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Como milho duro, que vira pipoca macia, só 
mudamos para melhor quando passamos pelo fogo: 
as provações da vida. 

A transformação do milho duro em pipoca macia é 
símbolo da grande transformação por que devem 
passar os homens, para que eles venham a ser o 
que devem ser. O milho da pipoca somos nós: duros, 
quebra dentes, impróprios para comer, mas que, 
pelo poder do fogo, podemos, repentinamente, voltar 
a ser crianças! 

Mas a transformação só acontece pelo poder do 
fogo. O milho de pipoca que não passa pelo fogo, 
continua a ser milho de pipoca. Assim acontece com 
a gente. As grandes transformações acontecem 
quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo 
fogo fica do mesmo jeito, a vida inteira. 

O fogo é quando a vida nos lança em uma situação 
que nunca imaginamos. Poder ser fogo de fora: 
perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder 
um emprego, ficar pobre. 

Pode ser fogo de dentro: pânico, medo, ansiedade, 
depressão – sofrimentos cujas causas ignoramos. 

Há sempre o recurso dos remédios que apagam o 
fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. E com isso a 
possibilidade da grande transformação. Imagino que 
a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, 
ficando cada vez mais quente, pensa a que sua hora 
chegou: “vou morrer”. 

Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela 
não pode imaginar destino diferente. Mas 
subitamente, a transformação acontece: pum! – e ela 
aparece como outra coisa, completamente diferente, 
algo que ela mesma nunca havia sonhado. [...] 

O fogo que nos transforma 

 - Rubem Alves - 



 
 

RESUMO 

Evidencia as prescrições produzidas pela Imprensa Periódica de Ensino e de Técnica 

da Ensino da Educação Física e Esportes (1932-1960), para as práticas pedagógicas 

em Educação Física. Toma como referência os pressupostos teórico-metodológicos 

da história cultural (CHARTIER, 1998), e assume como fonte os seguintes periódicos: 

Revista de Educação Física (1932-1960), Revista de Educação Physica (1932-1945), 

Boletim de Educação Física (1941-1958), Revista Brasileira de Educação Física 

(1944-1952) e Arquivos da Escola Nacional de Educação Física (1945-1966). Os 

dados evidenciam a capacidade dos impressos em orientar os professores em relação 

ao que deveria ser ensinado e como deveria ser ensinado. O foco estava em oferecer 

subsídios necessários para a inserção e permanência da Educação Física nos 

currículos escolares. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Periódico; Práticas; Historia Cultural. 

 

 

RESUMEN 

Muestra las prescripciones producidas por la Prensa Periódica de Enseñanza y 

Técnica de Enseñanza de la Educación Física y Deportes (1932-1960) para las 

prácticas pedagógicas en Educación Física. Se toma como referencia los supuestos 

teórico-metodológicos de la historia cultural (CHARTIER, 1998), y asume como fuente 

los siguientes periódicos: Revista de Educação Física (1932-1960), Revista de 

Educação Physica (1932-1945), Boletim de Educação Física (1941-1958), Revista 

Brasileira de Educação Física (1944-1952) e Arquivos da Escola Nacional de 

Educação Física (1945-1966). Los datos muestran la capacidad técnica del material 

impreso para orientar a los profesores en relación con lo que se debería enseñar y 

cómo se debería enseñar. El foco estaba en ofrecer subsidios necesarios para la 

inserción y permanencia de la Educación Física en los currículos escolares. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Revista; Prácticas; Historia cultural. 

 



 
 

ABSTRACT 

It shows the prescriptions produced by the periodic press of teaching and techniques 

(1932-1960) for the pedagogical practices in Physical Education. It takes as reference 

the theoretical-methodological assumptions of cultural history (CHARTIER, 1998), and 

assumes the following journals as source: Revista de Educação Física (1932-1960), 

Revista de Educação Physica (1932-1945), Boletim de Educação Física (1941-1958), 

Revista Brasileira de Educação Física (1944-1952) e Arquivos da Escola Nacional de 

Educação Física (1945-1966). The data show the technical ability of printed material 

to guide teachers in relation to what should be taught and how it should be taught. The 

focus was to provide the necessary subsidies for the insertion and permanence of 

Physical Education in school curricula 

 

KEYWORDS: Journal; Practices; Cultural history. 
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1 TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO E RELAÇÃO COM O OBJETO DE PESQUISA 

No ano de 2014, ingressei no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(Pibid), especificamente no subprojeto Educação Física (Pibid/EF). No período em 

que participei do Pibid como bolsista, o referido programa foi coordenado pelos 

professores de área Prof. Dr. André da Silva Melo, Prof. Dr. Nelson Figueiredo de 

Andrade Filho e Prof. Dr. Wagner dos Santos. O programa também foi constituído por 

professores da educação básica da rede municipal de Vitória-Espírito Santo (ES), que 

supervisionavam os licenciados, e contava com 30 bolsistas do curso de Licenciatura 

em Educação Física. 

O programa é uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) em parceria com escolas da Educação Básica da rede pública de 

ensino, objetivando o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores. 

O Pibid focaliza a formação docente, inicial e continuada, no contexto das instituições 

de ensino, estabelecendo uma relação entre teoria e prática, promovendo a inserção 

dos alunos no contexto das escolas públicas desde o início da formação acadêmica. 

Além disso, para o desenvolvimento do processo, o programa conta com um professor 

da Universidade e um professor da Educação Básica (BRASIL, 2017). 

De acordo com o edital Capes n. 061/2013, o subprojeto Pibid/EF, assumiu objetivos 

que fortalecia o seu compromisso com a formação de seus bolsistas, professores 

supervisores e alunos atendidos, por meio da parceria: Pibid/EF – Escola, são eles: a 

pesquisa como eixo da formação/atuação docente; a relação colaborativa entre 

universidade e educação básica; a investigação/formação na produção de 

conhecimento; e a centralidade das práticas nos processos formativos. 

As minhas vivências no Pibid/EF, assim como as parcerias estabelecidas com os 

outros bolsistas e com os professores orientador e supervisor, foram fundamentais 

para o processo de minha profissionalização docente (NÓVOA, 1992),1 possibilitando-

me articular os saberes da Universidade com o cotidiano escolar. 

Em nossas atuações na escola e nas reuniões de planejamento – que aconteciam 

quinzenalmente nas dependências do Centro de Educação Física e Desportos 

                                                           
1 De acordo com Nóvoa (1992), a profissionalidade docente parte do reconhecimento da prática 

pedagógica como espaço de formação e produção dos saberes, em uma perspectiva formativa. 
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(Cefd/Ufes) – levantávamos questões que emergiam de nossa intervenção docente, 

produzindo práticas que permitissem o compartilhar nossos aprendizados. 

Enriquecíamos os saberes da docência advindos de nossas experiências (LARROSA 

BONDÍA, 2002)2 com o cotidiano escolar, pelas leituras de artigos e livros específicos 

da Educação Física. Essas ações contribuíram para ampliarmos o entendimento 

sobre as teorias, práticas, métodos e políticas que o campo nos apresenta e nos 

permite levantar questionamentos. 

Nesse processo, recebíamos encaminhamentos e sugestões para a resolução de 

problemas, o que favoreceu a nossa compreensão sobre a complexidade da prática 

pedagógica da Educação Física. Especificamente, aprofundamos os debates sobre:   

possibilidades de ensino e de aprendizagem, a maneira de abordar determinado 

conteúdo, a pesquisa como uma prática que nos auxiliaria a selecionar e a ensinar os 

conteúdos, a organização das aulas e, por fim, a necessidade de projetarmos uma 

sequência pedagógica para aquilo que seria trabalhado nas aulas. 

Materializamos nossas ações em dois portfólios (um para cada ano letivo, no caso, 

2014 e 2015) e apresentamos os resultados de nosso trabalho em seminários 

realizados no Cefd/Ufes e na Escola São Francisco de Assis (Esfa). Ao longo do 

terceiro trimestre do ano de 2015, quando elaboramos um projeto com os alunos do 

5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Adão Benezath, ficou 

evidente a importância da pesquisa3 para o desenvolvimento da minha prática 

pedagógica e para produção de conhecimento. 

Sob coordenação do Prof. Dr. Wagner dos Santos, foi assumida uma perspectiva de 

produção do conhecimento fundamentada nas práticas pedagógicas produzidas no 

cotidiano escolar, com o objetivo de dar visibilidade às experiências produzidas 

naquele contexto. Com base nesse princípio formativo, desenvolvemos o projeto 

intitulado Diversidade Cultural, que visava trazer as brincadeiras que eram 

                                                           
2 Compreendemos, a partir de Larrosa Bondía (2002, p.23) a experiência como aquilo “[...] que nos 

passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca.” 
3 Assumir a pesquisa como eixo central da formação dos alunos (ESTEBAN; ZACCUR, 2008) implica 

reconhecê-la como o princípio formativo pautado na perspectiva da investigação, tanto para a atuação 
profissional como para a produção de conhecimento. 
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vivenciadas pelas crianças e pelo seus pais e/ou responsáveis na rua para o contexto 

escolar. 

Além disso, registramos nossas experiências de ensino e de aprendizagem no 

portfólio que, posteriormente, seria transformado em um texto que se constituiu como 

um capítulo de livro.4 O capítulo de livro intitulado “Um olhar sobre a prática docente: 

experiências no Pibid-EF/Ufes” foi constituído por mim e outro bolsista, uma vez que 

as atividades docentes eram realizadas em duplas. Além disso, o mesmo contou com 

a contribuição da professora supervisora Andréia Cristine Soares de Assumpção, do 

aluno do curso de Mestrado em Educação Física do Cefd/Ufes Matheus Lima 

Frossard, sob orientação do professor Dr. Wagner dos Santos. 

Esse capítulo de livro possui natureza pedagógica e objetiva, por meio da troca das 

nossas experiências, oferecer subsídios para a atuação docente de alunos dos cursos 

de Educação Física e professores no exercício da profissão. Para Mello et al. (2016, 

p. 20) 

O livro evidencia um esforço coletivo em valorizar as práticas desenvolvidas 
nos cotidianos escolares, entendendo que a produção de uma teoria da 
Educação Física emerge e se nutre na produção e consumo dos bens 
culturais (CERTEAU, 1994) produzidos historicamente pelas ações dos 
sujeitos envolvidos. As múltiplas possibilidades formativas e pedagógicas 
apresentadas para o ensino da Educação Física na Educação Básica 
oferecem aos leitores a materialização dos caminhos trilhados por nós 
durante os dois anos [...]. 

Especificamente, o período em que participei do Pibid me proporcionou experiências 

que contribuíram para o meu crescimento como estudante e futuro professor de 

Educação Física, mas também levantou inquietações que despertavam o meu 

interesse em relação a outras possibilidades de estudo. Dentre elas, percebi a 

importância na elaboração de materiais que oferecessem suporte às práticas 

pedagógicas de alunos em formação e professores inseridos no contexto da educação 

básica – é o caso do livro do Pibid (MELLO et al, 2016). Nesse contexto, fui instigado 

a participar de um processo seletivo para preencher uma vaga de Iniciação Científica 

(IC) no Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física (Proteoria/Ufes) 

ofertado pelo Prof. Dr Wagner dos Santos. 

                                                           
4 MELLO, A. S. et al (Org.). PIBID: formação docente e práticas pedagógicas em Educação Física. 1. 

ed. Curitiba: Appris, 2016. cap. 7, p. 133-146. 
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Ao ingressar no grupo de pesquisa, fui inserido no projeto guarda-chuva “Da imprensa 

periódica de ensino e de técnicas da Educação Física: trajetórias de prescrições 

pedagógicas (1932-1960)”,5 que objetiva analisar as matérias publicadas nesses 

impressos, que instruíam e orientavam a prática pedagógica dos professores de 

Educação Física. 

Neste projeto, está incluída uma Tese de Doutorado, em andamento, intitulada Da 

imprensa periódica de ensino e de técnicas aos livros didáticos da Educação Física: 

trajetórias de prescrições pedagógicas, de autoria de Juliana Martins Cassani, que 

objetiva analisar as matérias publicadas na imprensa periódica de ensino e de 

técnicas da Educação Física (1932-1960), que procuram instruir e orientar a prática 

pedagógica dos professores. Focalizam-se as implicações em reconhecer esses 

periódicos como um recurso didático-pedagógico destinado ao professorado, 

sobretudo na sua relação com o processo de escolarização da Educação Física (em 

fase de elaboração).6O projeto também se desdobra em uma Dissertação de 

Mestrado, de autoria de Renato Pereira Coimbra Retz, sob o título Ver para fazer e 

aprender para ensinar: prescrições pedagógicas em imagens para a Educação Física, 

direcionada a analisar as imagens utilizadas como prescrições pedagógicas, 

veiculadas pela impressa periódica de ensino e técnicas da Educação Física (1932-

1960) (em fase de elaboração).7 

Em especial, este estudo de Iniciação Científica,  tem por objetivo evidenciar as 

prescrições produzidas pela Imprensa Periódica de Ensino e de Técnica de Ensino da 

Educação Física e Esportes para o ensino das práticas da Educação Física. 

 

 

                                                           
5 O projeto possui financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo 

(FAPES) – Edital Universal Nº 006/2014 – Projeto Individual de Pesquisa, sob o Termo de outorga Nº 
0541/2015 e número do processo 67643825. 

6 CASSANI, J.M. Da imprensa periódica de ensino e de técnicas aos livros didáticos da Educação 
Física: trajetórias de prescrições pedagógicas. Tese (Doutorado em Educação Física) - Universidade 
Federal do Espírito Santo, Vitória, [2018?]. 

7 RETZ, R.P.C. Ver para fazer e aprender para ensinar: prescrições pedagógicas em imagens para 
a Educação Física. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Federal do Espírito 
Santo, Vitória, [2018?]. 
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2 INTRODUÇÃO 

Este trabalho compõe um conjunto de estudos desenvolvidos no âmbito do 

Proteoria/Ufes que analisam as questões referentes ao processo de escolarização em 

uma perspectiva histórica. O Proteoria, desde o ano de 1999, produz pesquisas com 

o intuito de compreender, por meio da imprensa educacional (ensino, técnico e 

científica) e das práticas pedagógicas cotidianas, a forma como no Brasil foi e são 

produzidas as teorias/práticas para a Educação Física. 

Ao tomarmos como fonte a Imprensa Periódica de Ensino e de Técnica de Ensino da 

Educação Física e Esportes (1932-1960), inserimo-nos em um conjunto de estudos 

que paulatinamente se consolida, por meio da análise dos impressos como 

possibilidade de compreensão do campo da História da Educação. Dentre eles, 

Rodrigues e Biccas (2015) evidenciam como a Revista do Ensino (1892-1971), que 

circulou no território mineiro, agia estrategicamente como ferramenta de formação e 

atualização docente. As ações dos editores tinham por objetivo transformar as práticas 

educacionais dos professores, por meio de modelos indicados nos regulamentos e 

programas de ensino oferecidos pelo periódico, fortalecendo a perspectiva 

educacional que lhe fundamentava (RODRIGUES; BICCAS, 2015). 

A pesquisa de Carvalho (2000) analisa os diferentes discursos postos em circulação 

no Brasil, ao final do século XIX e início do século XX, que procuraram “legitimar” uma 

pedagogia moderna, sobretudo no campo educacional paulista. Em análise da revista 

Eschola Pública, a autora disserta sobre a relação do impresso e o projeto pedagógico 

proposto naquele momento, pautado na publicação de modelos e “coisas para usar”, 

seja na forma de roteiro de lições, seja na forma de práticas exemplares que seriam 

apropriados pelos professores. Assim, as práticas presentes nesses impressos 

carregavam marcas de um modelo pedagógico pautado, sobretudo, na ideia de uma 

boa imitação. 

Em outros estudos, Carvalho (2004, 2005) investiga a pedagogia da Escola Nova na 

sua relação com os impressos. Ao analisar a disseminação dos ideários 

escolanovistas no Brasil e as possíveis apropriações a essas teorias pelos católicos e 

pioneiros, na luta pelo controle do campo pedagógico, a autora ressalta o importante 
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papel do impresso. Por meio das estratégias assumidas pelos editores, era possível 

difundir e propagar as concepções da Escola Nova.8 

No contexto da Educação Física brasileira, as teses de Ferreira Neto (1999) e Goellner 

(1999); as dissertações de Schneider (2003), Bermond (2007), Berto (2008) e 

Assunção (2012); e os artigos de Pacheco (1998), Goellner (2000), Ferreira Neto 

(2003), Almeida (2008), Schneider et al. (2014) e Ferreira Neto et al. (2014) são 

pesquisas que compreendem as especificidades da Educação Física pelo viés da 

História, especificamente, por meio da análise de periódicos da área que circularam 

no Brasil a partir da década de 1930. 

Interessa-nos, de maneira particular, dialogar com os que possuem como objeto de 

estudo o processo de escolarização da Educação Física. Destacamos o estudo de 

Bermond (2007), que objetivou compreender como as teorizações de Rousseau, 

Claparéde e Dewey foram apropriadas pelos articulistas que circularam na Revista de 

Educação Física (1932-1952). A autora sinaliza que deveriam ser ensinados os jogos 

e as brincadeiras nas aulas de Educação Física escolar, pois essas práticas estariam 

ancoradas em ideários escolanovistas, movimento em que os autores analisados se 

faziam presentes. 

Assim, Bermond (2007, p.128) salienta que 

A apropriação de ideias ou concepções educativas desses autores, articulada 
à recomendação da utilização do jogo como conteúdo e como método nas 
aulas de Educação Física escolar, indica que essa atividade foi utilizada em 
dois sentidos: educação física e educação social, como sinônimo de moral. 
O jogo foi representado como atividade interessante por ter caráter recreativo 
– de acordo com as recomendações da Psicologia – como meio para o ensino 
da educação moral, pela formação de hábitos necessários à vida social e, 
ainda, para o melhoramento da saúde do educando. 

Do mesmo modo, Ferreira Neto et al. (2014, p. 1478) percebe a “[...] grande 

valorização dos jogos [...] nas atividades voltadas para as crianças em processo de 

escolarização”, ao analisar a Revista de Educação Física e a Revista Educação 

Physica, especialmente as matérias intituladas Lições de Educação Física. O estudo 

também evidencia a relação da prática com a perspectiva de formação colocada 

naquele momento, pautada no melhoramento da raça e no desenvolvimento integral 

                                                           
8 Compreendemos a Escola Nova como um modelo pedagógico moderno e científico composto por 

diferentes correntes e vertentes, que tem seus fundamentos no movimento escolanovista. 
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do ser humano. A Educação Física, por meio dos jogos, deveria agir de maneira 

recreativa para combater e corrigir as más atitudes escolares e sociais, tendo em vista 

a formação de um indivíduo forte e sadio, capaz de defender a pátria (FERREIRA 

NETO et al., 2014). 

Já Berto (2008), ao tomar como fontes a Revista de Educação Física (do Exército) e 

a Revista Educação Physica, compreendeu o modo como foram produzidas e 

veiculadas as representações sobre a educação da infância escolarizada e não 

escolarizada, entre as décadas de 1930 e 1940. Para isso, a autora investiou como 

este tema era abordado pelos diferentes grupos de intelectuais que projetavam a 

Educação Física naquele período. Dentre os resultados encontrados, a pesquisa 

sinaliza que, fundamentado no método francês, o jogo era a principal prática a ser 

prescrita para a infância em ambos os periódicos, pois atendia melhor às 

particularidades das crianças. Além disso, era possível identificar, por vezes, a 

presença da ginástica “disfarçada” pelos jogos. 

Com base na análise da produção científica sobre o estudo em periódicos da 

Educação Física, especificamente, os que circularam entre 1932 e 1960, identificamos 

o diálogo com as práticas de ensino e as perspectivas teóricas e de formação humana 

que lhe ofereciam fundamento. Entretanto, não se constituiu como objeto central 

desses estudos a necessidade em compreender a complexidade dessas práticas e 

sua relação com as matérias de natureza prescritiva.  

Os indícios (GINZBURG, 1989) deixados por essas pesquisas evidenciam que, é por 

meio das revistas, que se criam formas de pedagogizar e justificar a Educação Física 

na escola. Na medida em que ela se constitui como disciplina, também são elaboradas 

formas de significá-la, tendo a atuação docente como lugar central para a 

consolidação de seu projeto de escolarização (SANTOS, 2015). Diante desse cenário, 

faz-se pertinente lançar a seguinte questão: como se apresentam as prescrições para 

as práticas dos professores de Educação Física, na Imprensa periódica de ensino e 

de técnica de ensino da Educação Física (1932-1960) 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

A pesquisa toma como referência os pressupostos teóricos-metodológicos da História 

Cultural (CHARTIER, 1988) e assume como fonte a Imprensa Periódica de Ensino e 

de Técnica de Ensino da Educação Física e Esportes, veiculada entre 1932-1960. No 

diálogo com as fontes, analisamos “[...] o modo como em diferentes lugares e 

momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. 

(CHARTIER, 1988, p. 16-17). 

Fundamentados em Ferreira Neto (2005), compreendemos a Imprensa de Ensino da 

Educação Física, como um conjunto de impressos editados no formato de revistas, 

livros e A4, que circularam a partir da década de 1930, e tinham por objetivo a luta 

pela inserção da Educação Física nos currículos escolares, a formação profissional, a 

definição de legislações específicas, as definições de métodos e práticas, com ênfase 

nas diversas ginásticas e esportes. Já a Imprensa Técnica de Ensino da Educação 

Física e Esportes se apresenta como um segmento da Imprensa de Ensino da 

Educação Física, e tinha por principal característica a divulgação de “[...] artigos ou 

seções sobre instalações, materiais, detalhamento técnico dos esportes e noticiário 

sobre organizações esportivas” (FERREIRA NETO, 2005, p. 776). 

Sob essa perspectiva, os impressos foram compreendidos como objetos construídos 

culturalmente a partir de intencionalidades estáveis e partilhadas de determinados 

grupos. Para Chartier (1988, p. 17), “[...] são estes esquemas intelectuais 

incorporados que criam as figuras graças as quais o presente pode adquirir sentido, o 

outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado”. 

A imprensa educacional, nesse caso, constitui-se como fonte privilegiada, na qual 

analisamos características que “[...] explicitam modos de construir e divulgar o 

discurso legítimo sobre as questões de ensino e o conjunto de prescrições ou 

recomendações sobre formas ideais de realizar o trabalho docente” (CATANI; 

SOUSA, 1999, p. 11). Schneider (2010, p. 24) compreende que esses materiais 

podem evidenciar lacunas que reconstituam 

[...] um passado aparentemente soterrado por várias camadas de história, um 
tempo contado e recontado, sistematizado em narrativas que em grande 
parte utilizam como referência as determinações econômicas, sociais e 
ideológicas, o que faz vir à tona, muitas vezes, apenas o Estado e sua política, 
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e não as práticas e os dispositivos produzidos por agentes que habitam essa 
mesma realidade. 

Essa perspectiva oferece elementos para entendermos o periódico não como uma 

fonte de informações, de ideias, de imagens, mas, acima de tudo, como destaca Davis 

(1990, p. 159), como um mensageiro de relações, o qual possui como “[...] 

característica mais marcante [...] [o] papel de formador de opinião”. Mais do que 

veicular informações sobre fatos ocorridos, a imprensa ajuda a dar forma ao que por 

ela é registrado (DARNTON, 1996). Assim, configura-se como um importante 

dispositivo de ideias ou prescrições pedagógicas, em que são reveladas as temáticas 

norteadoras da área (SCHNEIDER, 2010). 

Desta forma, evidenciaremos as estratégias traduzidas na proposição das práticas 

que são dadas a ler pois, de acordo com Chartier (1988, p. 17) 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, politicas) tendem a impor 
uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um 
projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 
escolhas e condutas. Por isso esta investigação sobre as representações 
supõe-nas como estando sempre colocadas num campo de concorrências e 
de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e de 
dominação.  

Assim, compreendemos a Imprensa Periódica de Ensino e de Técnica de Ensino 

como um campo de lutas e interesses específicos dos diferentes grupos que a 

compuseram. Sob essa perspectiva, evidenciamos as estratégias e táticas produzidas 

por esses agentes em suas publicações, que tinham como objetivo justificar a 

Educação Física no espaço escolar. Para Certeau (1994), a estratégia consiste nas 

relações de força que se tornam possíveis a partir do momento em que um sujeito de 

querer e poder torna-se “próprio” em determinado “ambiente”. A estratégia postula um 

lugar de poder do próprio, capaz de servir de base a uma gestão de suas relações, 

com uma exterioridade a alvos ou ameaças. 

Já as táticas, muitas vezes silenciadas, são as ações calculadas e determinadas pela 

ausência de um próprio. É um movimento que “[...] opera golpe a golpe, lance por 

lance. Aproveita as “ocasiões” e delas depende, sem base para estocar benefícios, 

aumentar a propriedade e prever saídas” (CERTEAU, 2002, p. 100). 

Esta articulação do objeto de estudo aos conceitos de estratégias e táticas 

(CERTEAU, 2002) faz-se necessário, pois as revistas são postas em circulação por 
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diferentes grupos e entidades que revelam, em seu interior, diferenciações em relação 

ao modo de prescrever as práticas, sobretudo, em decorrência de interesses 

específicos de editores. 

No processo de análise, esses conceitos nos orientaram a evidenciar as práticas 

postas em circulação, mas também as relações, tensões e lutas travadas entre os 

editores e articulistas, na busca por garantir uma nova disciplina centrada na natureza 

e especificidade do seu saber. 

A periodização da pesquisa, 1932-1960, possui duas justificativas. A primeira está 

relacionada com o ano de 1932, período em que os primeiros números das revistas 

presentes na imprensa de ensino e técnica de ensino da Educação Física e Esporte 

foram postos em circulação, quais sejam, a Revista Educação Física e Revista 

Educação Physica. 

A segunda justificativa refere-se ao ano de término de mapeamento das revistas, 

1960. A partir desse momento, compreende-se que a Imprensa de Ensino e Técnica 

de Ensino da Educação Física e Esporte cumpriu com os seus propósitos. De acordo 

com Ferreira Neto (2005), os periódicos faziam circular modelos para o professor, 

ofereciam subsídios para intervenção pedagógica e contribuíam estrategicamente 

para difusão da Educação Física no espaço escolar. Contudo, quando atingiram seus 

principais objetivos acabaram por fenecer, “[...] faltando encontrar o seu lugar no 

século XXI” (FERREIRA NETO, 2005, p. 776). 

Assim, se no início do século XX, esses impressos cumpriram com o seu objetivo de 

inserir a Educação Física no processo de escolarização, a partir da década de 1960, 

a legitimidade desse componente curricular requereu periódicos de outra natureza 

“[...] voltados para a orientação da intervenção pedagógica na escola, tanto com 

chancela da esfera pública como de caráter comercial” (FERREIRA NETO, 2005, p. 

776). 

Ao tomarmos como referência o ciclo de vida da Imprensa Periódica de Ensino e de 

Técnica de Ensino da Educação Física e Esportes, selecionamos as seguintes 

revistas: Revista Educação Física (REF) (1932-1960), Revista Educação Physica 

(REPh) (1932-1945), Boletim de Educação Física (BEF) (1941-1958), Revista 
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Brasileira de Educação Física (RBEF) (1944-1952) e Arquivos da Escola Nacional de 

Educação Física (AENEFD) (1945-1966). 

Todos os 88 números que compõe a REPh, os 16 números publicados pelo BEF, os 

15 veiculados pela AENEFD e os 92 da REF encontram-se disponíveis no acervo do 

Proteoria. Já os números que compõem a coleção da RBEF foram catalogados da 

seguinte maneira: Os números 1 ao 6, 11 ao 33, 35 ao 38, 40, 44, 49 ao 53, 55, 58 ao 

69, 79-81 compõem a Biblioteca do Proteoria; 11 revistas encontram-se no setor de 

Acervos/Periódicos da Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo, 

onde foi possível registrar integralmente, por meio de fotografia, os números 8, 9, 41, 

42, 45-48, 52, 57, 82. 

A constituição do corpus documental foi delimitada pela leitura prévia do título dos 

artigos que remetiam a orientações didático-pedagógicas para a prática da Educação 

Física escolar, presentes no Catálogo de periódicos de educação física e esporte 

(FERREIRA NETO et al., 2002). Em um segundo momento, todas essas matérias 

foram fotografadas. Ao final, foi delimitado um quantitativo de 1.723 matérias a serem 

analisadas, assim distribuídas: REF (412), REPh (924), BEF (39), RBEF (310) e 

AENEFD (38). 

Partimos desse banco de dados e posteriormente selecionamos aquelas matérias que 

se caracterizam por prescrever o ensino das práticas, ambos mapeamentos 

elaborados por Cassani (2017). Como prescrições, assumimos todas as matérias que 

veiculam detalhamentos para os objetivos, conteúdos de ensino e metodologias, 

semelhantes a um receituário em que os docentes encontravam possibilidades de 

atividades a serem realizadas na condução de uma aula na escola. 

Essas matérias apresentam ferramentas e orientações para os professores em 

situação de ensino, sistematizando e projetando possibilidades de práticas 

pedagógicas, utilizando recursos como lições, práticas exemplares (já vividas por 

outros professores) e roteiros (sugestões de como desenvolver uma aula, atribuindo 

ao professor autonomia para conduzi-la). 

De acordo com Cassani (2017), essas matérias também possuem como principais 

especificidades o ensinar e o como fazer. Elas caracterizam-se por projetar o corpo 

humano em diferentes momentos da realização de determinado movimento, com o 
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auxílio de textos imagéticos e escritos, de modo a prescrever a maneira correta da 

técnica corporal. 

Desse modo, levando em consideração o objeto central do estudo, que se refere as 

prescrições, chegamos a um quantitativo final de 559 matérias, que estão organizadas 

da seguinte maneira: Revista Educação Physica (328), Revista de Educação Física 

(180), Revista Brasileira de Educação Física (42), Arquivos da Escola Nacional de 

Educação Físicas e Desportos (6) e Boletim de Educação Física (3). Para chegar a 

esse quantitativo foi feito uma leitura detalhada do conteúdo das matérias, tendo como 

base o mapeamento das práticas. 

Para Certeau (2002), as formalidades das práticas são reveladoras das formas de 

aprendizagem/apropriação e uso dos conhecimentos socializados por meio de 

diferentes instituições e dispositivos de circulação. O autor propõe uma morfologia das 

práticas que somente é compreendida por meio de uma dialética que leve em 

consideração a lógica da ação. 

Dessa maneira, é preciso entendê-la como uma atividade que se realiza por meio de 

ações sobre uma matéria, no caso, uma matéria selecionada dos bens culturais 

produzidos historicamente. Essa prática se materializa por meio de um processo 

antropofágico de consumo, que não pode ser confundido com um modelo conspícuo, 

já que, em muitos momentos, esse processo não é claramente visível (CERTEAU, 

2002). 

No diálogo com as fontes evidenciaremos as ações produzidas por homens que fazem 

e contam a Educação Física, “[...] homens que a história quer capturar” (BLOCH, 2001, 

p. 54). Bloch (2001) nos instiga a captar e a explorar nos vestígios deixados pela ação 

humana, traços de linguagens e regras incorporadas aos textos que visam à 

normatização de práticas no campo da Educação Física. 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Com base no mapeamento das fontes, organizamos o estudo em três momentos: o 

primeiro evidencia a distribuição das prescrições por décadas (1930- 1940-1950), em 

sua correlação com os periódicos; o segundo analisa a organização das prescrições 

por periódicos e por práticas; já no terceiro, analisamos as especificidades da 
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ginástica, a sua distribuição anual, sua relação com os periódicos e seus 

desdobramentos. 

4.1 PERFIL EDITORIAL E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A PUBLICAÇÃO DE 

PRESCRIÇÕES 

Em virtude dos objetivos dos periódicos, traçamos um panorama de criação, produção 

e circulação desses impressos. Os dados referentes à distribuição por décadas das 

matérias prescritivas foram organizados na Tabela 1:  

TABELA 1: Distribuição das prescrições entre as décadas de 1930 e 1960 

Periódicos 
Nº de matérias por período 

1932-1939 % 1940-1949 % 1950-1960 % Total 

REF 118 21,1 29 5,1 33 6 180 

REPh 142 25,4 186 33,2 - - 328 

BEF - - - - 3 0,5 3 

RBEF - - 42 7,5 - - 42 

AENFD - - 2 0,4 4 0,7 6 

Total 260 46,5 259 45,8 40 7,2 559 

        Fonte: os autores. 

Na década de 1930, circularam a REF e REPh. Ambas foram criadas em maio de 

1932. A REF, editada pela Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), fazia 

circular os preceitos presentes na instituição (FERREIRA NETO, 2005). O processo 

de análise das fontes evidencia as pistas (GINZBURG, 1989) sobre as 

intencionalidades do Exército ao publicar uma revista específica para o ensino e 

divulgação da Educação Física. 

Em seu primeiro editorial, o Redator-Chefe João Ribeiro Pinheiro salienta que o 

Exército tem se preparado “[...] febrilmente para realizar mais uma grande obra. Ele 

vai ser o escultor da raça como foi o escultor da nacionalidade” (PINHEIRO, 1932, 

s.p.). Em seu segundo número, em uma matéria intitulada Unidade de Doutrina, 

Cavalcanti (1932) disserta: 

Com o fim de facilitar a difusão do nosso método, vamos, a partir desse 
número, publicar uma série de lições de educação física, sessões de jogos, 
sessões de esportes individuais, e por fim sessões de esportes coletivos; 
acompanhados das explicações necessárias a sua execução (CAVALCANTI, 
1932, s. p.). 
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Já no terceiro número do periódico, na matéria intitulada Importância da Educação 

Física para um povo, Antônio de Mendonça Molina evidencia a intenção do periódico 

em colaborar para formação integral (moral, intelectual e física) do povo brasileiro. 

Entretanto, ressalta a necessidade de escolha de um meio ou processo a adotar. 

Molina (1932, s.p.), afirma que  

Não [...] era possível ter a veleidade de apresentar um método brasileiro, pois 
para tanto faltavam-nos as observações e estudos continuados, de anos 
seguidos, afim de que, de acordo com os ideais, as experiências e 
observações brasileiras, pudéssemos fazer a seleção sob um ponto de vista 
estritamente cientifico, dos meios e exercícios que deviam constituir o método 
nacional. 

Além disso, salienta que  

O método a ser adotado deve ser geral, isto é, servir para qualquer idade ou 
sexo – com variantes, mas dentro de uma única diretiva -; ser fiologico, isto 
é, basear-se no conhecimento perfeito das ações e reações orgânicas nas 
diferentes idades em face do exercício físico; ser atraente, meio psicológico 
e pedagógico, de obter a persistência dos praticantes. (MOLINA, 1932, s.p.). 

O método francês, por contemplar esses requisitos, seria o método adequado para 

ser adotado pelas escolas brasileiras (MOLINA, 1932). Desse modo, as prescrições 

publicadas pela REF, evidenciam a relação do periódico com o método. Na medida 

que o Exército o assume como referência para fundamentar suas matérias e também 

para orientar a Educação Física praticada na formação dos instrutores, inicia-se um 

movimento por parte dos editores em facilitar sua linguagem e as suas práticas, 

materializadas no Regulamento n.7, para que fossem compreendidas pelos 

professores e, consequentemente, difundida no espaço escolar. 

Já a REPh foi organizada por civis e editada pela Companhia Brasil Editora, entidade 

de caráter privado e comercial. O periódico visava a divulgação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos esportes, do seu apuro técnico e refinamento educacional, 

entendido como fator de aperfeiçoamento da raça. O periódico pretendia “[...] ser um 

órgão orientador da educação physica nacional, propugna pela intensificação dos 

methodos gynasticos, esportivos e athleticos nos estabelecimentos de ensino [...]” 
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(EDUCAÇÃO PHYSICA, 1932, s. p.). Além disso, colaborava, junto ao governo e 

instituições particulares na execução de programas9 para a Educação Física. 

Há a preocupação da REPh em projetar matérias que oferecessem as condições para 

a aprendizagem e ensino das práticas, por parte dos leitores. Nesse caso, as 

estratégias editoriais implicam no convencimento dos professores sobre os saberes 

necessários para o processo de escolarização da Educação Física, quais sejam, 

aqueles de natureza técnica e educacional. Do mesmo modo, as ações dos editores 

em definir o que e como essa disciplina seria ensinada possui como objetivo constituir 

a REPh como autoridade, seja pelos seus usuários seja entre os grupos de articulistas. 

Elaboradas por diferentes grupos e sob perspectivas de formação humana distintas, 

a finalidade desses periódicos encontra-se em garantir a Educação Física nos 

currículos escolares, acompanhada da necessidade de contribuir para formação do 

professorado. 

Essas iniciativas são observadas pelo modo de organização dos impressos, tanto pela 

publicação de um conjunto específico de práticas que asseguravam as 

especificidades de uma nova disciplina escolar, como pela circulação de matérias 

prescritivas, que ensinassem a maneira correta com a qual o instrutor de Educação 

Física deveria se comportar para alcançar o êxito em suas aulas (SANTOS, 2015). 

Para alcançar essa finalidade, era preciso publicar matérias que orientassem o 

professor em relação ao que ele deveria ensinar e como ensinar. A REF o fazia, 

sobretudo, sob orientação do Método Francês: 

[...] [as lições de Educação Física significam uma] reunião de exercícios 
variados e combinados que interessam simultânea ou sucessivamente todos 
os organs [sic] e as grandes funções, tendo em vista o seu aperfeiçoamento 
e sua melhora. Para sua execução é dividida em três partes de duração e 
importância desiguais. Inicia-se por uma seção preparatória seguida da lição 
propriamente dita, terminando por uma volta a calma (CAVALCANTI, 1932, 
s.p.). 

Fundamentados nesse método, os editores faziam circular práticas como: os jogos, 

regulamentados por uma sessão de jogos, que tinham por finalidade substituir as 

                                                           
9 Compreendemos como programas as matérias que trazem o ensino das práticas da Educação Física 

em um ano específico ou ao longo da escolarização. Podem ainda reunir, em um único artigo, os 
fundamentos teóricos e as prescrições para uma determinada prática (CASSANI, [2018?]). 
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lições uma ou duas vezes por semana; e os esportes individuais e coletivos, também 

sob forma de seções, direcionadas ao ensino e a prática do estilo, da técnica, da tática 

e das regras de cada um deles. 

Assim, as matérias prescritivas publicadas pela REF, eram caracterizadas, 

principalmente, pelos exercícios que estruturavam as Lições de Educação Física, e o 

ensino técnico das modalidades esportivas individuais e coletivas. Já na REPh, as 

prescrições estão associadas, especialmente, ao ensino técnico esportivo, tanto de 

modalidades individuais, como também de coletivas. Em uma matéria destinada ao 

voleibol, Adams (1937, p. 42) salienta que “[...] é a prática a única forma eficaz de 

ensinar qualquer esporte, especialmente a parte technica propriamente dita”. Como 

modalidade coletiva, o autor também afirma que só é possível o desenvolvimento 

coletivo da modalidade, por meio do domínio técnico individual. 

De modo específico em relação ao ensino de uma modalidade individual, no caso a 

natação, Lotufo (1936, p. 17) evidencia que  

Em qualquer ramo da arte ou da sciencia, o indivíduo pode chegar ao cume, 
mas começa pelos primeiros degraus. É necessário também na natação 
começar pelo começo, seguir o ensino progressivo, um dos principais 
fundamentaes da Pedagogia moderna. 

Nesse caso, as prescrições presentes na REPh, assumem a função de contribuir para 

experiência corporal do professor, para que, a partir da experimentação dos exercícios 

prescritos, tenham condição de ensiná-los aos alunos no contexto escolar, pois, era 

compreendido que só por meio desse saber prático que os esportes poderiam ser 

ensinados. Além disso, caracterizam-se por apresentar ao leitor o ensino progressivo 

das práticas. 

A partir do ano de 1939, há a circulação de matérias na REPh também intituladas 

Lição de Educação Física, que apresentam as mesmas características das que 

circularam na REF. Loyola (1935, p. 62) sinaliza que a partir do número 35 da revista, 

inicia-se 

[...] uma série de Lições de Educação Física para as vossas escolas de 
acordo com o programa de ensino do Ministério da Educação. Em cada 
número publicaremos uma lição com as respectivas sessões de estudo 
destinada a grau de cada ciclo. 
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A publicação de matérias com as mesmas características pela REF e REPh evidencia 

disputas e/ou negociações entre os periódicos, pois ao mesmo tempo em que cada 

uma dessas revistas busca se constituir como autoridade, também apresenta pontos 

de encontro, na medida em que fazem circular matérias que compartilhavam do 

mesmo objetivo, no caso, as Lições de Educação Física. 

Além disso, é importante ressaltar que essas matérias se faziam presentes apenas na 

REF e na REPh. O modo como estavam distribuídas na Imprensa Periódica de Ensino 

e de Técnica de Ensino da Educação Física e Esportes, está presente no Gráfico 1:10 

         Gráfico 1: Distribuição anual das Lições de Educação Física 

 

           Fonte: os autores 

Conforme o Gráfico 1, identificamos a circulação das Lições de Educação Física por 

dois períodos interruptos: 1932-1935 (18) e 1937-1942 (35). No primeiro período, que 

se refere à 1932-1935, identificamos que a REF foi responsável por publicar 18 (100%) 

matérias, contudo, no período compreendido por 1937-1942 (35), verifica-se no 

periódico uma queda no número de publicações, representado por 7 (20%) das 

matérias no período. Em contrapartida, entre 1937-1942, os articulistas da REPh 

inserem e consolidam as Lições de Educação Física no interior do periódico, fazendo 

circular 28 (80%) das matérias. 

Dessa forma, vemos um movimento por parte dos editores da REPh em reconhecer o 

trabalho que vinha sendo realizado na REF, no entanto, não com o sentido de atribuir 

méritos, mas sim em compreender que as publicações de Lições de Educação Física 

eram bem aceitas e, estavam presentes no discurso oficial, e que ao publicá-las 

poderiam ocupar os mesmos lugares. 

                                                           
10 Para sua elaboração consideramos apenas os anos em que as Lições de Educação Física 

circularam. 
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Diante do exposto, a Tabela 1 evidencia que, embora haja circulação de todos os 

periódicos na década de 1940, não há discrepância numérica em relação ao 

quantitativo final de prescrições, em relação à década de 1930. Além disso, destaca 

que na década de 1930, a soma das prescrições publicadas pela REF e REPh (260) 

são responsáveis por 46, 5%, em um universo de 559 matérias. 

Revela ainda, a elevada concentração de matérias nos primeiros anos desses 

impressos. Na REF, especificamente, nos anos de 1933 (27), 1935 (35) e 1938 (31), 

já na REPh, nos anos de 1936 (28), 1937 (33), 1938 (41) e 1939 (27), conforme o 

Gráfico 2:11 

         Gráfico 2: Distribuição anual das prescrições (1932-1960)                                             

 

          Fonte: os autores. 

Na década de 1940, quando há a circulação dos cinco periódicos, evidencia-se a 

relação entre as matérias prescritivas com os objetivos dos impressos. A REF 

mantém-se em circulação, entretanto, seu ritmo de produção sofre alternâncias: em 

1940 a revista passa por um período de inatividade, retomando em 1941. Já em 1943, 

o periódico suspende novamente suas atividades e só retorna após a Segunda Guerra 

Mundial (SANT’ANNA, 1947), o que reduz o quantitativo de prescrições entre 1940 e 

1949.12 O período de inatividade do periódico em 1940 e, a circulação de novos 

                                                           
11 Para a elaboração do Gráfico 2, consideramos os anos correspondes ao ciclo de vida das revistas, 

e aqueles em que há divulgação de matérias de natureza prescritiva. 
12O impacto das Guerras Mundiais no periodismo educacional também pode ser visto em Warde (2016). 

Em análise específica no contexto Norte-Americano, a autora afirma que os investimentos industriais, 
dentre eles o do ramo dos impressos, se mantiveram estagnados no período da Primeira Guerra 
Mundial. Entretanto, “[...] essa conjuntura bélica foi poderosa, mas não explica sozinha a queda 
vertiginosa dos lançamentos de novos periódicos educacionais” (WARDE, 2016, p. 102). Dessa 
maneira, investigações sobre outros fatores que tenham contribuído para uma redução no número de 
prescrições, em periódicos da Educação Física brasileira, se constitui como possibilidade de próximos 
estudos. 
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periódicos, que também publicou prescrições na década, como a RBEF e os AENEFD, 

também podem ter contribuído para essa diminuição. Dentre os anos com maior 

destaque numérico na década de 1940, há 1942 (10) e 1948 (10), conforme o Gráfico 

2. 

A REPh encerra as suas atividades em 1945. Todavia, o impresso foi responsável por 

fazer circular o maior quantitativo de prescrições 186 (71,8% na década de 1940). Os 

anos de 1940 (72), 1941 (63) e 1942 (33) se apresentam com maior número de 

publicações do periódico, conforme os dados apresentados no Gráfico 2.  

Para Schneider (2010), o elevado número de matérias publicadas na década de 1940 

pela REPh, é decorrente da entrada de Hollanda Loyola na revista, em setembro de 

1939. O estudo sinaliza que, a partir de sua atuação como diretor-técnico, o periódico 

é marcado por uma nova fase, encontrando estabilidade em seu ritmo de produção. 

Além disso, o autor destaca a grande circulação de Loyola no impresso, publicando 

matérias sobre diferentes assuntos, o que o tornou o autor com maior número de 

publicações entre 1939 e 1944.13 

O BEF teve seus trabalhos iniciados em 1941, sob chancela do Ministério da 

Educação e Saúde, e tinha por objetivo “[...] divulgar os trabalhos técnicos e as 

medidas administrativas que vêm marcando as atividades da Divisão de Educação 

Física dentro do Departamento Nacional de Educação [...]” (LEITE,1941, p, 3), além 

de contribuir para formação de uma unidade de doutrina que regulamente a atuação 

dos “[...] especialistas encarregados de fortalecer, física e moralmente, a sadia 

juventude que há de conduzir o Brasil aos seus verdadeiros destino” (LEITE, 1941, p, 

4). Na década de 1940, o periódico não divulgou nenhuma prescrição, conforme o 

Gráfico 2. 

A RBEF é outro impresso que iniciou suas atividades na década de 1940, 

especificamente no ano de 1944. A revista possuía caráter privado e comercial, e era 

chancelada pela Editora A Noite. O periódico pretendia colaborar, junto ao governo 

“[...] nos diversos escalões administrativos, com educadores, com associações e com 

                                                           
13Do semelhante modo, o estudo de Oliveira et al (2015), evidencia o movimento estratégico realizado 

por Inezil Penna Marinho no cenário político e acadêmico, em divulgar suas ideias e perspectivas de 
Educação Física na medida em que assume a direção da RBEF, objetivando se constituir como 
autoridade no campo. Assim essas ações eram compartilhadas por diferentes articulistas, nos 
periódicos da Educação Física. 
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o público, na grande obra de revigoramento físico, moral e intelectual da mocidade 

brasileira [...]” (REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1944, P, 2). Dentre 

os seus objetivos, o periódico pretendia difundir os conhecimentos específicos da 

área, os ideais de modernidade que inspiravam as estruturas educacionais no país e 

os atos governamentais. 

De acordo com Ferreira Neto (2005, p. 776), “há indícios de que esta é uma revista 

de síntese do pensamento brasileiro para a área, na primeira metade do século XX”. 

Em relação ao quantitativo de prescrições, o periódico fez circular 42 matérias, 

distribuídas da seguinte forma: 1945 (7), 1947 (10) e 1948 (15), conforme o Gráfico 2. 

Sendo assim, as matérias veiculadas pela RBEF caracterizavam-se por apresentar 

aos leitores subsídios que colaboravam com a grande obra do revigoramento físico, 

moral e intelectual do povo brasileiro, de modo a difundir 

[...] os conhecimentos acumulados sôbre a matéria de sua especialidade, 
pela propagação e defesa dos idéais modernos que inspiraram a estrutura 
educacional do nosso país, assim como pela divulgação esclarecida dos atos 
governamentais interessantes para os leitores. Colaboração, enfim, no 
sentido de proporcionar os debates mais amplos em tôrno dos assuntos 
controvertidos, à feição da índole e dos sentimentos democráticos de nossa 
gente (REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1944, n.1, p.3). 

Já a AENFFD inicia suas atividades no ano de 1945, e até o ano de 1949, fez circular 

duas matérias de caráter prescritivo, conforme o Gráfico 1. Sua criação é estimulada 

pelo decreto-lei n. 1.212, de 17 de abril de 1939, que determinava no art. 41, do cap. 

VII, a publicação de uma revista “[...] destinada à divulgação dos resultados de suas 

realizações no terreno do ensino e da pesquisa” (ARQUIVOS DA ESCOLA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS, 1945, p. 1). 

Sua finalidade era propagar os resultados das pesquisas da Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos, bem como as ideias teóricas e doutrinárias 

desenvolvidas por todo o corpo docente daquela Instituição. Intitulava-se também 

como um “repositório”, no qual havia informações úteis e ensinamentos para todos 

aqueles que se interessam pelos problemas da Educação Física no país (AENEFD, 

1954, n. 7). 

A natureza das matérias publicadas pelos AENEFD evidencia as especificidades de 

impressos que ainda não circulavam na área. Ao veicular resultados de trabalhos 
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produzidos no âmbito da própria instituição, reunia matérias pedagógicas destinadas 

ao ensino da Educação Física na escola, mas também artigos centralizados no fazer 

científico de outras áreas do conhecimento, sem articulação com a prática da 

Educação física. 

Na década de 1950, são postos em circulação 40 artigos. A REF mantém sua 

circulação em todos os anos, sem interrupções, e faz circular 33 matérias (82,5%). 

Nesse período, os anos de 1953 (9) e 1958 (8) apresentam o maior quantitativo de 

matérias. 

O BEF faz circular 3 matérias, que foram distribuídas nos anos de 1955 (1) e em 1958 

(2). A ausência de matérias entre os anos de 1953 a 1954 está relacionada com a 

suspensão temporária de suas atividades, retomadas em 1955. Em 1958 foi o último 

ano de sua circulação. A RBEF mantém-se em circulação até o ano 1952, porém, 

entre 1950-1952 não publica nenhuma matéria. A AENEFD faz circular 4 matérias, 

organizadas da seguinte maneira: 1954 (1) e 1956 (3). O periódico saiu de circulação 

entre anos de 1950 a 1952, retomando sua produção entre 1953 a 1966. 

O quantitativo de matérias que correspondem a década de 1950 (40) evidenciam uma 

queda vertiginosa no quantitativo de matérias publicadas e, reforça a ideia de que o 

periodismo já havia cumprido sua principal função, qual seja, contribuir para a 

escolarização da Educação Física, como também vimos em Ferreira Neto (2005). 

Os dados permitem-nos uma leitura mais ampliada dos impressos em sua distribuição 

anual e sua relação com as matérias prescritivas, assim como evidenciam os projetos 

editoriais que norteiam e oferecem sustentação a essas matérias. Nesse caso, esses 

projetos estão fundamentados em uma determinada concepção educativa que, por 

sua vez, está alinhada a uma concepção sobre o papel da Educação Física na 

formação do novo homem. 
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4.2 PRESCRIÇÕES DE PRÁTICAS E SUA CONSTITUIÇÃO AO LONGO DO TEMPO 

(1932-1960) 

Com o objetivo de evidenciar o modo como as prescrições desdobraram-se em 

práticas, e a sua distribuição anual entre as décadas de 1930, 1940 e 1950, 

apresentamos o Gráfico 3.14 Essa forma de organização indica algumas semelhanças 

e distanciamentos sobre a ação dessas práticas ao longo do tempo. 

       Gráfico 3 – Distribuição anual das prescrições de práticas  

 

        Fonte: os autores 

De acordo com os dados categorizados no Gráfico 3, na década de 1930, foram 

postas em circulação 17 práticas distintas, em um total de 260 matérias. Apesar dos 

esforços dos editores em diversificar as práticas a serem ensinadas nas aulas de 

Educação Física, há uma grande concentração de matérias destinadas à: ginástica 

(75), basquete (39), atletismo (36), tênis (29), natação (20), e futebol (18). O 

quantitativo dessas práticas (217) evidencia que foram responsáveis por 83,5% de 

toda a publicação na década de 1930. Além disso, é possível destacar a circulação 

da ginástica e do basquete por todos os anos que compõem a década de 1930, e o 

aparecimento do atletismo em 1933 com permanência até 1939. 

Na década de 1940, houve a circulação de 259 prescrições que se desdobraram em 

17 diferentes práticas, o mesmo número da década anterior. Porém, práticas como 

polo aquático, polo, capoeira e pelota americana deixam de circular, e práticas como 

salto olímpico, ciclismo, folclore e rúgbi surgem nos periódicos pela primeira vez. A 

                                                           
14Para a elaboração do Gráfico 3, consideramos apenas as práticas que apresentaram 10 ou mais 

matérias na Imprensa Periódica de Ensino e de Técnica de Ensino (1932-1960). Sendo assim, foram 
suprimidas neste gráfico as seguintes práticas: lutas (8), esgrima (6), jogos (6), polo aquático (4), polo 
(4), salto olímpico (2), capoeira (1), ciclismo (1), folclore (1), handebol (1), pelota americana (1) e rúgbi 
(1). 
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ginástica (107), de modo semelhante à década anterior, circula por todos os anos da 

década de 1940.  

Embora haja alternância numérica em relação à década anterior, o atletismo (51), o 

basquete (26), a natação (23) e o futebol (12) são práticas que permaneceram como 

as mais recorrentes, além da dança (16) que, a partir de 1940, ganha fôlego no 

periodismo. Destacamos que as práticas mencionadas correspondem a 90,7% das 

prescrições na década de 1940 e, os anos de 1940, 1941 e 1942 chamam a atenção 

pela alta circulação de matérias, representando 69,5% de toda a produção na década. 

Apesar das décadas de 1930 (260) e 1940 (259) apresentarem números semelhantes 

referente a publicação de prescrições, os valores quantitativos das práticas que se 

fazem presentes nesses períodos se alternam. Determinadas práticas passam por um 

processo de ascensão, em contrapartida outras sofrem com uma redução no número 

de publicações. Sendo assim, é importante considerar a relação da prática com o 

periódico e analisar a sua situação nesse período entre décadas. 

A ginástica, o atletismo e a dança são práticas que, na década de 1940, apresentam 

uma crescente em relação à década anterior. A ginástica que correspondia a 29% das 

publicações, passa a representar 41%, o atletismo passa de 14% para 20% e a dança 

de 0,4% para 6%. O aumento no percentual de matérias relacionadas a essas 

práticas, pode estar relacionado com prestígio que elas ganham na REPh, justamente 

no momento em que o periódico encontra seu ápice, especificamente entre os anos 

de 1940 e 1941. Além disso, é importante considerar que, na década de 1940, a RBEF 

e a AENEFD iniciam suas atividades. Com maior representatividade numérica, 

destacamos a RBEF, que coloca em circulação 29 matérias distribuídas da seguinte 

forma: ginástica (21), atletismo (4) e dança (4). 

Já práticas como o basquete e o tênis sofrem um declínio significativo15 em 1940, 

quando comparada com a década anterior. O basquete passa de 15% para 10%, e o 

tênis de 11% para 1%. A redução sofrida por essas práticas está diretamente 

relacionada com o ciclo de vida da REPh. Especialmente, no caso do basquete, é 

possível visualizar que a prática se fez presente em todos os anos da revista e, na 

                                                           
15 Consideramos como aumento ou redução significativa os percentuais que sofreram alterações 

maiores ou iguais a 5%. 
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medida em que a mesma caminha para o encerramento de suas edições, a prática 

também deixa de circular paulatinamente. Após o término da revista, o basquete 

aparece em apenas 3 matérias: 1947 (1) e 1948 (2), ambas publicadas pela REF. 

Já na década de 1950 circulam 40 prescrições, distribuídas em nove práticas, em uma 

redução tanto na diversidade de práticas como nos números de prescrições 

publicadas. Dentre as práticas, a ginástica (11), o atletismo (11) e o futebol (8) são 

aquelas que aparecem com maior frequência, representando 75% das matérias 

publicadas no período.  

Diante dos dados apresentados no Gráfico 3, acenamos para a ginástica (193) como 

prática de maior relevância numérica nas décadas, seguida pelo atletismo (98) e o 

basquete (65). Quando comparamos a representatividade numérica da ginástica com 

a soma de um conjunto de práticas compreendidas como esportes,16 esse movimento 

se inverte. O esporte, de uma maneira geral, se torna prática de maior relevância 

quantitativa na Imprensa Periódica de Ensino e de Técnica de Ensino da Educação 

Física e Esportes, em um total de 337 matérias. 

Com o intuito de evidenciar a distribuição dessas práticas por periódico, elaboramos 

a Tabela 2: 

TABELA 2 – Distribuição das prescrições de práticas por periódico 
(continua) 

 
Prática Periódico 

 REF REPh BEF RBEF AENEFD Total 

Ginástica 64 108 - 21 - 193 
Atletismo 39 53 1 4 1 98 
Basquete 11 54 - - - 65 
Natação 12 28 - 5 - 44 
Futebol 15 14 - 5 4 38 
Tênis 3 28 - 1 - 33 
Dança - 13 2 4 - 19 
Vôlei 6 8 - - - 14 
Remo 6 4 - - - 10 
Equitação 8 2 - - - 10 
Lutas 2 5 - 1 - 8 
Esgrima 4 2 - - - 6 

                      

                                                           
16Compreendemos como esportes: atletismo (98), basquete (65), natação (45), futebol (38), tênis (32), 

vôlei (14), equitação (10), remo (10), lutas (8), esgrima (6), polo aquático (4), polo (3), salto olímpico 
(2), handebol (1) e rúgbi (1). 
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TABELA 2 – Distribuição das prescrições de práticas por periódico 
(continuação) 

 
Prática Periódico 

 REF REPh BEF RBEF AENEFD Total 

Jogos 3 2 - 1 - 6 
Polo aquático 2 2 - - - 4 
Polo 3 - - - - 3 
Capoeira 1 - - - - 1 
Ciclismo - 1 - - - 1 
Folclore - - - - 1 1 
Handebol 1 - - - - 1 
Pelota americana - 1 - - - 1 
Rúgbi - 1 - - - 1 
Salto olímpico - 2 - - - 2 
Total 180 328 3 42 6 559 

                     Fonte: os autores 

Conforme a Tabela 2, verificamos a presença de 22 práticas distintas, distribuídas da 

seguinte forma: REF (16) práticas, REPh (18), BEF (2), RBEF (8) e AENEFD (3). Em 

relação às práticas mais recorrentes, encontramos a ginástica (193), o atletismo (98), 

o basquete (65), a natação (45), o futebol (38) e o tênis (32). Vemos também práticas 

comuns entre os periódicos: o atletismo, presente em todos; o futebol, na REF, REPh, 

RBEF e na AENEFD; a ginástica, na REF, REPh e RBEF; a dança na REP, BEF e 

RBEF. Dentre a REF e REPh, há 13 práticas comuns entre os periódicos. 

Ao analisarmos as particularidades de cada periódico, identificamos que na REF, a 

ginástica (64) e o atletismo (39) aparecem com maior frequência, sendo responsáveis 

por 57,2% das matérias publicadas. A grande circulação da ginástica no periódico 

pode estar relacionada aos objetivos propostos pelo Exército em desenvolver a 

formação integral do ser humano, assim como destaca Rolim (1935, p.35) 

A ginástica, abrangendo a prática de todos os exercícios que tornam o 
homem mais corajoso, mais intrépido, mais inteligente, mais sensível, mais 
forte, mais habilidoso, mais adestrado, mais veloz, mais flexível e mais ágil, 
não resta menor dúvida que ela será a colaboradora indispensável e 
valiosíssima, para a preparação moral e social das gerações jovens. 

De acordo com Assunção (2012), embora a REF aborde os esportes de maneira 

diversificada, a ênfase em práticas individuais e comuns aos militares, como o 

atletismo, a esgrima, a natação, a equitação e o polo ganham atenção especial no 

periódico. Elas representam 66 (36,6%) das prescrições no periódico. Elas estão 

assim distribuídas: atletismo (39), esgrima (4), natação (12), equitação (8) e o polo (3). 

Essa afirmação se consolida ao visualizarmos a ausência dessas mesmas práticas 
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nos outros impressos. É o caso do polo, ausente na REPh, BEF, RBEF e AENEFD, a 

esgrima no BEF, RBEF e AENEFD, e a equitação na BEF, RBEF, AENEFD. 

Já na REPh, aparecem à ginástica (108) e o basquete (53) como as práticas mais 

frequentes. Há também, um acréscimo no quantitativo de matérias relacionadas aos 

esportes, como: atletismo (53), natação (28), tênis (28) e futebol (14).  

A ginástica se apresenta no periódico de maneira diversificada. De acordo com Berry 

(1932), na matéria intitulada Systemas de Educação Physica, havia uma preocupação 

do periódico em divulgar os “methodos” que contribuíssem para o desenvolvimento 

physicológico, physiologico, nervoso e moral. Assim, o autor salienta que eles 

pretendiam “[...] pôr em evidencia alguns dos característicos mais importantes que se 

podem obter, e frizar a contribuição, neste particular dos diferentes methodos, typos 

ou “systemas de Educação Physica” (BERRY, 1932, p.17). 

Dentre seus desdobramentos, Moraes (1936), na matéria Ginástica: as “pyramides” 

ginásticas e sua significação, elenca a importância da construção de pyramides. O 

autor salienta que sua prática é capaz de proporcionar “[...] força, agilidade, reação 

rápida, coragem, attenção ao trabalho que está realizando, cooperação com os 

demais componentes do grupo [...]” (MORAES, 1936, p. 65). Além disso, destaca que 

essas qualidades proporcionadas pela prática, são as que de fato os professores de 

Educação Física devem trabalhar nas aulas. 

O basquete ganha evidencia no primeiro número da revista, direcionado 

exclusivamente à prática e, em uma matéria intitulada Imprensa e Esporte, disserta o 

relevante papel da imprensa na sua divulgação e na importância em praticá-lo, 

salientando que esse movimento se constitui como 

“[...]obra magnifica que a dignificará cada vez mais; é obra mesmo de são 
patriotismo, porque leverá para as fileiras do basket ball jovens que se 
tornarão fortes filhos desse paíz majestoso, e que mais tarde farão seus 
descendentes trilhar a mesma estrada para a fortaleza da raça (ALBERTO, 
1932, p. 80) 

Além disso, Rezende (1932, p. 6) relata que  

A grande aura de popularidade, de que desfrueta o basket-ball, e seu 
crescente interesse resultam da sua própria natureza, pois não só pode ser 
aprendido com extrema facilidade, como ainda, sempre dá prazer, quer aos 
veteranos, quer aos próprios novatos. Attende á saúde e ao bem estar 
physico, como querem abalisadas autoridades, desempenham importante 
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papel na educação da mocidade, cujo caracter auxiliam a formar, nenhum 
talvez sobrepuje, neste particular, o basket-ball. 

A concentração de matérias sobre os esportes é uma estratégia assumida pelos 

editores da REPh para reforçar a necessidade de formação social do povo brasileiro 

sob um modelo americano, dito como moderno, de se pensar a Educação Física. Para 

Assunção (2012, p. 67), o impresso apresenta ao leitor “[...] práticas que a equipe 

editorial julga como modernas e que por isso ajudariam o país a alcançar um patamar 

de modernidade equiparado aos Estados Unidos [...]”. O autor evidencia o modo como 

os esportes foram reconhecidos como conteúdos a serem ensinados de modo 

paralelo à ginástica. Paulatinamente, eles ocuparam o seu lugar de referência, 

impulsionando a própria organização da Educação Física como disciplina. 

O BEF fez circular práticas como a dança (2) e o atletismo (1). As matérias 

relacionadas a dança se configuram como trabalhos apresentados em eventos, e ao 

atletismo como divulgação de uma nova prática, denominada orientação. 

Na RBEF, a ginástica (21) aparece de modo mais recorrente. Com maior destaque, 

há uma série de matérias intituladas Ginástica feminina (8), direcionadas, 

exclusivamente, à estética feminina. De acordo com a matéria, a realização dos 

exercícios prescritos é “importantíssimo para beleza e a graça da mulher, a 

manutenção da harmonia de suas linhas, flexibilidade do corpo e elegância dos gestos 

(REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 1948, p. 29). Além disso, há 

também a circulação de matérias intituladas Curso de Ginástica Corretiva (5), que 

tinham por objetivos oferecer ao leitor um conjunto de exercícios que contribuíssem 

para a correção dos corpos. 

Neste caso, percebemos a articulação do periódico em contribuir para a higienização 

do povo brasileiro, pois havia o entendimento que os corpos higienizados eram 

sinônimos de saúde e sinalizava o progresso do país. De acordo no Neves (1946, p.3) 

“os preceitos higiênicos podiam, não só melhorar as condições individuais de saúde, 

como aperfeiçoar gerações novas através de cuidados especiais ministrados às 

futuras mães e aos recém-nascidos”. 

Já as matérias publicadas pela AENEFD, distribuem-se da seguinte forma: Futebol 

(4), Atletismo (1), e folclore (1). 
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4.3 POSSIBILIDADES DE GINÁSTICA: DA DISTRIBUIÇÃO ANUAL, POR 

IMPRESSO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

Em virtude da alta concentração de matérias relacionadas a ginástica (193), 

objetivamos neste tópico, analisá-las exclusivamente. Para essa finalidade, demos 

visibilidade aos 12 desdobramentos mais recorrentes da prática na Imprensa 

Periódica de Ensino e de Técnica de Ensino (1932-1960), conforme demonstra o 

Gráfico 4:17 

         Gráfico 4 – Distribuição anual dos desdobramentos da ginástica (1932-1960) 

 
         Fonte: os autores 

De acordo com o Gráfico 4, o movimento de inserção da ginástica nos periódicos, e 

consequentemente, o início de sua articulação alinhada ao processo de escolarização 

da Educação Física brasileira, se deu por meio do método francês, sobretudo pela 

alta concentração de matérias que circularam na primeira década do periodismo que 

fizeram referência ao método (41). Além de se apresentar em 13 anos, correspondidos 

por três períodos interruptos: 1932-1935 (20), 1937-1942 (35) e 1946-1948 (3). 

                                                           
17 Para sua elaboração do gráfico 4, consideramos apenas os anos em que houve a circulação de 
prescrições que abordassem a ginástica, além disso, foram selecionadas as formas e maneiras de 
ginásticas que apresentaram um quantitativo maior ou igual a três. Entretanto, é importante considerar 
que, se constitui como desdobramento da ginástica práticas como: calistênia (2), cama elástica (2), 
método alemão (1), método Desbonnet (1), método de Hébert (1), ginástica de aplicação (1), saltar 
corda (1), ginástica básica (1), ginástica de solo (1), ginástica comum (1), ginástica diafragmática e 
abdominal (1), ginástica dinamarquesa (1), ginástica de grade (1), ginástica como aquecimento (1), 
ginástica de balanceio (1), ginástica de bastões, exercícios com maças (1), ginástica pré-desportiva (1), 
ginástica estilizada (1), exercícios estéticos e corretivos (1) e ginástica de equilíbrio (1). Já em 10 
matérias não foi possível identificar sua relação com nenhum dos desdobramentos. 
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Á partir do momento que a prática demarca seu lugar na Imprensa Periódica de Ensino 

e de Técnica de Ensino da Educação Física e Esportes, inicialmente, por meio do 

método francês, outras maneiras de se fazer ginásticas surgem como possibilidades 

a serem ensinadas no contexto escolar, com maior destaque a ginástica feminina (43), 

ginástica corretiva (10) e ginástica de aparelhos (10). 

Esse movimento se destaca, especialmente, a partir do ano de 1938, quando passa a 

circular com maior relevância numérica outras práticas em um mesmo ano, são elas: 

ginástica de aparelhos (7), ginástica como esporte (4), ginástica acrobática (3), 

ginástica feminina (2) e método de Dèmeny (1), além do método francês (2) que já 

circulava. 

Ao analisarmos a maneira como a prática se desdobrou no interior das revistas, 

identificamos que na REF, através da leitura dos títulos e do corpo dos textos, a 

presença de 15 diferentes possibilidades de ginástica, entre elas, o método francês 

(27), a ginástica de aparelhos (8), a ginástica acrobática (7), a ginástica de chão (5) e 

a ginástica corretiva (4), conforme o Gráfico 4:18 

            Gráfico 5 - Distribuição anual dos desdobramentos da ginástica na REF. 

 

            Fonte: os autores 

                                                           
18Para elaboração do Gráfico 5, consideramos as formas de ginástica que apresentaram três ou mais 

artigos publicados. Todavia, é importante considerar, que também se faz presente no periódico, 
desdobramentos como: ginástica feminina (2), medicine ball (2), exercícios na cama elástica (2), 
método Desbonnet (1), ginástica de aplicação (1), saltar corda (1), ginástica de aparelhos (1), 
ginástica básica (1), ginástica de solo (1) e ginástica comum (1). Já os anos estão de acordo com o 
ciclo de vida do impresso, sendo assim, os períodos de inatividade não estão presentes no gráfico. 
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De acordo com os dados apresentados no Gráfico 5, a REF possui como marcos os 

anos de 1933 (11) e 1938 (13) como aqueles em que as possibilidades de ginástica 

tiveram maior circulação. Dentre seus desdobramentos, observa-se a predominância 

do método francês na primeira década de publicação do impresso, especialmente 

entre 1932-1938, com 25 publicações. 

A partir do ano de 1938, há a diminuição dessas matérias destinadas ao método 

francês e o aumento de outras formas de se fazer ginástica, como a ginástica de 

aparelhos (8), sobrepondo o método francês no número de publicações. Nesse caso, 

com a redução gradativa do método francês, é possível observar com mais frequência 

a circulação de outras formas de se praticar a ginástica, com maior destaque a 

ginástica acrobática (6) e a ginástica de chão (5). Foi possível mapear na REPh uma 

maior diversidade de prescrições que versam sobre a ginástica (25), esses dados 

estão presentes no Gráfico 6: 

      Gráfico 6 - Distribuição anual dos desdobramentos da ginástica na REPh 

 

      Fonte: os autores. 

Dentre as possibilidades de ginástica, há: a ginástica feminina (35), método ginástico 

francês (29), método ginástico de Dèmeny (4), ginástica esportiva (4), exercícios de 

equilíbrio (3), ginástica de aparelhos (3) e pirâmides (3) se apresentam com mais 

frequência, conforme o Gráfico 6.19  

                                                           
19Para elaboração do Gráfico 6, consideramos as formas de ginástica que apresentaram três ou mais 

artigos publicados. Todavia, é importante considerar, que também se faz presente no periódico, 
desdobramentos como: calistenia (2), medicine ball (2), método sueco (1), método alemão (1), 
ginástica natural (método de Hébert) (1), ginástica de aparelhos (1), ginastica corretiva (1), ginástica 
diafragmática e abdominal (1), ginástica dinamarquesa (1), ginástica de grade (1), ginástica como 
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Diferentemente da REF, a REPh possui maior concentração de matérias com foco na 

ginástica na década de 1940. Há uma crescente em relação ao quantitativo de 

publicações sobre a prática a partir do ano de 1938 e se mantendo até 1941. Os anos 

de 1940 (22) e 1941 (24) se apresentam como aqueles de maior concentração de 

matérias. Já em relação à diversidade de formas em que a ginástica se apresenta, 

destacam-se os anos de 1939 (4) e 1940 (4). O ano de 1939 também marca a entrada 

e consolidação do método francês no periódico. O aumento dessas matérias ocorre 

justamente em um período que o método referido perde força numérica na REF. 

Embora o método francês circule com grande frequência no impresso, observa-se o 

movimento de outros métodos em se sustentar no periódico, e consequentemente, 

tencionar sobre o que deveria fundamentar a Educação Física. 

Já na RBEF, houve a circulação de 5 diferentes formas de ginásticas, conforme 

Gráfico 7:20 

           Gráfico 7 - Distribuição anual dos desdobramentos da ginástica na RBEF 

 

          Fonte: os autores. 

Dentre as práticas com maior relevância quantitativa, há: a ginástica feminina (8) e a 

ginástica corretiva (5). Em relação ao ritmo de produção de publicações destinadas à 

                                                           
aquecimento (1), ginástica de balanceio (1), ginástica de bastões (1), exercícios com maças (1), 
ginástica pré-desportiva (1), ginástica estilizada (1), exercícios estéticos e corretivos (1) e ginástica 
de equilíbrio (1). Em 7 matérias não foi possível identificar sua forma de ginástica. Já os anos estão 
de acordo com o ciclo de vida do impresso, sendo assim, os períodos de inatividade não estão 
presentes no gráfico. 

20Em virtude de o periódico não apresentar um elevado quantitativo de matérias que versam sobre a 
ginástica em relação à REF e REPh, para sua elaboração consideramos as formas ginásticas que 
apresentaram duas ou mais matérias. Dessa forma, ginástica de aparelhos (1), não aparece no 
gráfico. Além disso é importante considerar que em três matérias não foi possível identificar suas 
respectivas formas. Já os anos estão de acordo com o ciclo de vida do impresso, sendo assim, os 
períodos de inatividade não estão presentes no gráfico. 
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ginástica, os anos de 1945 (5) e 1947 (5) possuem maior expressividade quantitativa, 

contudo, em termos de diversidade, o ano de 1947 se sobrepõe aos demais, fazendo 

circular três diferentes formas de ginástica. 

Ao compararmos o Gráfico 7, aos gráficos correspondentes à REF e REPh, percebe-

se a articulação RBEF a partir da fragilidade dos demais periódicos. Formas de 

ginásticas como o método francês, de forte presença na REF e REPh, só circulam na 

RBEF em momentos que estão ausentes nos outros periódicos, e também a elevada 

circulação da ginástica feminina a partir do momento em que a REPh encerra suas 

atividades. 

As análises sobre as formas ginásticas evidenciam a diversidade que a prática 

exerceu para se manter no interior dos periódicos, e também as tensões e lutas de 

representações entre os métodos, pois, na medida em que o método francês é 

adotado como método oficial para a Educação Física e os impressos fazem circular, 

embora com menos representatividade, outros métodos, é notório o movimento dos 

articulistas em tencionar sobre o que deveria fundamentar a Educação Física. 

Evidenciam ainda, indícios sobre suas continuidades e descontinuidades ao longo dos 

anos, oferecendo-nos pistas para compreender a sua articulação alinhada ao 

processo de escolarização da Educação Física. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, compreendemos a relação da Imprensa Periódica de Ensino e de 

Técnica de Ensino da Educação Física e Esportes com a inserção da Educação Física 

nos currículos escolares e, sua contribuição para a formação de professores, 

dialogando, especificamente com cinco periódicos que circularam entre os anos de 

1932-1960. 

Para tanto, selecionamos 559 matérias, que tinham por principal característica a 

delimitação daquilo que deveria ser ensinado nas aulas de Educação Física, mas, 

também a orientação didática pedagógica para o professor atuar no ensino de 

determinada prática, no qual, denominamos de prescrições. 



45 

 

A análise sobre essas matérias acena o importante papel que a Imprensa Periódica 

de Ensino e de Técnica de Ensino da Educação Física e Esportes teve entre o século 

XIX e XX, para produzir dispositivos didáticos para os professores, contribuindo para 

o processo de inserção da Educação Física nos currículos escolares. Em um primeiro 

momento, esse processo ocorreu pelos métodos ginásticos, entendidos inicialmente 

como atividade e não como uma disciplina, para que, no século XX, ele se ampliasse 

e se transformasse em Educação Física. Do ponto de vista do conteúdo, esse 

processo permitiu a inserção de novas práticas, ampliando as possibilidades de 

ensino. 

Inicialmente, esse processo teve como percussores a REF e a REPh, de um lado, um 

periódico ecoando as vozes da Escola de Educação Física do Exército e, 

regulamentado, sobretudo pelo método ginástico francês. Do outro, um periódico de 

caráter civil, de forte influência americana, que viam os esportes, um meio para atingir 

seus objetivos. 

No segundo momento, a REF e a REPh mantem-se em circulação, contudo, passa 

circular o BEF, RBEF e AENEFD. O BEF, contribuindo para a formação de uma 

unidade de doutrina para a área através das ações governamentais. A RBEF, possuía 

caráter privado e comercial e, tinha por objetivo embelezar os corpos, pois 

compreendiam que beleza era sinônimo de saúde. Já os AENEFD, através de suas 

publicações, divulgavam os estudos realizados na Escola Nacional de Educação 

Física e Desportos. 

A publicação desse tipo de impresso evidencia uma preocupação de diferentes grupos 

de intelectuais, editores e instituições, que por sua vez, buscavam se fundamentar em 

diferentes perspectivas de Educação Física em orientar os professores para atuarem 

no contexto escolar. O foco estava em legitimar uma nova disciplina centrada na 

natureza e especificidade do seu saber, oferecendo os subsídios necessários para 

sua permanência nos currículos escolares. 

Diante dos resultados deste artigo, sinalizamos a necessidade de estudos futuros que 

identifiquem os impressos e os atores que se configuravam como referência e 

capacidade técnica para publicar matérias de natureza prescritiva, pois, se as revistas 

pretenderam ser técnica e contribuir para o ensino técnico, a quem eles recorrem para 
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publicar as prescrições? Questões como essa, carecem de aprofundamentos quando 

se analisa a produção acadêmica no campo da história da Educação Física no Brasil. 
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