanhaém, em São Paulo, onde ha 5 
meses, foram criados oficialmente três tipos de colônias, sendo o 
custeio feito com recursos emanados da regulamentação do jogo, ora 
suspensa. (MADEIRA, 1933, p.18). 

 

O capitão Lopes Bonorino, professor da Escola de Educação Física do Exército, 

ao parabenizar os esforços do governo de São Paulo em criar suas próprias colônias de 

férias, bem elucida o ostentoso valor atribuído pelos militares a estas iniciativas durante a 

Era Vargas: 

 
A notícia não pode ser mais alvissareira para nós outros que vimos 
empenhando nossas melhores energias em benefício da raça e porque 
sabemos perfeitamente que a segurança de uma nação está em relação 
estreita com o numero de habitantes, com seu valor físico e com seu 
valor moral. (BONORINO, 1933, p.14) 

 

Com um discurso eugênico bastante marcado, o militar afirmava a intenção de se 

garantir, por meio destas iniciativas de colônias de férias, o vigor físico e moral das 

crianças, formando uma “raça” forte para a construção de um país igualmente forte em 

seus aspectos econômicos, morais e militares. É importante ressaltar, no entanto, que as 

colônias de férias não se constituíram como um projeto de militarização da sociedade 

civil brasileira. Sua promoção estava atrelada a prática intervencionista do governo 
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federal no campo da educação física com o objetivo de melhorar a saúde da população 

trabalhadora de modo a levar adiante o projeto de modernização e industrialização posto 

em marcha pelo governo federal, assim como desejos cívicos de conformar um 

sentimento patriótico que unisse a população em torno de causas comuns (PARADA, 

2006; GÓIS JUNIOR, 2003; FERREIRA NETO, 1999; HORTA, 1994; CASTELLANI 

FILHO, 1988). De fato, a questão da saúde se sobressaía consideravelmente neste 

período de modernização e início de industrialização no Brasil, sendo a principal 

motivação das colônias de férias a de melhorar a constituição física e o estado de saúde 

da população infantil de modo que, num futuro próximo, o país pudesse contar com 

trabalhadores corporalmente aptos para impulsionar o desenvolvimento econômico da 

nação e até mesmo para a defesa nacional, uma vez que grande parte dos soldados 

poderiam ser dispensados desta função em decorrência de doenças e de uma constituição 

física mais franzina, supostamente menos adaptada as adversidades da guerra 

(FERREIRA NETO, 1999; HORTA, 1994). Desse modo, os motivos que levariam a 

consolidação das políticas de criação das colônias de férias no Brasil, mesmo que não 

tivessem como objetivo a militarização da sociedade, em muito se afastaram da imagem 

da criança como portadora de direitos inatos a saúde e a recreação, sendo representadas 

sobretudo por meio de ideologias nacionalistas e argumentos econômicos característicos 

do governo militar de Getúlio Vargas. 

É certo que as colônias de férias criadas no Brasil não dependeram unicamente do 

governo, sendo realizadas também por particulares, principalmente professores e 

diretores escolares, entidades beneficentes e por clubes e associações de imigrantes, 

especialmente na região sul para o último caso (SCHOSSLER, 2013; PARADA, 2006). 

Por serem iniciativas efêmeras que nem sempre se repetiam nos anos seguintes, seus 

registros foram em número menor do que aquelas organizadas por estruturas 

administrativas estatais, no entanto, nos evidenciam que os profissionais brasileiros de 

ensino estavam atentos, provavelmente desde a década de 1920, nesta forma de educação 

ao ar livre, sendo a colônia de férias priorizada também por grupos de imigrantes 

interessados em consolidar experiências que propiciassem formas de vida associativa, de 

modo a manterem em território brasileiro suas culturas nacionais de origem. 
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O desejo de recensear todas as iniciativas de colônias de férias que foram postas 

em prática no Brasil da primeira metade do século XX se torna insensato, contudo, é 

possível identificar que estas iniciativas tomariam maiores proporções, sendo organizadas 

ano-a-ano e atendendo um número cada vez maior de crianças, durante os anos do 

governo varguista, especialmente a partir da instauração do Estado Novo. Neste período, 

tiveram como principais promotores os Departamentos de Educação Física criados nas 

estruturas administrativas dedicadas a educação e a saúde pública de alguns estados 

brasileiros, como Espírito Santo (1931), São Paulo (1931) e Rio Grande do Sul (1941). 

Inicialmente, a principal estratégia adotada para se angariar os fundos necessários para a 

criação das colônias de férias em São Paulo e no Rio Grande do Sul fora a utilização dos 

recursos repassados ao governo pela exploração dos jogos de azar em cassinos e loterias 

particulares (MADEIRA, 1933; GARCIA, 2009). Este modo de se aplicar os recursos de 

uma prática tão controversa como os cassinos nas colônias de férias, revela ainda uma 

valorização moral por parte do governo destas iniciativas para o público infantil, 

defendidas não apenas pelo discurso médico, mas, também, pelos militares. Esta forma de 

subvenção seria empregada até o ano de 1946, quando os jogos de azar foram proibidos 

no país, restando apenas as loterias estaduais e federais. No caso do Espírito Santo, os 

fundos necessários para levar adiante suas colônias de férias provieram diretamente do 

governo, além de doações que possibilitaram a construção, em 1936, de um edifício 

especialmente concebido para abrigar uma instituição como esta na praia de Marataízes, 

na cidade de Cachoeiro de Itapemirim (RIBEIRO, 1936). 

As revistas de ensino e a imprensa diária noticiariam grande parte das iniciativas 

de colônias de férias organizadas nestes três estados brasileiros, oferecendo detalhes de 

suas rotinas e reverenciando seus principais articuladores (SCHNEIDER, BRUSCHI, 

2012; DALBEN, 2009; GARCIA, 2009). No Espírito Santo, a primeira colônia de férias 

de iniciativa governamental fora organizada em 1935 na praia de Guarapari, a 50 

quilômetros de Vitória, sendo a iniciativa de Cachoeiro de Itapemirim realizada no ano 

seguinte (RIBEIRO, 1936). No Rio Grande do Sul, as primeiras colônias de férias 

estiveram atreladas principalmente ao nome de Frederico Guilherme Gaelzer que, 

inspirado nas ações da Associação Cristã de Moços de Porto Alegre e na sua formação 

em educação física realizada nos Estados Unidos, em universidade da mesma associação, 
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levara alguns alunos dos grupos escolares de Porto Alegre para a praia de Tristeza 

durante a década de 1930 (FEIX, GOELLNER, 2008; SCHNEIDER, 1986). Em 1939, ao 

se tornar diretor da Sessão de Recreação e Colônias de Férias do Departamento de 

Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul, Gaelzer ampliaria suas ações, 

organizando consecutivas iniciativas alocadas no Yate Club e no Country Club, ambos a 

beira do Lago Guaíba em Porto Alegre, na praia de Torres, a 200 quilômetros da capital 

estadual e nos municípios Farroupilha e Flores da Cunha, na Serra Gaúcha (GARCIA, 

2009). Em São Paulo, as colônias de férias criadas por seu Departamento de Educação 

Física129 seriam alocadas principalmente na cidade litorânea de Santos, no município de 

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, e em Pindamonhangaba, no interior do 

estado. A cidade interiorana de Limeira também receberia suas as iniciativas de colônias 

de férias, no entanto, foi realizada apenas em uma única edição no ano de 1940 

(DALBEN, 2009). Apesar de não estarem ligadas a um departamento estadual de 

educação física, as colônias de férias criadas por estruturas administrativas federais no 

Rio de Janeiro, durante a década de 1940, também foram defendidas por discursos 

médicos, militares e patrióticos em circulação no país durante o governo varguista. 

Em todas as iniciativas, muitos dos profissionais responsáveis pelos exercícios 

corporais ao ar livre ministrados nas colônias de férias advinham das Escolas Superiores 

de Educação Física criadas ao longo do governo varguista no Espírito Santo (1931), São 

Paulo (1934) e Rio Grande do Sul (1942). Diferentemente do caso capixaba, as colônias 

de férias paulistas e gaúchas não contariam com edifícios próprios. No Rio Grande do 

Sul, quando não se utilizavam das instalações de clubes, alocavam-se em prédios 

escolares que se encontravam fechados por conta das férias de verão (GARCIA, 2009). Já 

em São Paulo, utilizaram-se de edifícios cedidos por outras estruturas administrativas 

estaduais, como a Fazenda Experimental Mista em Pindamonhangaba e o Instituto de 

Pesca em Santos, ambos propriedade da Secretaria da Agricultura, além de alugarem 

edifícios particulares, como no caso de Campos do Jordão (DALBEN, 2009). Estas 

aproximações e distanciamentos não constituem apenas características particulares 

quanto ao material necessário para o funcionamento destas instituições, sua formas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 A respeito das particularidades do Departamento de Educação Física no sistema de ensino do estado de 
São Paulo conferir especialmente DALBEN, 2009; MASTROROSA, 2003. 
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organização e administração, ou ainda meros fatos episódicos, mas revelam sobretudo 

encontros, resistências, tensões e disputas entre personagens, entre sonhos e motivações 

que inspiraram a realização destas colônias de férias em diferentes territórios brasileiros. 

Particularmente no caso de São Paulo, o seu Departamento de Educação Física 

fora criado em 1931 pelo médico sanitarista Arthur Neiva como uma forma de 

regulamentar a prática esportiva que ocorria nas ruas e clubes das cidades paulistas. De 

inspiração eugenista, a criação do departamento era justificada como um importante meio 

de aperfeiçoar a raça e combater o alcoolismo por meio da organização, fiscalização, 

incentivo e registro da prática esportiva no estado (SÃO PAULO, 1931). Como 

observamos anteriormente, muitos espaços da cidade de São Paulo, como suas ruas, 

terrenos baldios e várzeas de seus rios, eram cenários de inúmeras partidas esportivas e 

formas de divertimento ao ar livre. As peladas e os campeonatos entre bairros faziam 

parte do cotidiano da cidade, sendo o consumo de álcool habitual nesses momentos. Nos 

discursos médicos e jurídicos era usual que estas práticas não regulamentadas, ou seja, 

fora dos muros dos clubes e ginásios, fossem qualificadas como baderna e arruaça dos 

adultos ou traquinagens de crianças delinquentes. “Esta preocupação era justificada pelas 

muitas queixas que chegavam as redações dos jornais, reclamando dos jogos 

improvisados, e pelas estatísticas policiais que associavam o esporte a violência” 

(MASTROROSA, 2003, p.124). Nesse sentido, os jogos e recreações ao ar livre como 

um meio de aperfeiçoar a raça e combater o alcoolismo estavam muito distantes dessas 

práticas realizadas nas ruas e nos “vazios” urbanos nos quais a natureza ainda se fazia 

presente. O primeiro objetivo do Departamento de Educação Física seria o de combater 

os divertimentos populares, maiores representantes da desmedida, do abuso, das apostas, 

das várzeas, de um universo tido como imoral e das colunas policiais, por meio do 

incentivo aos esportes praticados nos clubes, estabelecendo normas e fiscalizações para o 

seu funcionamento. 

Em outro sentido, os espaços onde ocorriam as práticas esportivas estavam até 

então submetidos, em grande parte, as eventualidades da natureza, condicionados por 

fatores externos, como por exemplo, a quantidade e direção do vento, a chuva, o 

anoitecer, a temperatura, a inclinação do terreno, a correnteza das águas, etc. Como 
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observado por Janes Jorge (2006, p.135), “Algumas partidas reuniam centenas e centenas 

de torcedores. Mas podia ocorrer de as partidas serem interrompidas por chuva muito 

forte, de granizo, que pegava os jogadores e a assistência desprevenida”. Implacável, a 

chuva mais forte, ou a garoa paulistana, atingiria qualquer um que estivesse ao ar livre. A 

regulamentação dos esportes, por meio do controle das variações apresentadas pelo meio, 

com a construção de ambientes delimitados, específicos para a sua prática, com regras 

particulares de medida e objetos próprios, acompanhou uma mudança na qual o esporte 

retirava-se da vida cotidiana das cidades para se tornar uma prática a parte, com regras e 

espaços próprios (VIGARELLO, 2002). A organização do esporte no estado de São 

Paulo teria por consequência a diminuição das práticas indiscriminadas das atividades 

“esportivas nas várzeas e terrenos baldios da cidade, fazendo com que as pessoas 

utilizassem lugares ‘apropriados’ a esta prática” (MASTROROSA, 2003, p.32), ou seja, o 

clube e o estádio, sob supervisão médica ou de um profissional da educação física, com 

seus ares normatizados definitivamente separados da vida cotidiana e independente das 

festas tradicionais dos moradores que haviam adotado São Paulo como sua morada. 

Em 1939, os objetivos do Departamento de Educação Física do Estado de São 

Paulo se ampliariam, não se limitando mais a regulamentação das práticas esportivas nas 

cidades, mas se responsabilizando também pelo ensino da educação física nos grupos 

escolares. Esse aumento em suas atribuições já havia sido proposto por Fernando de 

Azevedo ao assumir a presidência da Diretoria de Ensino em 1933, com um projeto que 

entenderia a educação física como parte integrante da educação e não como campo 

autônomo, circunscrito aos clubes e campeonatos esportivos, mas que, no entanto, 

sofreria inúmeras críticas por parte dos funcionários e diretores do departamento, não 

sendo posto em prática de fato naquele momento (MASTROROSA, 2003). Em 1939, 

conjuntamente as novas atribuições, o Departamento de Educação Física receberia um 

expressivo investimento econômico que possibilitaria o aumento no número de seus 

funcionários e a criação de novas repartições e inspetorias regionais do modo a assegurar 

a ampliação de seu campo de ação sob o universo escolar. Seu diretor também seria 

substituído, sendo nomeado para o cargo Edmundo de Carvalho, expoente médico 

paulista formado na Faculdade de Medicina da Bahia. As mudanças realizadas não 

agradariam, no entanto, a todos, sendo no mesmo ano criada a Diretoria de Esporte, que 
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ficaria encarregada exclusivamente dos campeonatos e da promoção do esporte 

competitivo no estado de São Paulo, sendo liderada sobretudo por atletas militares como 

o major Sylvio de Magalhães Padilha. Muito embora estes eventos pudessem representar 

uma certa ruptura nos planos da educação física paulista, repercutiram-se sobretudo como 

uma ampliação em seus campos de atuação, sendo a educação física escolar e 

extraescolar incorporadas aos seus projetos (DALBEN, 2009). Foi precisamente neste 

momento que a Escola de Aplicação ao Ar Livre fora inaugurada e que se organizaria, 

nos meses de verão entre 1939 e 1940, as colônias de férias de Santos, Campos do Jordão 

e Limeira, sendo a primeira edição da iniciativa de Pindamonhangaba posta em prática no 

ano de 1942. 

Enquanto instituição de educação higiênica, os profissionais da colônia de férias 

de Santos priorizariam por ministrar as crianças palestras como “Por que devemos lavar 

as mãos antes das refeições”, “Cuidado que devemos ter com as unhas”, “A necessidade 

de escovar os dentes”, etc. A esperança era de que, ao retornarem aos seus lares, as 

crianças repassariam ao restante da família as regras de higiene e os conhecimentos 

adquiridos: 

 

As colônias disseminam permanentemente, pelas mais longínquas 
localidades, ensinamentos os mais úteis: as crianças, ao regressarem as 
suas cidades, impregnadas de novos conhecimentos, em seus lares – 
entre os pais e irmãozinhos, ou na escola – entre os professores e 
coleguinhas – ou ainda em quaisquer outros ambientes em que vivam, 
procuram difundir os hábitos que trouxeram, falar sobre o que viram e 
aprenderam desde a saída de suas casas até o regresso. (COLÔNIAS, 
1944, p.19-20) 

 

Assim como o processo operado na história do Jeca Tatu, a esperança era de que 

as crianças participantes destas experiências se tornassem propagadoras dos valores 

atrelados a higiene. Desse modo, não eram as populações rurais adotadas como modelos 

a serem seguidos pelas crianças, mas a própria medicina higienista que consolidaria nas 

colônias de férias os exemplos mais concretos de como deveriam ser seus hábitos 

cotidianos. As iniciativas levadas adiante em São Paulo, o invés de procurarem colonizar 
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a ordem urbana com preceitos de uma vida simples, de hábitos rurais, como priorizado 

por muitas colônias de férias europeias do século XIX, partiam da esperança de que as 

crianças colonizassem a ordem urbana com os preceitos da higiene e das ciências 

médicas. Sob a guarda do regime imposto pela colônia de férias, ao convergirem crianças 

de diferentes localidade do estado de São Paulo, inclusive de cidades do interior, com 

uma grande heterogeneidade cultural, sendo muitas de famílias imigrantes, a iniciativa 

paulista não escondia ainda seus desejos patrióticos característicos ao governo varguista, 

atuando de modo a combater os regionalismos em nome de uma única identidade 

cultural, a brasileira (DOIN, 1944). 

Entretanto, ao analisamos de perto estas iniciativas, para além dos discursos e das 

linhas de leis e regulamentações oficiais e procurando superar as análises realizadas pela 

historiografia sobre o discurso higienista e cívico, é possível fazer emergir uma nova 

faceta destas instituições que aportavam características bastante singulares, distanciando-

as sobretudo da instituição escolar mais tradicional. Instaladas em três ambientes 

distintos, numa região serrana, numa fazenda e no litoral paulista, as colônias de férias de 

Campos do Jordão, Pindamonhangaba e Santos teriam por principais objetivos higiênicos 

a oferta de diferentes recursos naturais para o fortalecimento do corpo – o ar rarefeito de 

altitude e o mar – no entanto, acabariam por apresentar as crianças participantes locais 

ainda pouco conhecidos pela maioria delas que jamais havia deixado suas cidades de 

origem. 
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Figura 50: Sessão de educação física – Colônia infantil de Campos do Jordão, c.1944. 

 
Figura 51: Perspectiva da serra – Campos do Jordão. 

Em Campos do Jordão, vilarejo situado 1.600 metros de altitude, para sede da 

colônia de férias fora alugado um edifício fora de seus limites urbanos, possibilitando um 

maior contato com o ar livre da montanha durante as caminhadas calmas e serenas 

realizadas pelas crianças. A marcha não era executada ao passo militar, o ritmo era livre e 

oferecia a oportunidade de se realizar práticas exploratórias (cf fig. 51). Para as crianças 
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era a ocasião de colher flores e pequenos frutos dos bosques de araucárias, era a ocasião 

de escutar o canto dos pássaros ou mesmo de avistar qualquer tipo de animal 

característico desta região, como os pequenos macacos-sauá e esquilos, ou seja, era a 

oportunidade de se maravilhar com a montanha desta região serrana tão distinta do 

restante do território paulista. As virtudes medicinais de Campos do Jordão já eram 

conhecidas por médicos brasileiros desde o final do século XIX, que para lá enviavam 

alguns de seus pacientes que se hospedavam nas poucas pensões existentes na época e 

tinham que subir a serra a duras penas, no lombo de burros ou em liteiras. As intenções 

de instalar um vilarejo de convalescência, com sanatórios e hospedagens mais 

confortáveis, foram grandes, sendo parcialmente concretizadas na década de 1910 com a 

chegada do primeiro trecho da estrada de ferro financiada pelos médicos diretores do 

Serviço Sanitário de São Paulo, o que aumentaria expressivamente sua procura por 

pessoas contagiadas pela tuberculose e promoveria um rápido crescimento urbano. 

Além de um vilarejo para a instalação de sanatórios e hospitais, Campos do 

Jordão foi também palco de investimentos que visaram atrair as famílias paulistanas mais 

ricas em suas vilegiaturas. Como forma de desenvolver sua economia local, seria 

divulgado como “um pedaço da Europa incrustado nos trópicos”, no afã de atrair a hight 

society paulistana, acostumada a passar suas férias nos balneários e estações climáticas 

europeias (BERTOLLI FILHO, 2001). A construção de residências secundárias por estas 

famílias e luxuosos hotéis, entre as décadas de 1920 e 1940, nos permite afirmar que os 

objetivos comerciais foram alcançados, mas não podemos desprezar a probabilidade de 

grupos de amigos de famílias ricas começarem a procurar pela montanha para também se 

submeterem a tratamentos médicos e terapêuticos a fim de se curarem de suas doenças, 

mas, neste caso, com muito mais discrição, como bem explicitado no filme Floradas na 

Serra (SALSE, 1954). O contato com uma natureza ainda preservada, o ar puro da 

montanha, perfumado pelo odor de sua vegetação de pinheiros tão distinta das paisagens 

rurais paulistas, atrairiam muitas pessoas, consolidando Campos do Jordão como um dos 

principais destinos das altas classes paulistanas, assim como de tuberculosos de famílias 

mais pobres que procuravam na região a última esperança para suas existências. 



! 332!

 Advindas em sua maioria de famílias pobres, sendo muitos pequenos 

trabalhadores das indústrias e oficinas paulistanas, as crianças da colônia de férias 

jordanense se apartariam momentaneamente da capital para visitar esta montanha que 

poderia parecer mágica aos olhos de muitas, acostumadas com o já triste cenário da 

cidade de São Paulo dos anos de 1940. A natureza de Campos do Jordão em muito se 

diferenciava da vegetação tropical que tanto assustava os médicos sanitaristas, ou mesmo 

de uma natureza rural que as novas elites procuravam esquecer ou transformar em uma 

natureza urbana restrita a parques e praças dentro das cidades. Pintada com cores 

europeias pelas propagandas criadas para atrair as elites paulistanas, seria a natureza da 

Serra da Mantiqueira oferecida as crianças, já impossibilitadas de desfrutar de uma vida 

ao ar livre dentro da São Paulo, tomada por processos exploratórios de urbanização ao 

longo dos anos 1940. Desse modo, as práticas corporais ao ar livre anteriormente 

realizadas nas ruas e terrenos da própria capital paulista, seriam resignificadas e 

reorganizadas pela colônia de férias para se tornarem lícitas e pedagogicamente aceitas e 

úteis. Não podemos descartar que a natureza de Campos do Jordão também se mostrava 

como uma novidade para muitas crianças advindas de cidades menores do interior do 

estado e que nunca haviam saído do entorno de seus lares e locais de trabalho. De uma 

prática até então restrita as elites, as viagens para a natureza passariam a incluir novos 

participantes com as colônias de férias, possibilitando uma vida ao ar livre em pequenos 

grupos infantis, e carregava consigo saberes consolidados em outras épocas e lugares. A 

colônia de férias de Campos do Jordão, nascida de desejos higiênicos e cívicos, pôde, no 

entanto, oferecer as crianças das classes populares a possibilidade de também se 

deslumbrarem com a montanha e desfrutarem dos prazeres conhecidos já de longa data 

pelas elites em suas vilegiaturas (DALBEN, SOARES, 2013, 2012, 2011). 

Assim como a montanha, a praia ganhava, no início do século XX, cada vez mais 

o interesse dos médicos paulistas, pois era considerada como um ambiente natural no 

qual seus elementos proporcionariam uma terapêutica higiênica e fortificante aos seus 

frequentadores. No entanto, diferentemente de Campos do Jordão, que permaneceria 

considerada por muitos como uma cidade especializada na cura de doenças, sobretudo a 

tuberculose, em Santos, as práticas de divertimento rapidamente se sobreporiam as de 

cura. Os cassinos, hotéis e clubes esportivos ganhavam destaque e se instalavam, em sua 
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maioria, próximos a praia, a qual incitava mais ao devaneio, ao prazer de confrontar o 

corpo com os elementos naturais, as disputas que o esporte trazia, do que, propriamente, 

apenas as práticas de cura e de repouso. O esporte e os passeios a beira mar, apesar de 

muitas vezes também terem um caráter higiênico, constituíam principalmente formas de 

sociabilidade e diversão, atraindo muitas famílias que podiam se afastar 

momentaneamente da capital durante o verão. 

O Cassino Recreio Miramar, inaugurado em janeiro de 1896, foi o 

estabelecimento que ganhou maior notoriedade. Conhecido como "O Maior Centro de 

Diversões da América do Sul”, funcionou até o começo da década de 1930, fechando 

suas portas em decorrência da crise econômica mundial de 1929. Construído pela 

Companhia Viação Paulista, que pretendia ampliar o fluxo de passageiros, proporcionou 

aos visitantes, durante toda a sua existência, um ambiente de requinte e glamour, 

oferecendo grande variedade de atividades sociais, como os suntuosos bailes de carnaval 

e apresentações de artistas famosos. Seu edifício de grandes dimensões, situado no bairro 

do Boqueirão, próximo a avenida beira-mar, abrigava salões de festa, um cineteatro, um 

salão de cassino, conhecido por cabaret, e até mesmo um rinque de patinação, o 

Columbia Skating Rink. Foi um verdadeiro complexo de diversões que, em 1939, 

acabaria cedendo lugar para uma nova proposta, a colônia de férias criada pelo 

Departamento de Educação Física do Estado de São Paulo. 

 
Figura 52: Refeitório da Colônia Marítima Dr. 

Álvaro Guião. 

 
Figura 53: Dormitório da Colônia Marítima Dr. 

Álvaro Guião. 

Denominada como Colônia Marítima Dr. Álvaro Guião, modificaria o espaço 

interno do antigo cassino, transformando o seu salão de festas em refeitório, seu salão de 
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jogos em dormitórios coletivos e assim por diante, até ser adaptado integralmente para o 

funcionamento de uma instituição coletiva extraescolar (cf. figs. 52 e 53). Diferentemente 

do cassino concebido exclusivamente para o divertimento, na colônia de férias o discurso 

médico da fortificação corporal e melhora da saúde se sobressairia, mas as práticas 

corporais ao ar livre não deixariam de expressar um componente lúdico, e os espaços do 

edifício não deixariam de comportar momentos de sociabilidade entre as pequenas 

comunidades infantis abrigadas durante os meses de verão em seu interior. Entre rupturas 

e permanências, a colônia de férias tomaria conta do edifício do cassino de outros 

tempos, sem que, no entanto, os risos e as ganas de se divertir, de cantar e gastar as 

energias em expressões de jovialidade deixassem de tomar conta dos salões. Boa parte da 

decoração interior do cassino permaneceria, suas cortinas, lustres e até mesmo o globo 

espelhado do seu salão de festas, entretanto o mobiliário dos jogos de apostas, tidos por 

muitos como imorais, seriam os primeiros a serem substituídos. Amplas mesas, bancos e 

camas dispostas lada-a-lado tomariam conta de seus espaços para comportar o modelo de 

alojamento coletivo requerido pela colônia de férias. Os comportamentos e 

principalmente a disciplina no interior do edifício também se alterariam, não sendo 

pautados mais pela elegância dos gestos, mas sobretudo pela funcionalidade, não 

priorizando somente a alegria e a distinção, mas agregando também a higiene e seus 

valores próprios. 

Na praia, as mudanças de comportamentos também se fariam notáveis. As 

pesadas roupas que as mulheres de outrora eram obrigadas a vestir para se banharem 

seriam substituídas por tecidos mais leves, decotes mais audaciosos, expondo partes do 

corpo ao sol. Os banhos de mar, antes restritos as mulheres no período noturno, 

principalmente por decoro, ou realizados com uma parafernália que visava escondê-las de 

todos os olhares, ou seja, restrições de ordem moral principalmente, passariam a ser 

realizados a luz do dia. Na colônia de férias, as meninas aprenderiam estes novos 

comportamentos desde cedo ao vestirem os uniformes cedidos pela instituição. Shorts 

largos, em estilo balonet, camisetas brancas com compridos decotes em “v” e maiôs 

claros abertos nas costas, os quais muitas vezes eram dispensados, permanecendo as 

meninas apenas de calção de banho preto, com o tronco nu, de modo que a luz solar 

fizesse sua ação terapêutica sobre a pele e o corpo e proporcionando também maior 
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liberdade de movimentos e de sensações corporais. Castelinhos de areia continuariam a 

ser erguidos por pequenas mãos e repetidamente destruídos pelo mar que tanta euforia 

despertava naqueles que, pela primeira vez, o avistariam em consequência da 

oportunidade oferecida pela viagem de férias. Entre os exercícios propostos pelos 

professores de educação física a serem realizados sobre as areias da praia, a ginástica 

começaria a perder espaço para outras práticas que priorizavam não apenas o movimento 

e o esforço físico, mas também o divertimento e o ar livre, ganhando os jogos, os esportes 

e as danças uma nova dimensão por meio das colônias de férias (DALBEN, SOARES, 

2011). Os defensores desta mudança se utilizariam de múltiplos argumentos para 

convencer os profissionais de ensino sobre a importância das práticas corporais ao ar 

livre, como, por exemplo, Ermida Vidal Ribeiro, que no Primeiro Congresso Paulista de 

Educação Física alegara que: 

 

[...] sabe-se que a maior parte das crianças que vai para as Colônias 
nunca teve uma aula de ginástica. Perguntamos: será pois de 
conveniência que se inicie a prática da ginástica pelo método Francês 
durante essas duas semanas, com uma turma de crianças que nunca 
recebeu aula de ginástica desse gênero? Mesmo que o método seja 
racional, tirará a criança grande proveito dessa prática de 15 dias por 
ano? Talvez explorando a educação física pela parte mais recreativa, 
jogos, rodas cantadas e com figurações, dancinhas fáceis, se consiga um 
programa mais conforme com as circunstâncias (RIBEIRO, 1940, p.85). 
 

Partindo do pressuposto de que as colônias de férias eram como um ambiente 

provisório para o restabelecimento corporal e não para o trabalho cotidiano e metódico do 

corpo infantil, a ginástica não seria a prática mais recomendada. O esporte, sinal da 

modernidade, do progresso, do prazer aliado ao esforço físico e nervoso, começava, nas 

colônias de férias, a ganhar também conotações higiênicas, sendo concebido como uma 

prática proveitosa para a formação do corpo infantil. A oposição entre a ginástica e os 

esportes e jogos foi, de fato, fartamente discutida por médicos e educadores brasileiros, 

principalmente entre as décadas de 1910 a 1930 (SANTOS, 2000). No entanto, apesar das 

diversas restrições impostas aos esportes, e de sua introdução no ambiente escolar ter sido 

um processo lento e permeado de inúmeros debates calorosos, na década de 1930 eles 
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começariam a ser indicados nas linhas de leis e decretos que procuraram regulamentar o 

currículo da educação física nacional. Os programas do ensino secundário, expedidos 

pelo Ministério da Educação e Saúde Pública em 1931 previam, “nas últimas classes, a 

prática obrigatória e regulamentada dos esportes individuais e coletivos” (BRASIL, 

1931). De acordo com esses programas, haveria uma modalidade ideal para cada pessoa e 

essa deveria ser sempre praticada de forma moderada, pois “a diminuição da capacidade 

de estudo, a perda de peso e do apetite e a astenia geral são consequências da prática 

abusiva dos esportes, que se deve evitar e corrigir pela escolha e a graduação metódica 

das suas atividades” (BRASIL, 1931). 

Os ideais do surmenage surgiam também como um intento de regular a prática 

esportiva, para que os jogos não fizessem mais parte do cotidiano das cidades – sendo 

livremente praticados por crianças, jovens e adultos – mas para que fossem realizados sob 

a supervisão de médicos e professores em locais delimitados e minimamente controlados. 

Ao não tomar mais conta das ruas e terrenos baldios, locais tidos como moralmente 

pernicioso pelos discursos mais conservadores, estes divertimentos se tornariam lícitos e 

as crianças não seriam mais qualificadas como delinquentes. Avessos ao ambiente da rua, 

considerado como reduto da criminalidade, os discursos médicos e pedagógicos 

defendiam a substituição dos divertimentos infantis realizados na rua por atividades 

orientadas de caráter médico-pedagógico, a ginástica e, de forma mais tímida, mas cada 

vez mais intensamente, os esportes e jogos. 

 
Figura 54: Colônia Marítima 'Álvaro Guião' – Santos/SP. 



! 337!

O Departamento de Educação Física de São Paulo atenderia as reivindicações da 

professora Ermida Ribeiro em 1942, introduzindo modificações nos programas de suas 

colônias de férias, sobretudo na marítima, “com a finalidade de torna-los mais eficientes 

e agradáveis as crianças” (DEPARTAMENTO, 1942, p.30). A substituição da ginástica 

por jogos livre e organizados, partira também de uma escuta as crianças que não 

aceitavam de bom grado os exercícios ginásticos realizados nas areias de Santos, 

preferindo práticas corporais que possibilitassem maior liberdade de ação. Como 

analisado por Alain Corbin (1989), para o ambiente da praia, novas sensibilidades seriam 

criadas na longa duração histórica, consolidando-o como um local onde uma série de 

novas liberdades corporais seriam toleradas, o que despertaria o fascínio e o desejo de 

muitos interessados em consolidar novos modos de se relacionar com a natureza e com o 

outro. A praia pode mesmo ser concebida como um hiato, um tempo e espaço 

diferenciado existente no seio da própria sociedade, onde se admite formas de conduta 

pouco usuais ao ambiente público, o que a torna a expressão máxima de inúmeros 

prazeres e liberdades. Enquanto um processo atrelado a construção de novas 

mentalidades, a praia se tornava incompatível com a disciplina imposta pela ginástica, 

pelos seus movimentos geométricos e altamente controlados. Reivindicados pelas 

crianças ao chegarem as areias de Santos, os jogos ao ar livre se tornariam as principais 

práticas corporais da Colônia Marítima Álvaro Guião, tendo oferecido “ótimos 

resultados, principalmente com a introdução de pequenas competições entre turmas, o 

que desperta entusiasmo mormente entre as crianças” (DEPARTAMENTO, 1942, p.30). 

Desse modo, enquanto que a escola primária seria reservado, prioritariamente, o ensino 

da ginástica (SOARES, 2001), nas colônias de férias e parques infantis, considerados 

como partes integrantes de um sistema de ensino mais amplo que não se restringia apenas 

a instituição escolar, as competições esportivas e os jogos ao ar livre tinha maior 

aceitação. 

Concebidos como uma prática corporal mais difícil de ser ordenada e controlada, 

o esporte e os jogos ao ar livre adentrariam primeiramente nas colônias de férias, 

principalmente naquelas estabelecidas em ambientes praianos, os quais já aportavam 

maiores liberdade corporais para a sociedade da época. Enquanto práticas mais 

desinteressadas, nas quais o componente lúdico se faria mais presente do que na 
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ginástica, poderiam ter a mesma capacidade de promover o fortalecimento corporal, tão 

requerido pelos profissionais ligados ao governo varguista130 para o desenvolvimento da 

nação. Ao serem ressaltadas suas características higiênicas, os esportes e jogos ao ar livre 

ganhariam diversos defensores e, enquanto parte integrante da própria política 

intervencionista do governo militar de Getúlio Vargas, alcançariam as condições 

necessárias para serem priorizados nas colônias de férias, exercendo influência na própria 

escola, que poderia também começar a adotá-los como componente da educação física 

escolar. 

A Colônia Marítima Dr. Álvaro Guião, defendida por seu diretor como uma 

instituição educacional, promoveria não apenas banhos de sol e de mar e farta 

alimentação, mas também jogos, atividades artísticas, declamações, cantos, danças, 

teatro, cinema, leitura, contanto para isso com uma biblioteca infantil, além de passeios e 

excursões educativas pela orla de Santos e suas principais atrações turísticas (DOIN, 

1944). Enquanto instituição que promovia a socialização infantil, contribuía largamente 

para “despertar no espírito desses pequenos seres nobres virtudes como a solidariedade 

humana, auxílio mútuo, respeito ao semelhante e amor ao próximo” (DOIN, 1944, p.19). 

É certo que não podemos deixar de lado seu desejos higienistas e cívicos, no entanto, 

também não é possível desprezar o potencial de aprendizagem do viver comunitário que 

promoviam ao reunir crianças de diferentes endereços e criar um tempo e espaço distinto 

da família e da instituição escolar. A experiência do alojamento coletivo se afirma, desse 

modo, como a estrutura pedagógica da colônia de férias, criando um mundo social e um 

tempo independentes, especialmente voltados para a criança. No cotidiano proposto para 

os dias de férias, tudo seria pretexto para descobertas e mesmo trocas entre as crianças, 

sendo a aprendizagem higiênica e cívica, mas também a aprendizagem esportiva, 

artística, científica e social, imediatamente aplicável por meio da vivência e da 

socialização. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Muitos dos profissionais ligados a causa da educação física durante o Estado Novo foram formados pela 
Escola de Educação Física do Exercito e desenvolveram avultadas carreiras esportivas, como o caso do 
capitão Sylvio de Magalhães Padilha, que presidira durante longos anos a Diretoria de Esporte do Estado de 
São Paulo e teria grande influência no Departamento de Educação Física do mesmo estado. A respeito de 
personalidades que aliaram a prática dos esportes ao desenvolvimento da educação física enquanto campo 
autônomo de conhecimento, conferir casos como o de Inezil Penna Marinho (DALBEN, 2011). 
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Nota-se que, apesar de serem priorizadas pelo Departamento de Educação Física, 

a organização das colônias de férias sofreu de alguns contratempos, pois em 1942 a 

Colônia Marítima Dr. Álvaro Guião foi transferida para o prédio do Instituto de Pesca em 

decorrência de “um pedido do Secretário da Segurança Pública que necessitava com 

urgência do referido prédio para nele aquartelar um Batalhão da Força Policial” 

(DEPARTAMENTO, 1942, p. 28). De acordo com os relatórios da professora Otilia 

Foster131, que constantemente acompanhava as crianças da região de Campinas nas 

viagens até Santos, em 1943 suas atividades foram novamente transferidas, desta vez para 

a praia Paranapuã, em São Vicente. Em 1951, ganharia um local definitivo para sua 

instalação nesta cidade praiana, provavelmente em edifício alugado, como o caso da 

iniciativa de Campos do Jordão, o que demonstra que durante este espaço de tempo pode 

ter sido alocada em distintos prédios e instituições. A colônia de férias de Campos do 

Jordão seria organizada até meados da década de 1950, assim como a de 

Pindamonhangaba, da qual se tem poucas informação além de se saber que tivera inicio 

em 1942 e fora alocada nas dependências de uma fazenda experimental de propriedade da 

Secretaria da Agricultura. Segundo seus dirigentes, poderia esta ser a “oportunidade a que 

conhecimentos das pessoas do interior sejam formados justamente por crianças pobres 

das grandes cidades, muitas das quais com tendência para a vida no campo que nunca 

tiveram uma oportunidade para nem sequer isso constatar” (DEPARTAMENTO, 1942).  

Entre as décadas de 1930 e 1950, foram prósperas as iniciativas de educação ao ar 

livre em São Paulo, sendo as colônias de férias bastante inovadora para o sistema de 

ensino da época, assim como os parques infantis e especialmente a Escola de Aplicação 

ao Ar Livre. Foi durante o Estado Novo, com o grande investimento na educação física 

nacional, que diferentes colônias de férias começaram a ser organizadas verão após verão 

por iniciativas de diversos estados brasileiros. Suas vidas ultrapassaram os anos do 

regime autoritário varguista, no entanto não seriam mais organizadas por volta da década 

de 1950. A partir deste momento, assim como outras colônias de férias estaduais, não 

encontrariam mais lugar entre as iniciativas oficiais, acompanhando, certamente, as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 A documentação de sua autoria, assim como o Relatório de Atividades do Departamento de Educação 
Física de São Paulo referente ao ano de 1942, encontram-se sob a guarda do Centro de Memória da 
Unicamp. A respeito dos trabalhos desenvolvidos por Otília Foster, conferir a pesquisa de Danailof (2002). 



! 340!

mudanças de rumo da política e da economia brasileira, mas também mudanças de ordens 

culturais.  

A hipótese de uma transformação no modo que as viagens começaram a serem 

realizadas a partir de 1950, com a introdução do automóvel na economia nacional, se 

mostra insuficiente, pois os carros seriam um luxo reservado a poucos, impossível de ser 

adquirido pelas famílias das crianças mais pobres que então frequentavam as colônias de 

férias existentes. Seguramente o fato de medicamentos alopáticos virem a substituir 

integralmente o recurso do ar livre no combate a tuberculose nestes anos, alterando as 

políticas nacionais de saúde pública, destituiriam as colônias de férias de seus principais 

argumentos ligados a saúde corporal. No entanto, este fato por si só não justifica 

completamente o caso das iniciativas de estado deixarem de ser organizadas quase que 

completamente no Brasil, uma vez que no Uruguai e na Argentina as colônias de férias de 

outrora persistem até os dias atuais como de iniciativa vinculadas as suas estruturas 

administrativas oficiais, sobretudo aquelas atreladas à educação e ao lazer. Na França, 

por exemplo, a partir do encerramento da Segunda Guerra Mundial, as colônias de férias 

ganhariam um novo fôlego, sendo realizadas sob tutela do Ministério da Educação, 

ganhando cursos próprios para a formação de seu funcionários, os cursos de monitores, e 

começando a abrir suas portas também para as crianças da classe média (BATAILLE, 

2010; DOWNS, 2009). O final da guerra se repercutiria nas colônias de férias sobretudo 

como marco de início de declínio dos discursos eugênicos de melhora do corpo infantil, 

apaziguando também os discursos patrióticos que incitavam a organização de muitas 

colônias de férias. No caso paulista, na passagem da década de 1940 para a de 1950, suas 

colônias de férias estatais adotariam como justificativa de existência o fato de 

possibilitarem que hábitos higiênicos fossem incutidos nos comportamentos das crianças 

mais pobres e, por extensão, em seus familiares. Os discursos educativos que embasariam 

estas iniciativas se fariam presentes principalmente neste sentido, enquanto que em outros 

países ganhariam novos tons e interesses. No que diz respeito especialmente ao Brasil, 

não se pode deixar de descartar o importante papel exercido, a partir da década de 1940, 

pelo “sistema S”, conformado por instituições como o SESC, SESI, SENAI e SENAC, 

ligadas ao setor produtivo e que tem por objetivo promover o bem estar de seus 

funcionários, na saúde e no lazer, assim como a educação profissionalizante. A primeira 
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colônia de férias inaugurada pelo SESC em 1948 na cidade de Bertioga adotaria o 

modelo de hospedagem coletiva de famílias inteiras e não apenas de crianças 

matriculadas no sistema de ensino formal. Este modelo já vinha sendo empregado por 

associações de trabalhadores e sindicatos desde a década de 1930. Observa-se, assim, que 

a diminuição no número de colônias de férias escolares geridas pelo estado pode ter 

estabelecido relações com o crescente aumento das colônias de férias do tipo familiar, 

sendo a responsabilidade por estas instituições transferidas para a sociedade civil. Apesar 

de não atenderem mais unicamente as crianças inscritas no sistema de ensino e não se 

vincularem mais aos trabalhos desenvolvidos pelos seus profissionais, poderiam as 

colônias de férias familiares, no entanto, abranger um número cada vez maior de 

brasileiros. Nesse sentido, as transformações observadas mostram mais do que um 

declínio nestas instituições no país, uma transformação que daria início a um novo 

momento histórico para as colônias de férias no Brasil. 

! !
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CONCLUSÃO: A CHEGADA, O DESEMBARQUE 
  

As férias escolares são uma interrupção sazonal no tempo de estudos que 

conferem ritmo ao calendário letivo anual, impassíveis de serem isoladas de concepções e 

interesses inúmeros que as afirmam. No último terço do século XIX, quando algumas 

capitais europeias apresentavam-se extremamente infladas pelo intenso fluxo de 

camponeses à procura de outras formas de subsistência e que, submetidos a uma 

realidade produtivista exploratória, eram obrigados a viver em precárias condições de 

vida, as colônias de férias inaugurariam novos usos para este período escolar, oferecendo 

uma série de atividades voltadas principalmente às crianças das classes populares. 

Enquanto medidas preventivas, associadas a saúde pública, não escondiam seus interesses 

econômicos e apostavam no fortalecimento corporal das crianças mais enfraquecidas para 

que, num futuro próximo, suas forças fossem integralmente utilizadas pela mesma 

dinâmica produtivista exploratória que as submetera à pobreza extrema. 

Sustentadas por saberes bastante antigos a respeito do corpo humano e dos 

processos de adoecimento, as colônias de férias procuraram se filiar também aos 

conhecimentos científicos mais avançados de seu período com o objetivo de obterem a 

certificação necessária para que iniciassem sua trajetória entre os congressos 

internacionais. Nos exames antropométricos, realizados antes e após as viagens, 

encontrariam a resposta que necessitavam para se afirmarem no meio científico. 

Consideradas por muitos profissionais como indispensáveis para toda e qualquer 

iniciativa de saúde pública que se pretendesse colocar em prática, as medições corporais 

promoveriam a coleta dos dados dos escolares tanto para a consolidação dos saberes 

médicos na sociedade, quanto para balizar uma atuação direta sobre o corpo daqueles que 

apresentavam índices inferiores à média de peso, estatura ou circunferência torácica. 

Considerados como apontadores objetivos de condições de saúde, os dados 

antropométricos definiriam parâmetros de normalidade e desvios que propiciariam com 

que compreensões ideológicas e políticas da infância encontrassem um respaldo 

supostamente científico, afirmando-se assim perante uma sociedade que depositava cada 

vez mais uma confiança irrestrita na racionalidade científica (CANGUILHEM, 2000). 
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As causas para as más condições de saúde das crianças atendidas pelas colônias 

de férias seriam interpretadas de distintas maneiras, podendo se constituir desde a 

pobreza extrema e as péssimas condições de higiene nas quais viviam, até fatores 

genéticos e hereditários. Por fim, mais do que a ciência, eram fatores políticos e 

econômicos que acabariam por justificar aos administradores públicos e entidades civis a 

necessidade de implementação destas instituições. O fato de não requererem elevados 

recursos financeiros para serem postas em prática colaboraria muito para que 

conquistassem cada vez mais defensores, especialmente se comparado com os grandes 

investimentos necessários para o internamento em hospitais ou para o emprego da 

farmácia alopática, que ainda se encontrava em desenvolvimento no período. A certeza 

de muitos era de que garantir a saúde da população com um mínimo de investimentos, 

com os recursos mais baratos disponíveis, poderia alavancar ainda mais os futuros ganhos 

financeiros das nações e de famílias das elites econômicas. A preocupação em não se 

desperdiçar nenhuma possibilidade de mão-de-obra asseguraria o investimento nas 

crianças com a saúde mais debilitada, no entanto, este investimento, para ser realmente 

lucrativo aos olhos dos administradores, não deveria ultrapassar o retorno financeiro 

pretendido a curto prazo. Uma concepção claramente utilitária do doente e da criança era 

formulada e as colônias de férias não deixariam de tomá-la como referência quando 

abordadas sob o prisma da saúde pública da época (FOUCAULT, 2008, 2005). 

A seleção dos candidatos às viagens, que frequentemente se dava entre as crianças 

inscritas no sistema público de ensino, também não seria casual, sendo pautada 

principalmente por critérios médicos estabelecidos pelos exames antropométricos. Nesse 

sentido, as colônias de férias inaugurariam um novo espaço, no qual a ação médica não se 

restringiria mais unicamente ao universo hospitalar, mas se estabeleceria como 

coadjuvante a instituição escolar. Ainda que no final do século XIX e primeira metade do 

século XX a grande maioria das crianças não frequentassem a instituição escolar, esta era 

o espaço no qual se encontrava reunido de forma sistemática um expressivo contingente 

infantil. Foi neste momento que a instituição escolar começou a ser defendida por muitos 

como universal e que as atenções de diversos setores da sociedade se voltaram para a 

criança. Era por meio da escola que o saber médico-científico procurava se afirmar como 

o mais autorizado a pautar questões relativas à infância e ao corpo infantil. Era também 
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por meio da escola que normas, regras e valores morais bastante caros à medicina e ao 

discursos mais conservadores seriam transmitidos pelo estado e pela burguesia na 

tentativa de que fossem incorporados pela população. Os atuais estudos referentes à 

higiene escolar são bastante esclarecedores a respeito do controle exercido pelo 

pensamento médico dentro da instituição escolar durante este período (HELLER, 1988; 

ROCHA, 2009b). Configuradas a partir de desejos inúmeros expressos por seus 

organizadores, por vezes de forma explícita, por vezes nas entrelinhas, as colônias de 

férias se nutriram de discursos eugênicos, patriotas e conservadores, mas também de 

motivações humanistas, feministas e progressistas, dependendo muito do contexto no 

qual eram pensadas. É nesse sentido que procuramos não nos deixar levar pela clareza e 

precisão cirúrgicas do discurso médico que se pretendia o mais científico possível ao 

conceber e propor a organização de colônias de férias, analisando-o como um 

conhecimento circunstanciado por questões políticas, econômicas e culturais. 

Neste campo de batalha que se tornaria o universo escolar, os médicos 

procuravam assegurar sua presença por meio da racionalidade científica, conferida, como 

por exemplo, aos exames antropométricos, os quais foram uma de suas principais portas 

de entrada no ambiente escolar e que balizariam a seleção das crianças destinadas à 

participar das colônias de férias escolares. Respaldados também pelo o que se acreditava 

serem doença, como o surmenage ou a neurastenia, as quais hipoteticamente uniam 

questões da fisiologia com a psicologia, disciplina esta de grande estima para as reflexões 

formuladas pela ciência da educação do período sobre o ser infantil, conseguiriam os 

médicos o suporte de que necessitavam para proporem profundas reformas na instituição 

escolar e para que inaugurassem uma série de instituições médico-educativas que 

atuariam de modo paralelo, conjunto ou complementar à escola, como no caso das 

colônias de férias. 

Ao solicitarem uma reorganização dos cronogramas e a criação de espaços abertos 

na arquitetura escolar, devidamente equipada para a prática dos exercícios físicos, os 

argumentos advindos do surmenage e da neurastenia em muito contribuíram para 

legitimar o tempo do recreio e das férias escolares, assim como para legitimar a presença 

da disciplina da educação física na escola. As colônias de férias também se beneficiariam 
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da invenção de doenças como estas, que, em última análise, procurava substituir, como 

causa da perda de peso e da deterioração da saúde corporal das crianças atendidas, a dura 

realidade socioeconômica na qual viviam por uma patologia de caráter psico-biológico. 

Como analisamos anteriormente, estas “doenças” se inscreveram em um grande desejo de 

muitos intelectuais da época de conferir um valor científico, biológico e mesmo 

patológico para questões circunscritas muito mais em uma ordem social, política e 

econômica; desejo este que marcou por muito tempo campos do conhecimento como a 

medicina, a psiquiatria, a pedagogia e a educação física. 

No que diz respeito especificamente à educação física escolar do período, seu 

conteúdo principal continuaria a ser ainda por muito tempo a ginástica, com seus 

movimentos cadenciados e metrificados e toda a áurea científica que lhe conferia suporte 

(SOARES, 2005). Garantiria o alinhamento e a “correção” dos corpos infantis, ao mesmo 

tempo que, ao restringir ou libertar os movimentos das crianças, exigiria paciência, 

disciplina, ordem, entre outras virtudes características de uma concepção burguesa de 

escola (VIGARELLO, 2004). Grande representante de uma educação de corpo de caráter 

energético, ou seja, fundamentada sobretudo pelos preceitos da termodinâmica e da 

mecânica aplicada ao corpo humano, a ginástica não encontraria dificuldade para se 

inserir nos programas escolares, sendo amplamente defendida por médicos e educadores 

como uma das formas mais eficazes de se aprimorar o gesto humano para o trabalho nas 

fábricas e para a melhoria das condições de saúde dos futuros trabalhadores (GLEYSE, 

1995). Seria introduzida também nos cronogramas diários elaborados para as colônias de 

férias, nas quais compartilharia espaço, no entanto, com práticas corporais que 

mantinham raízes históricas bastante diferentes, as práticas corporais ao ar livre. 

Ao se pesquisar a história das práticas corporais ao ar livre ao longo desta tese, 

sobretudo em sua primeira parte, pode-se compreender que suas raízes estiveram ligadas 

a um universo bastante distante da medicina experimental ou da ginástica científica, 

alicerçando-se sobretudo em um conjunto de saberes terapêuticos de tradição oral, que se 

encontravam em circulação nos países de língua alemã e que concebiam o corpo humano 

e a doença a partir de teorias distintas das ciências biológicas e biomecânicas 

(BAUBÉROT, 2004; VILLARET, 2005a,b). Sistematizadas por diferentes profissionais 
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ao longo do século XIX, as abluções frias, os banhos em riachos ou no mar, a 

permanência ao ar livre e o contato sistematizado com a luz solar tinham como principal 

referência uma natureza que, quando bem dosada, supostamente poderia curar o corpo 

convalescente. Raízes alquímicas ou botânicas de uma compreensão do corpo e da 

doença que alcançaria grande sucesso entre a população, seja a parcela mais pobre, que 

reconhecia nos tratamentos da medicina natural técnicas de fácil execução, de baixo custo 

e fundamentadas na tradição popular, seja a parcela mais rica da população, que 

deslocaria as questões médicas da hidroterapia e da helioterapia para inscrevê-las em um 

relaxamento dos costumes que consolidaria a prática da vilegiatura entre as famílias 

abastadas e a criação de luxuosas estâncias medicinais no campo, nas cadeias 

montanhosas e praias de diversos países (BOYER, 2008). 

Com as vilegiaturas, as práticas corporais ao ar livre sairiam da ordem 

estritamente terapêutica para se inscreverem na cultura enquanto prazeres, alegrias e 

divertimentos. As viagens em busca da natureza ressaltariam cada vez mais a emergência 

de novas sensibilidades, nas quais o prazer se faria indissociável do privilégio de serem 

ofertadas apenas para aqueles que poderiam pagar pelo seu custo. O discurso terapêutico 

adotaria, criaria ou codificaria práticas corporais que, com a ascensão da moda das 

vilegiaturas elegantes entre as classes altas, haveriam de escapar de seu domínio, sendo 

procuradas cada vez mais por conta do divertimento e dos prazeres corporais que 

poderiam propiciar do que necessariamente de seu potencial curativo (RAUCH, 2001). 

O universo dos sanatórios fora certamente o maior representante do encontro das 

terapêuticas da medicina natural com os divertimentos das vilegiaturas, sendo também 

onde se sobressaíram suas maiores contradições e correlações. Ao proporem o repouso 

enquanto prática médica, os sanatórios requisitavam de seus pacientes uma economia das 

energias corporais e se estabeleciam como um local de passagem, no qual os pacientes 

permaneceriam por algum tempo para restabelecerem sua saúde física e retornarem aos 

seus afazeres cotidianos e aos ritmos diários de suas vidas nas planícies. A necessidade 

de tornar o organismo suficientemente resistente para que a tuberculose não evoluísse, ou 

seja, para que estacionasse em seu estado latente, pautava os trabalhos desenvolvidos nos 

sanatórios, e a viagem para a montanha acabava por contemplar a ideia de um 
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renascimento, de um revigorar-se, especialmente quando a “vida na horizontal” prezada 

pelos sanatórios era contraposta com a efervescência das vilegiaturas de inverno, cheias 

de risos e demonstrações da potência de vida dos corpos entregues aos esportes de 

inverno, festas e as gincanas organizados pelos hotéis e cassinos (MANN, 2000). Deste 

encontro, da vida sobre a morte, do prazer sobre a dor, as práticas corporais ao ar livre 

conquistariam diversos adeptos e defensores, não necessitando de muitas comprovações 

científicas para se afirmarem socialmente, ainda que sofressem inúmeras críticas por 

parte dos médicos ligados à medicina experimental. Conectados como lados de uma 

mesma moeda, estes dois universos conformaram as principais raízes históricas das 

práticas corporais ao ar livre, as quais permaneceriam ainda por algum tempo restrita à 

medicina privada e à ordem das vilegiaturas elegantes antes do advento das colônias de 

férias escolares. 

A publicidade feita pelos estabelecimentos terapêuticos, hotéis, cassinos, 

companhias de trem e empresas de urbanização, ao estetizar a natureza e os prazeres 

corporais dela usufruídos, a transformavam sobretudo em um comércio, um privilégio de 

poucos. Para os mais pobres, a permanência no campo ou na cidade não era uma questão 

de desejo, mas de sobrevivência, prova disso foi o grande fluxo de camponeses para os 

centros urbanos europeus em busca de subsistência durante todo o século XIX, enquanto 

que para as elites a procura pela natureza se constituiria sobretudo como uma questão de 

distinção social, consolidando rentáveis estâncias medicinais em diferentes pontos da 

Europa (HOBSBAWM, 2009). Fenômeno semelhante fora observado em centros urbanos 

como São Paulo, onde, a medida que a cidade crescia rapidamente com a chegada dos 

imigrantes, seus espaços naturais eram transformados para o usufruto das poucas famílias 

que podiam comprar os terrenos dos bairros-jardins comercializados pela Companhia 

Light. O ideal de uma vida ao ar livre parece ter se intensificado, transformando-se 

sobretudo em uma publicidade, a medida que o cinza da cidade suplantava espaços 

outrora verdes. Cada vez mais inexistente na maior parte das grandes cidades, a natureza 

se tornaria um privilégio exclusivo daqueles que poderiam arcar com os custos de bairros 

planejados ou de passeios para locais cada vez mais distantes. 
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As colônias de férias promoveriam, no entanto, uma mudança transitória nesta 

realidade ao possibilitar que as crianças de famílias operárias participassem, por meio das 

viagens realizadas, deste mesmo universo outrora exclusivo às classes abastadas. Unindo 

as caminhadas, banhos de mar e em riachos, jogos infantis e os esportes, ou seja, um 

conjunto diversificado de práticas corporais ao ar livre, assim como o repouso 

sistematizado característico dos sanatórios e a farta alimentação, as colônias de férias 

ofereceriam, durante vários dias, uma realidade poucas vezes antes conhecida e 

vivenciada pela maioria das crianças atendidas, apaziguando as relações exploratórias e 

perversas estabelecidas no interior das grandes cidades deixadas para trás, sobretudo no 

que diz respeito ao trabalho infantil e a redução de espaços propícios para que brincassem 

ao ar livre. Como analisado, nas colônias de férias as crianças se encontrariam livres, 

durante os meses de verão do trabalho nas fábricas e oficinas, podendo se entregar ao 

universo infantil especialmente concebido pelos adultos. É nesse sentido que se diz que 

as colônias de férias procuraram conciliar o inconciliável ao afastar as crianças do 

universo fabril durante as férias escolares; ao mesmo tempo que procuravam intensificar 

os ganhos industriais, melhorando com poucos investimentos a saúde daqueles que 

tinham uma constituição física mais frágil para inseri-los futuramente na dinâmica 

produtivista, lutavam também contra a exploração imediata do trabalho infantil, 

responsável pela morte de inúmeros pequenos trabalhadores. 

Esta dualidade expressada pela ação das colônias de férias se nutria ainda de 

diversas utopias anti-urbanas que procuravam democratizar o acesso a natureza trazendo-

a novamente para os limites do urbano, reformando modos de vida e inventando-a como 

o contrapeso ou o complemento da cidade industrial. Ainda que exclusiva, a vida ao ar 

livre representava um ideal não apenas para as classes mais altas, pois seus prazeres, cada 

vez mais estetizados pelas propagandas e inscritos nas mentalidades pela literatura, por 

mais escapistas e ilusórios que pudessem parecer, refletiam também um desconforto 

gerado pelo crescimento industrial desenfreado e todas as mazelas sociais que trouxera 

consigo (WILLIANS, 2011; THOMAS, 1988). O medo de contrair doenças e da própria 

cidade que crescia desenfreadamente renovaria tanto as críticas ao meio urbano, quanto 

os desejos de reformá-lo ou dele se evadir, conferindo um sentido libertário para a vida 

ao ar livre. As colônias de férias compartilharam destes ideais anti-urbanos, assim como 
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os parques públicos, os parques infantis, as escolas ao ar livre e os campos de jogos que 

procuraram não apenas permitir que a natureza e o ar livre se imiscuíssem novamente no 

urbano, mas também que a cidade passasse a comportar as práticas corporais ao ar livre 

antes praticadas exclusivamente nos gramados, bosques e jardins das casas de campo das 

famílias mais ricas ou nas longínquas estâncias medicinais.  

Ao caminharem lado-a-lado das instituições escolares, as colônias de férias não se 

restringiriam unicamente a uma medida de saúde pública, sendo pensadas por muitos 

como um importante e pioneiro espaço de educação, onde a natureza, os divertimentos e 

os processos de socialização seriam privilegiados para crianças antes entregues a própria 

sorte. Inaugurariam um local especialmente concebido para o tempo das férias escolares, 

no qual práticas corporais antes restritas as famílias abastadas seriam pela primeira vez 

ofertadas as crianças que não tinham até então a sua proteção garantida. Na 

impossibilidade de provocar mudanças estruturais nas ordens socioeconômicas nacionais, 

as colônias de férias surgiram também como uma forma de retirar as crianças mais 

pobres, mesmo que momentaneamente, de condições precárias de vida, oferecendo 

benefícios que as famílias ricas conheciam já de longa data e criando um ritmo sazonal 

para a alegria e para os jogos ao ar livre que se oporia ao penoso trabalho infantil. Nessa 

perspectiva, ao analisar as colônias de férias, torna-se indispensável que se considerem os 

jogos de poder que ora se alinhavam a concepções econômicas da infância, ora se 

filiavam a preocupação em oferecer recursos para que fossem garantidos direitos infantis 

referentes à saúde, à educação e ao brincar, os quais começavam a ser discutidos em 

diferentes meios intelectuais ainda na passagem do século XIX para o XX. 

Muitos defenderiam que no interior das colônias de férias deveria reinar um ideal 

de liberdade, uma ideia de renascimento por meio do ar livre, o qual não condizia com os 

movimentos simétricos e analíticos da ginástica. Diversos autores procuraram, sem 

sucesso, estabelecer projetos para que as práticas corporais ao ar livre se inserissem 

também no universo escolar e fossem oferecidas a todas as crianças inscritas no sistema 

de ensino do período como uma forma de melhorar sua saúde e para promover uma 

renovação das práticas escolares. A ginástica, tida como sinônimo de educação física, 

seria, neste movimento iniciado pela união de médicos e educadores, criticada sobretudo 
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pela inexistência de prazer em sua execução, uma vez que havia sido exaustivamente 

codificada pela razão científica e por técnicas militares que supostamente não se 

adaptariam à espontaneidade infantil. Em contrapartida, enquanto formas de educação e 

saúde marginais, impassíveis de serem ofertadas por meio das escolas e restritas ao 

universo exclusivo das estâncias medicinais e das vilegiaturas, as práticas corporais ao ar 

livre floresceriam nas colônias de férias. 

Como analisado ao longo de toda a tese, mais do que vigiar e punir o corpo 

infantil, estas instituições procuraram adotar práticas corporais que oferecessem prazer às 

crianças, fazendo com que em seu interior reinasse o sentimento da alegria. Em 

comparação com as escolas tradicionais, que obrigavam os alunos a permanecerem 

imóveis em suas carteiras ou a realizar os movimentos controlados da ginástica, as 

colônias de férias retirariam as crianças dos centros urbanos mais deletérios para levá-las 

a um espaço de constante movimento, de inúmeras descobertas e múltiplas aventuras. Ao 

resgatar a supremacia do prazer sobre a dor, exaltada pelo encontro do universo dos 

sanatórios com o das vilegiaturas, a atuação das colônias de férias não se daria 

necessariamente pela imposição de restrições e controles, mas pelo estímulo à alegria de 

viver ao ar livre e em harmonia com a natureza. Mais do que em comprovações da 

ciência experimental, as práticas corporais inscritas nas colônias de férias alicerçavam-se 

em uma cultura favorável ao reencontro do ser humano com a natureza e numa promessa 

de liberdade inventada pela vida ao ar livre. Suas práticas médicas mais acentuadas, 

como os exames antropométricos realizados antes e depois das viagens, seriam 

seguidamente criticadas por diversos profissionais, sobretudo por educadores e no meio 

protestante. Com estas instituições, as férias escolares passariam de uma interrupção 

sazonal no tempo de estudos para um período travestido pela promessa de liberdade e 

aventura, servindo ainda de inspiração para o estabelecimento de formas alternativas de 

educação, as quais seriam institucionalizadas sobretudo com a criação das primeiras 

escolas ao ar livre (CORBIN, 2005, 2001; VILLARET, SAINT-MARTIN, 2003; 

VULBEAU, 1993; RAUCH, 1983). 

Símbolo maior da união da medicina com a educação, as carteiras portáteis das 

escolas ao ar livre deslocariam não apenas o ambiente no qual as aulas seriam realizadas, 
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mas o próprio sentido da pedagogia até então empregada nas instituições escolares, 

oferecendo inúmeros recursos educativos para processos de ensino-aprendizagem 

baseados na observação e, ao mesmo tempo, garantindo que o corpo infantil mantivesse 

contato permanente com uma natureza supostamente capaz de fortalecer suas defesas 

orgânicas. Opondo-se à escola tradicional, comportariam uma série de novas experiências 

que poderiam revolucionar a própria forma escolar até então estabelecida. Exercícios 

físicos ao ar livre, jogos, expressões artísticas, trabalhos em grupos, educação mista, 

classes com número reduzidos de alunos, programas mais flexíveis, condenação das 

punições corporais, da ironia e do sarcasmo por parte dos professores, uma aposta 

acentuada nas disciplinas científicas por meio de observações práticas, diversas foram as 

experiências instauradas nas escolas ao ar livre, as quais muitos profissionais 

considerariam o modelo escolar do futuro. Por seu caráter inovador, por conferirem 

contornos mais claros (institucionalizados) para a educação ao ar livre proposta 

inicialmente pelas colônias de férias, a qual comportava práticas corporais bastante 

antigas, as escolas ao ar livre antecipariam, em diversos pontos, muitas abordagens 

educativas alternativas criadas no decorrer do século XX, sendo tomadas como de grande 

interesse pelos profissionais ligados aos movimentos da Escola Nova (CHÂTELET, 

LERCH, LUC, 2003). 

Sua escala, no entanto, foi bastante aquém daquela almejada, configurando-se 

como uma exceção à regra e estabelecendo-se como uma experiência às margens dos 

sistemas de ensino de muitos países. As próprias colônias de férias escolares também 

tiveram uma abrangência bastante limitada no período, sobretudo se considerarmos o 

expressivo número de crianças em idade escolar que se encontravam excluídas dos 

processos formais de escolarização, consolidando-se enquanto experiências pontuais que 

abrangeriam um número restrito de crianças. O que não equivale dizer que foram 

experiências pedagógicas malogradas ou inexpressiva, mas o fato da educação ao ar livre 

nunca ter se democratizado, sendo oferecida a poucas as crianças, nos revela que estas 

instituições estabeleceram uma aventura heroica, não no sentido de apresentarem um 

final necessariamente glorioso, mas de uma batalha destemida que se oporia a forças 

bastante vorazes que não as permitiriam se disseminar por todo o sistema de ensino, 

ainda que este fosse o objetivo de muitos profissionais. Configuram-se, de fato, como 
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iniciativas pedagógicas bastante pioneiras e de vanguarda para a sua época, que 

concebiam o corpo infantil como passível de ser educado para além de correções médicas 

da ginástica mais utilitária e científica. 

Os debates estabelecidos sobre as colônias de férias não foram uníssonos, ou seja, 

foram estabelecidos por distintos atores com projetos de sociedade nem sempre 

alinhados. As discussões a respeito dos diferentes modelos de alojamento – se familiar ou 

coletivo – foram exemplares neste sentido, assim como sobre a real necessidade dos 

exames antropométricos. Muitas vozes foram silenciadas pela intenção de se construir 

uma memória oficial para estas instituições, memória esta que procurou se centralizar na 

figura do médico pastor Bion para conferir prestígio a um suposto movimento 

internacional e justificar sua implantação em diferentes países que ainda não contavam 

com este tipo de instituição em seus territórios. No Congresso Internacional de Colônias 

de Férias seria estabelecida uma tentativa de convergir as diferentes iniciativas que 

estavam sendo postas em prática em algumas nações europeias, no entanto as 

divergências de opiniões se manifestariam de modo contundente logo na sua mesa de 

abertura. Instituição de saúde pública voltada para a prevenção da tuberculose, uma 

iniciativa de educação moral para as crianças das grandes cidades, uma tentativa de 

resgatar as ligações com o meio rural, um modelo de educação científica para as férias 

escolares, diversas eram as intenções conferidas para as colônias de férias, constituindo-

se em uma instituição bastante plástica e polissêmica que poderia se moldar a distintos 

desejos e projetos de sociedade (DOWNS, 2009, 2002; REY-HERME, 1954). 

Nos eventos internacionais se sobressairia inicialmente a vinculação das colônias 

de férias com as ciências médicas, sendo recomendadas em conjunto com as escolas ao ar 

livre, sanatórios infantis e preventórios como medidas de combate à tuberculose. A 

racionalização conferida para estes estabelecimentos, ainda que criticada por diversos 

profissionais, se tornaria preponderante nos congressos internacionais, especialmente nos 

eventos especializados no intercâmbio de ideias e experiências com o enfoque maior na 

infância, como os Congressos Pan-Americanos da Criança. Ainda que não se 

constituíssem na única rota de circulação de saberes a respeito destas instituições, estes 

eventos foram centrais para que políticas de criação de colônias de férias e escolas ao ar 



! 354!

livre fossem concebidas nos países sul-americanos, tendo o Instituto Internacional 

Americano de Protección a la Infancia assumido posição central no seu estudo e 

divulgação no cenário científico internacional, notadamente no continente americano 

(NUNES, 2011). Os profissionais envolvidos nos congressos e no instituto em questão 

não reproduziram ou simplesmente copiaram fórmulas e conceitos estrangeiros mas 

procuraram consolidar saberes próprios que repercutiriam particularidades de cada nação 

e território que representavam, o que possibilitou a escrita de uma narrativa comparativa 

entre as diversas iniciativas postas em prática para as crianças de Buenos Aires, 

Montevidéu, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Tendo em vista que as colônias de férias foram frequentemente abordadas nos 

Congressos Pan-Americanos da Criança em conjunto com as escolas ao ar livre, 

sobretudo como formas de prevenção da tuberculose, e admitindo as relações históricas 

existentes entre estas duas instituições, uma vez que uma frequentemente amparou a 

criação e implementação da outra, a narrativa não centralizou-se apenas nas colônias de 

férias, mas abordou as diversas formas de educação ao ar livre postas em prática nas 

cidades selecionadas da Argentina, Uruguai e Brasil, as quais se configuraram também 

enquanto praças esportivas, parques infantis e acampamentos. 

De modo geral, diferentemente de grande parte das colônias de férias e escolas ao 

ar livre dos países europeus, as quais eram geridas por associações civis, médicas, 

religiosas e instâncias privadas, ou seja, com pouco investimento estatal, as 

recomendações formuladas pelo Instituto Internacional Americano de Protección a la 

Infancia defendiam que as instâncias oficiais dos países americanos assumissem a 

responsabilidade pelo financiamento e gestão destas instituições, o que de fato se 

confirmara na maioria dos casos. Nos três países analisados, as práticas corporais ao ar 

livre estiveram relacionadas com o desenvolvimento da educação física enquanto campo 

autônomo da educação, sendo as colônias de férias, escolas ao ar livre, praças de esportes 

ou acampamentos dirigidos por órgãos públicos especificamente dedicados à educação 

física ou então sofrendo influência dos debates e rumos desta disciplina em âmbitos 

nacionais ou locais, como, por exemplo, a criação de institutos superiores para a 

formação de seus profissionais e a sua inserção nas políticas governamentais. 
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Consolidando-se na intersecção das áreas da saúde e da educação, o desenvolvimento da 

educação física para além do âmbito escolar fora fundamental para o estabelecimento das 

iniciativas de educação ao ar livre postas em prática nos territórios analisados, seja pela 

formação de seus profissionais, pelo apoio conquistado em distintos governos, ou, de 

forma mais ampla, pela relação histórica que a educação física estabeleceu com as 

práticas corporais realizadas junto à natureza. 

Na circulação de saberes a respeito das iniciativas de educação ao ar livre, o 

Uruguai alcançou posição de destaque ao sediar o Instituto Internacional Americano de 

Protección a la Infancia e centralizar na figura de um de seus médicos uma das principais 

personalidades a divulgar as escolas ao ar livre entre os países da região. A presença do 

Instituto Técnico de la Federación Sudamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes 

também ajudaria a colocar o Uruguai em preponderância no cenário internacional, 

consolidando-o como o centro das ações da Associação Cristã de Moços na América do 

Sul, sobretudo no que diz respeito às práticas dos acampamentos, as quais tencionava 

constantemente os limites do urbano e da natureza ao se configurarem como escolas de 

vida selvagem inspiradas pelo ideal militar da conquista. 

Especialmente no Uruguai, a educação do corpo ao ar livre se configurou a partir 

de duas principais matrizes históricas: uma advinda da Europa e que fora responsável 

pela criação das suas primeiras escolas ao ar livre; e outra, anglo-americana, relacionada 

com o desenvolvimento das praças de esportes e dos acampamentos pela Associação 

Cristã de Moços. Esta característica se repercutiria na própria educação física escolar do 

país, a qual não se restringiria tão somente a ginástica, como em grande parte dos países 

vizinhos, mas adotaria também as práticas corporais ao ar livre e os esportes ministrados 

pelos professores formados pela entidade anglo-americana em questão (DOGLIOTTI, 

2012). Apesar de também estar presente na Argentina e no Brasil, a Associação Cristã de 

Moços não conseguiu se enraizar de modo tão profundo na educação física nacional 

destes dois países como no Uruguai (FEIX, GOELLNER, 2008; SCHARAGRODSKY, 

2006c; LINHALES, 2006). Em suas colônias de férias, abertas com maior expressividade 

a partir da década de 1940, se uniriam as duas matrizes históricas em questão para 

conformando estabelecimentos que frequentemente eram definidos pelo termo de 
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“acampamento escolar de férias” e que aportavam práticas tanto dos acampamentos 

quanto do universo dos sanatórios e das vilegiaturas. 

Ainda que comportasse singularidades discursivas em todos os países sul-

americanos estudados, as colônias de férias foram uma aposta no mundo urbano, em sua 

natureza delimitada por parques e praças. Ao universo rural, a grande maioria das 

colônias de férias sul-americanas analisadas viraram suas costas, instalando-se 

principalmente em parques públicos dentro dos limites das cidades, no litoral e em 

regiões serranas urbanizadas, sem que o modelo do alojamento junto às famílias de áreas 

rurais fosse sequer aventado como uma possibilidade. Esta particularidade das colônias 

de férias estudadas na terceira parte da tese pode estar diretamente ligada às más 

condição sanitárias de suas áreas rurais na primeira metade do século XX, mas esteve 

também, senão principalmente, atrelada às degradantes representações criadas ao longo 

de décadas para os moradores destas áreas, comumente classificados como incultos, 

ignorantes e preguiçosos, fonte de atrasos e misérias. Diferentemente do caso europeu 

analisado pelo pesquisador inglês Williams (2011), as classes dominantes destes três 

países desenhariam frequentemente o meio rural como uma realidade a ser superada, 

identificando a civilização com as cidades em uma oposição valorativa que se repercutiria 

inclusive nas representações formuladas para seus habitantes. A aposta destas instituições 

na América do Sul fora sobretudo a de civilizar as crianças de suas capitais, e mesmo de 

cidades menores, a partir dos modelos urbanos de comportamento e de hábitos de higiene 

(RUGGIANO, 2011; DALBEN, 2009; RODRIGUEZ, 2006; BARRÁN, 2004a,b). 

Para além de um projeto de civilização, as iniciativas ao ar livre, enquanto 

instituições educativas, foram rotineiramente concebidas nestes três territórios, que 

contavam com um número expressivo de famílias imigrantes, como uma forma de incutir 

sentimentos patrióticos e conformar uma única identidade nacional entre as crianças 

atendidas. Os processos de formação de identidades nacionais na Argentina, Uruguai e 

Brasil se estabeleceram de modo distinto de outros países, devido principalmente à 

presença maciça de imigrantes europeus que traziam consigo valores e culturas próprios 

de seus países de origem (FAUSTO, 1999). Em diferentes governos destes países, 

consideradas as suas devidas proporções e singularidades, projetos de educação foram 
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concebidos e implementados para “nacionalizar” as novas gerações das famílias 

imigrantes, de modo que passassem a compartilhar um único sentimento patriótico e uma 

mesma identidade cultural, tendo as colônias de férias frequentemente participado destes 

planos. Em muitas destas instituições, as atividades artísticas envolvendo o folclore 

enquanto patrimônio histórico e cultural, apenas para relembrar um dos exemplos 

abordados ao longo da tese, propunham de modo lúdico o que se desejava que a criança 

aprendesse do passado dos países nos quais as famílias imigrantes tinham ido viver. A 

natureza desenhada nos parques das cidades, onde se estabeleceram grande parte das 

iniciativas de educação ao ar livre da Argentina, Uruguai e Brasil, assim como os bustos, 

ornamentos e as próprias linhas arquitetônicas dos edifícios, poderiam também carregar 

valores nacionalistas que conformariam um discurso pedagógico bem mais sutil e 

constantemente presente. Uma natureza permeada por símbolos patrióticos poderia, 

assim, se apresentar nestes espaços educativos materializando os desejos de muitos de 

seus administradores (DALBEN, DANAILOF, 2009). 

As colônias de férias, assim como os parques infantis e campos de jogos, foram 

repetidamente justificados como uma forma de aperfeiçoar a raça e de combater as 

práticas antes realizadas nas ruas e em vazios urbanos, as quais seriam qualificadas como 

baderna e frequentariam as estatísticas policiais. Ao serem realizadas nestas instituições e 

sob supervisão profissional, tais práticas poderiam ser ressignificadas e reorganizadas 

para se tornarem lícitas e pedagogicamente aceitas e úteis. Uma série de discursos 

conservadores procuraram justificar a necessidade destas instituições em diferentes 

localidades e configurações políticas. Em outros casos, as instituições ao ar livre seriam 

defendidas como formas de ampliar os sistemas de ensino e de saúde dos países 

americanos de modo a responder aos debates favoráveis a defesa dos direitos infantis, ao 

combate do trabalho infantil, à oferta de opções de recreação para a população, debates 

dos quais participou o próprio Instituto Internacional Americano de Protección a la 

Infancia. Professores, médicos, enfermeiras, sociólogos, gestores de politicas públicas, 

juristas e trabalhadoras sociais, profissionais de diferentes campos de atuação, ainda que 

com posições políticas que nem sempre se alinhavam, se uniriam a favor das instituições 

ao ar livre. 
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Como analisado por Armus (2007) para o caso argentino, mas que, no entanto, 

pode ser facilmente ampliado tendo em vista a investigação ora realizada, as questões 

levantadas pelas iniciativas de educação ao ar livre fariam confluir as agendas de 

diferentes atores políticos e sociais, os quais as defenderiam ainda que por razões 

distintas. As potencialidades destas instituições eram inúmeras e poucos seriam aqueles 

que as desconsiderariam como importantes instituições educativas e de saúde pública, ou 

que se colocariam contrários a sua defesa nos meios políticos e intelectuais. Certamente o 

fato de serem instituições bastante plásticas e polissêmicas auxiliaria neste movimento de 

confluência de diferentes atores na sua defesa, pois as instituições ar ao livre poderiam 

ganhar novas feições de acordo com os desejos de seus promotores. Contudo, entre o 

discurso e a prática, um grande abismo se impunha, permanecendo estas instituições 

como exceções nos sistemas de ensino e de saúde pública dos países analisados. As 

particularidades políticas, os embates entre diferentes linhas de força em níveis locais, 

assim como dinâmicas econômicas e sociais de cada localidade analisada certamente 

direcionaram os rumos destas instituições, como se pode analisar ao longo de toda a 

terceira parte da tese, na qual foram explicitadas as singularidades de cada iniciativa 

estudada. 

As instituições ao ar livre despertariam grande interesse também por parte dos 

pais que as procuravam ano após ano, ou então que dificilmente negavam inscrever seus 

filhos nestas iniciativas assim que convocados. É certo que para tomarem a decisão 

contavam com as habilidades persuasivas de professores, visitadores e médicos escolares. 

O fato de proverem uma boa alimentação e um espaço de recreação até então inexistente 

nos meios urbanos seguramente poderia convencer muitos a inscrever seus filhos nestas 

iniciativas, sobretudo aqueles com maiores dificuldades financeiras em oferecer a 

subsistência de seus filhos. Outro elemento a ser considerado é que estas instituições 

aportavam práticas corporais nas quais a alegria e o prazer na sua execução seriam 

defendidas por muitos como o melhor recurso pedagógico. Há relatos, por exemplo, de 

favorecimento de certas crianças para que participassem destas iniciativas, pois seus pais 

conseguiam burlar as seleções instauradas antes das viagens para as colônias de férias 

para atender os desejos de seus filhos. Se comparadas com as escolas tradicionais, em seu 

interior as crianças poderiam encontrar um espaço onde haveria menos práticas coercivas, 
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o que não quer dizer, entretanto, que as instituições ao ar livre fossem por si só desejadas 

por todos e que em seu interior a felicidade se faria unânime. Tal afirmação somente seria 

possível de ser feita se analisássemos caso-a-caso os relatos de seus participantes. Houve 

episódios, por exemplo, de crianças que se negaram a cortar o cabelo dias antes da 

partida para as colônias de férias e que, por isso, foram excluídas da viagem 

(SOCIEDADE, 1912). As classificações comuns nestas instituições, as distinções de 

gênero, as condutas de professores, entre diversos outros fatores, poderiam também 

representar momentos tristes e sufocantes para muitos participantes. No entanto, como 

concluído por Armus (2007), “buscar nestas colônias e escolas [ao ar livre] refinadas e 

elaboradas estratégias para modelar os corpos e almas das crianças parece desmedido”132. 

O controle presente no dia-dia destas instituições passava, de fato, muito mais pelo 

estímulo do que pela dor, suas restrições eram muito mais sutis e uma aspiração de 

renascimento por meio do ar livre se impunha. 

Ao longo da tese o que se analisou, antes de mais nada, foi a construção de uma 

nova sensibilidade favorável para os encontros entre o ser humano e a natureza. 

Sensibilidade esta sustentada por inúmeros discursos e por novas práticas corporais que 

foram se configurando ao longo do tempo como características de um ideal de vida ao ar 

livre cada vez mais requisitado por um número maior de pessoas. Caminhando pelas 

grandes vias da vida ao ar livre, pela sua própria construção cultural e suas implicações, 

pode-se concluir que houve um processo de consolidação, em diferentes setores sociais, 

de uma cultura favorável a vida ao ar livre tão potente que impossibilitaria a muitos de se 

colocarem como contrários a sua oferta para a população. Diversos foram aqueles que 

procuraram se beneficiar economicamente deste ideal a partir do momento que a presença 

da natureza dentro das cidades fora restringida, transformando-a em um comércio 

bastante rentável. Ao nos estabelecermos no campo das representações, das 

sensibilidades e dos imaginários, ou, de forma mais ampla, no campo da cultura, foi 

possível concluir que estas instituições foram agentes de primeira ordem para que se 

fosse construído e consolidado um imaginário no qual as férias se tornariam uma grande 

aventura, tempo de descobertas e prazeres corporais desejados por muitos. Ao levá-las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 “buscar en estas colonias y escuelas refinadas y elaboradas estrategias para modelar los cuerpos y almas 
de los niños parece desmedido” 



! 360!

para fora dos muros das escolas, para fora também dos limites de suas formas 

disciplinares mais austeras, em pequenas comunidades compostas por crianças de 

diferentes regiões, as colônias de férias propiciariam não apenas que novos processos de 

ensino-aprendizagem fossem concebidos e postos em prática, mas também que novos 

conteúdos, como os jogos ao ar livre, os esportes, as danças e as atividades artísticas 

fossem apresentados às crianças em rotinas muito mais plásticas e maleáveis do que as 

existentes dentro das escolas mais tradicionais. Enquanto uma alternativa educativa, 

mostraram-se bastante inovadoras, construindo um tempo e espaço distintos do meio 

familiar e escolar, no qual o viver coletivo e o bem-querer pela natureza eram 

priorizados. Distanciadas de seus parentes e de seus cotidianos, as crianças participantes 

destas iniciativas, ao serem imersas em uma nova forma de vida e com o auxilio dos 

professores que os acompanhavam, teriam que buscar por soluções para o convívio 

coletivo entre seus novos camaradas, adquirindo competências sociais que praticamente 

nenhuma outra instituição as possibilitava na época. 

Ao operar muito mais pelo estímulo, pelo prazer e pela alegria do que por 

impedimentos, restrições e imobilidades, travestindo as férias escolares pela promessa de 

liberdade e aventura e oferecendo às crianças pobres a oportunidade de se tornarem 

atores de seu próprio desenvolvimento, em uma reivindicação emancipadora que não era 

característica própria dos movimentos higienistas e eugenistas, mas de um ideal de vida 

ao ar livre, as colônias de férias tiveram a capacidade de se registrarem nas memórias 

infantis de muitos como os mais belos e felizes dias já vividos. Sem perder de vista os 

embates e os distintos projetos em torno destas instituições, que ora se alinhavam, ora se 

distanciavam, as colônias de férias foram responsáveis sobretudo pela consolidação em 

nosso imaginário atual das férias como momento de liberdades e divertimentos, momento 

no qual a natureza poderia ser redescoberta em suas potencialidades educativas e em suas 

possibilidades de harmonia com a vida, mesmo em tempos de lazeres cada vez mais 

urbanizados e vorazes como os nossos. Por fim, com as colônias de férias poderíamos, de 

fato, saldar com a criança grande parte da enorme dívida social que ainda hoje mantemos. 
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