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RESUMO 

 
 
 
 
 
 
 

Esta dissertação possui como objetivo analisar quais concepções do componente Educação 
Física historicamente foram veiculadas pela Revista Nova Escola entre 1986 e 2010. Este 
impresso é destinado aos profissionais do Ensino Básico, possui edições mensais e é 
publicado, desde março de 1986, pela Fundação Victor Civita, órgão ligado a Editora Abril. 
Seus temas são, em grande parte, os que se relacionam com o Ensino Fundamental 
abrangendo assuntos ligados a todos os componentes presentes nesta etapa da Educação 
Básica. Estudado à luz da interpretação historiográfica thompsoniana, que elimina 
procedimentos autoconfirmadores, o periódico foi compreendido como um objeto real, 
concreto e cognoscível do ponto de vista histórico que enquanto produto material é provisório 
e passível de mudanças e releituras, dadas às perguntas feitas à evidência, assim como não 
pode ser apartado do todo social que o envolve e, senão o determina, estabelece relações de 
tensão permanente. A relação Revista Nova Escola e Educação Física escolar foi 
compreendida a partir de duas fases distintas. A primeira, ocorrida entre 1986 a 1997, 
nomeada de fase da adesão à educação pelo movimento. A segunda, que ocorreu entre 1998 a 
2010, chamada de fase de adequação aos PCNs. Verificou-se que o periódico veiculou, 
durante as duas fases, 73 matérias sobre a área que trouxeram sugestões de conteúdos ou 
relatos de práticas pedagógicas desenvolvidas por professores de Educação Física, na maioria 
de escolas públicas, das cinco regiões brasileiras. Constatou-se, a partir dessas matérias, que 
entre 1986 e 2010, a Revista Nova Escola veiculou, predominantemente, a concepção 
psicologizante de Educação Física, no entanto, foi possível constatar que o impresso também 
veiculou, com menos ênfase, a concepção crítica ou progressista da área. 
 
Palavras-chave: Revista Nova Escola, Educação Física, Concepções Pedagógicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 

This dissertation has the goal to analyze the historical conceptions of Physical Education that 
have been shown by the magazine “Nova Escola” between 1986 and 2010. This periodical is 
designed for elementary school professionals. It is published monthly and since March of 
1986 is printed by the Fundação Victor Civita, agency related to the Editora Abril.  Its topics 
are, mostly, related to elementary school comprehending issues affiliated to all the 
components present in this phase of basic education. The study is based on Thompson’s 
historiography that expunges auto confirmed procedures. This magazine was understood as a 
real, concrete and cognoscible object from the historical point of view; which being a material 
product it is provisory and susceptible to changes e rereads, given to the questions that the 
evidence is put to. It also cannot be separated from the society that involves it and, if it does 
not determine it, establish relations with permanent tension. The magazine Nova Escola and 
P.E. were comprehended in two different moments.  The first one between 1986 and 1997 
named the phase of adhesion to education through movements. The second one between 1998 
and 2010 was named the adaption to the PCNs. It was verified that the periodical published 
during its two phases 73 features about P.E. that have brought suggestions of topics or reports 
of pedagogical practices developed by P.E. teachers, mainly from public schools of all Brazil. 
It was also seen that between 1986 and 2010 the magazine Nova Escola published, 
predominantly, the psychological conception of the Physical Education. However, it was also 
published, although with less emphasis, the critical or progressive conception of the area. 
 
Key-words: Nova Escola magazine, Physical Education, Pedagogical conceptions.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como professor de Educação Física que atua na rede pública de ensino estadual e 

municipal na cidade de Aracaju, em Sergipe, percebi que a Revista Nova Escola, periódico 

destinado aos profissionais do Ensino Básico, é uma publicação que sempre está disponível na 

sala dos professores. Esse impresso possui edições mensais, é ligado à Fundação Victor Civita 

e publicado pela Editora Abril, apresentando como sua missão principal contribuir para a 

melhoria da qualidade da Educação Básica possuindo reportagens a respeito de temáticas 

educacionais sob as mais variadas formas de abordagens como: artigos, ensaios, relatos sobre 

experiências de aulas realizadas, sugestões para aulas, entrevistas com professores e 

especialistas de Educação do Brasil e do exterior, orientações para confecção de materiais 

pedagógicos, entre outras proposições. Seus temas são, em grande parte, os que se relacionam 

com o Ensino Fundamental abrangendo assuntos ligados a todos os componentes presentes 

nesta etapa da Educação Básica. 

Notei nos locais em que trabalho, que professores de várias disciplinas sempre leem e 

comentam sobre as reportagens, principalmente durante o intervalo das aulas, de modo que 

também passei a olhar tal impresso com atenção especial para as matérias sobre o componente 

Educação Física. Ao mesmo tempo, considerando as elevadas tiragens da Revista Nova 

Escola que, entre janeiro a agosto de 2012, chegaram a 682.614 exemplares1 e levando em 

conta que o periódico, através de convênio com o Ministério da Educação (MEC) e diferentes 

secretarias estaduais de Educação, tem sua distribuição gratuita nas escolas públicas de todas 

as regiões do país, pode-se supor que se trata de um impresso educacional ao qual a maioria 

dos professores da rede pública tem acesso. 

Assim, esses dados fazem-me inferir que a Revista Nova Escola apresenta junto aos 

professores do Ensino Infantil e Ensino Fundamental grande repercussão e, nesse sentido, 

percebo como os impressos, notadamente os que se destinam aos docentes, se constituem em 

uma fértil fonte e objeto para pesquisas em Educação. 

No que se refere a Revista Nova Escola, é relevante salientar que seu surgimento 

ocorreu em 1986, momento de significativa importância para o país, já que estava havendo o 

processo de redemocratização em que na Educação, desde a década de 1970 por meio de 

vários educadores, foram realizadas severas críticas a função da escola pública na sociedade 

brasileira. E nesse contexto, a Educação Física, desde o início dos anos 1980, foi atingida por 

                                                 
1 http://www.publiabril.com.br/marcas/novaescola/revista/informacoes-gerais 
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denúncias de que precisava entrar em crise para superar a concepção que a ela dava suas 

bases, ou seja, a esportiva com predominância no paradigma das ciências biológicas, e, desse 

modo, parte de seus intelectuais enunciaram um discurso com engajamento político, que 

procurou tratar de modo predominante a função da Educação Física escolar a partir de uma 

teoria crítica da Educação e da sociedade.  

Assim, criada em meio a todos esses processos que atingiram o país, a Revista Nova 

Escola traz a veiculação de “mensagens, prescrições, comandos que, embora não sejam 

assimilados, apropriados e/ou praticados literalmente pelo professor-leitor, possuem a 

finalidade de transmitir e incutir determinados significados tidos como preferenciais em 

detrimento de outros” (RAMOS, 2009, p. 26). Contudo, imbuída desse ideário em que é 

possível a participação popular nos diversos temas sociais o periódico abre espaço, entre 

outras possibilidades, para que as práticas pedagógicas dos professores que atuam no Ensino 

Infantil e Fundamental, notadamente os de Educação Física, sejam publicadas em suas 

edições. 

Nesse sentido, começo a interrogar-me sobre como esse impresso procura influenciar 

na construção de determinadas formas de representação sobre aspectos do âmbito 

educacional. Cabe ressaltar que para Hall (2006) as representações culturais são construções 

históricas que procuram fazer sentido, trazer identificação e pertencimento e, desse modo, 

construir as identidades.  

Por outro lado, é necessário considerar que o impresso é veículo que possibilita aos 

professores do Ensino Fundamental a divulgação de suas práticas pedagógicas que são 

organizadas a partir de suas experiências profissionais cotidianas, intelectuais e de visão de 

mundo e sociedade. Dessa maneira, passo a olhar de modo mais atento a relação entre a 

Revista Nova Escola, a Educação e em especial a Educação Física escolar. 

Assim, diante de todos esses elementos cabe questionar: Quais concepções de 

Educação Física foram veiculadas pela Revista Nova Escola entre 1986 e 2010? Quais as 

representações de professor, especificamente de Educação Física, a revista divulgou nesse 

período? Quais mecanismos o impresso lançou para se fazer um veiculo que sugere 

conteúdos? O que significa qualidade da Educação Básica para o periódico, notadamente no 

âmbito da Educação Física? Por outro lado, já que a Revista Nova Escola abre espaço para a 

divulgação das práticas pedagógicas dos professores de Educação Física, seria possível ter 

circulado em suas edições posições que não seguiram literalmente as orientações educacionais 

que veiculou para a área? 
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Deste modo, a partir destes questionamentos, procurei nesta dissertação analisar quais 

concepções do componente Educação Física, historicamente foram veiculadas pela Revista 

Nova Escola entre 1986 e 2010. Atrelado a essa intenção busquei, também, verificar quantas 

matérias com sugestões de conteúdos e relatos de práticas pedagógicas sobre o componente 

Educação Física foram veiculadas pelo impresso no período pesquisado; observar quais os 

conteúdos da Educação Física o periódico veiculou; constatar quais mecanismos o impresso 

lançou para se fazer um veículo que sugere conteúdos; entender qual representação de 

professor de Educação Física foi veiculado pelo impresso; compreender como a revista 

objetivou contribuir com a melhoria da qualidade da Educação Física; e, verificar se ocorreu, 

em seu interior, concepções divergentes da disciplina em relação as orientações divulgadas 

para a área. 

Considerando que a circulação de um periódico navega conforme o processo histórico, 

veiculando/modificando concepções de Educação e Educação Física, é interessante observar a 

discussão sobre a lógica histórica em que Thompson (1981, p 48) a entende como necessária 

ao historiador por ser 

Um tipo diferente de lógica, adequado aos fenômenos que estão sempre em 
movimento, que evidenciam – mesmo num único momento – manifestações 
contraditórias, cujas evidências particulares só podem encontrar definição 
dentro de contextos particulares, e, ainda, cujos termos gerais de análise (isto 
é, as perguntas adequadas à interrogação da evidência) raramente são 
constantes e, com mais frequência, estão em transição, juntamente com os 
movimentos do evento histórico: assim como o objeto de investigação se 
modifica, também se modificam as questões adequadas. 

 
Desta maneira, o historiador inglês defendeu que a lógica histórica elimina 

procedimentos autoconfirmadores e se constitui em método lógico de investigação adequado a 

materiais históricos.  

Postulou que a lógica histórica é convergente com o materialismo histórico enquanto 

sistema interpretativo e em sua defesa fez algumas proposições. Primeiro, reconheceu que o 

objeto imediato do conhecimento histórico compreende fatos ou evidências, que são reais, 

mas que se tornam cognoscíveis por meio do método histórico. Segundo, entendeu que o 

conhecimento histórico é provisório e incompleto, é seletivo, limitado e definido pelas 

perguntas feitas à evidência e também aos conceitos que informam essas perguntas. Terceiro, 

que a evidência histórica possui determinadas propriedades e que são falsas todas as teorias 

que não estejam de acordo com as determinações da evidência. Quarto, que não é possível que 

a relação entre o conhecimento histórico e seu objeto seja compreendida um em função do 

outro. Quinto, a história real é o objeto do conhecimento histórico, cujas evidências são 
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incompletas e imperfeitas, assim, admitiu que aos historiadores fosse possível selecionar essas 

evidências para escrever uma história de aspectos isolados do todo, porém o objeto real 

continua unitário. E foi enfático ao afirmar que o passado da humanidade não é uma reunião 

de histórias separadas, mas a soma do comportamento humano, cada aspecto do qual se 

relaciona com outros de determinadas formas. Sexto, ao compreender a investigação da 

história como processo ou uma desordem racional, deve-se ter em conta noções de causação, 

de contradição, de mediação e da organização da vida social, política, econômica e intelectual 

(THOMPSON, 1981). 

Porém, estudar numa perspectiva histórica um impresso que, tal qual a Revista Nova 

Escola, explicitamente anuncia a sua intenção, qual seja, contribuir com a melhoria da 

Educação e na formação continuada do professor, exige que se leve em consideração que 

A evidência intencional (evidência oferecida intencionalmente à posteridade) 
pode ser estudada, dentro da disciplina histórica, tão objetivamente quanto a 
evidência não-intencional (isto é, a maior parte da evidência histórica que 
sobrevive por motivos independentes das intenções dos autores). No 
primeiro caso, as intenções são, elas próprias um objeto de investigação; e 
em ambos os casos os “fatos” históricos são “produzidos”, pelas disciplinas 
adequadas, a partir de fatos evidenciais (THOMPSON, 1981, p. 36) 

 
Desta maneira, é interessante salientar que estes fatos dados podem ser postos de ponta 

cabeça e balançados, até que se possa descobrir o que seus autores supunham, mas não 

queriam registrar, ou seja, suposições e atributos nas entrelinhas do texto (THOMPSON, 

1981). Portanto, à luz da interpretação historiográfica thompsoniana, a Revista Nova Escola é 

um objeto real, concreto e cognoscível do ponto de vista histórico; enquanto produto material 

é provisório e passível de mudanças e releituras, dadas as perguntas feitas à evidência, assim 

como não pode ser apartada do todo social que a envolve e, senão a determina, estabelece 

relações de tensão permanente. Por fim, é necessário submetê-la à investigação que desnude 

as contradições e mediações que revelam dados projetos de organização da vida social. 

Ao eleger a concepção materialista da história como modo de interpretar o mundo, 

entendo ser imperativo afirmar que sigo na esteira de Hobsbawm (1998, p.184), que de forma 

elucidativa asseverou que  

A história marxista hoje não é, nem pode ser, isolada do restante do 
pensamento e da pesquisa histórica. Esta é uma proposição bilateral. Por um 
lado, os marxistas não mais rejeitam – exceto como fonte de matéria-prima 
para seu trabalho – os escritos de historiadores que não afirmam ser 
marxistas, ou que são, de fato, antimarxistas. Se constituem boa história, 
devem ser levados em conta. Isso, contudo, não nos impede de criticar e 
mover batalhas ideológicas até mesmo contra bons historiadores que atuam 
como ideólogos. 
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Assim, penso que esses procedimentos teórico-metodológicos são pertinentes para 

compreender a Revista Nova Escola, que teve sua primeira edição lançada em março de 1986 

e que já em seu surgimento contou com o apoio do governo federal, por meio do MEC, que 

subsidiou 70% de seu custo e garantiu que todas as escolas públicas brasileiras, naquele 

momento, recebessem um exemplar do impresso de modo gratuito. Contudo, Ramos (2009), 

Pedroso (1999) e Silveira (2006) atestaram que esse impresso é na verdade a retomada de um 

projeto da Editora Abril2 do ano de 1971, que veiculou a publicação chamada “Escola para 

Professores”, conhecida por Escola, editada entre outubro desse ano a abril de 1974, em que 

foram publicados vinte e sete números3. 

Entre 1986 até 1998, a Revista Nova Escola difundiu durante o ano nove edições 

mensais, sendo que em janeiro, fevereiro e julho, meses de férias escolares, não publicou 

nenhum número. A partir de 1998, passou a lançar dez edições durante o ano, com 

periodicidade mensal. Cabe registrar que até o ano de 1999, o impresso não editou números 

em janeiro e julho. Do ano 2000 em diante a revista publica edições que contemplam os 

meses de janeiro e fevereiro conjuntamente e do mesmo modo para os meses de junho e julho. 

Entendo que essas mudanças indicam que o periódico buscou seguir as orientações ocorridas 

no âmbito educacional após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) 9394, de 1996, que, entre outras medidas, elevou o tempo de escolarização 

no Brasil, o que no impresso, entre outras questões, se traduziu em circular durante todo o 

ano. 

As tiragens da Revista Nova Escola quase sempre foram expressivas, excetuando-se o 

período do governo do Presidente Fernando Collor de Mello que interrompeu seu convênio 

                                                 
2 Fundada em 1950 por Victor Civita com apoio de seu irmão César Civita, proprietário da Editora Abril na 
Argentina e representante da Walt Disney Productions na América do Sul. A Editora Abril brasileira inicia suas 
atividades com a publicação do gibi o Pato Donald e lançou várias revistas de sucesso tais como: Capricho 
(1952), de fotonovelas; Quatro Rodas (1960), automobilística; Claudia (1961), impresso dirigido ao público 
feminino; Veja (1968), revista de atualidades; Placar (1970), periódico espotivo. Conforme Ramos (2009, p.45) 
“embora estas e outras revistas inspirem-se em modelos estrangeiros, a editora adaptou seu conteúdo e 
organização gráfica de acordo com o ‘gosto do brasileiro’ [...], de modo a configurar a ‘fórmula Abril’ de 
fotojornalismo, que por sua vez determinará a estruturação de Nova Escola”. 
3
 A revista Escola foi direcionada ao professor de primeiro grau e explicitamente declarou se colocar a serviço 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5692, de 1971 (PEDROSO, 1999; SILVEIRA, 2006; 
RAMOS, 2009). Dentre os motivos entendidos como capazes de explicar a interrupção de sua publicação 
destaca-se a “falta de subsídios oficiais e privados; de um mercado consumidor ainda refratário a esse tipo de 
revista; de um departamento de assinaturas em estruturação inicial; dos serviços de correio serem desorganizados 
naquele momento; da estruturação gráfica ser onerosa, o que dificultava a concorrência com outras revistas de 
banca de jornal; da falta de pesquisa quanto ao perfil do público-leitor, para que se definissem a linguagem e o 
conteúdo a serem adotados; das empresas não confiarem em anunciar seus produtos nas páginas da revista, por 
conta do baixo poder aquisitivo de grande parte de seus leitores; e, por fim, do julgamento dos editores, os quais 
acreditavam ser impróprio empregar propaganda em uma revista voltada para a educação”(RAMOS apud 
ROSEMBERG et al, 2009, p.48). 
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com o MEC o que, na opinião de Ramos (2009, p. 51), “resultou na redução drástica da 

tiragem, de 370 mil para 04 mil, demonstrando a importância do subsídio estatal para que a 

revista pudesse permanecer ‘viva’”. A renovação do convênio entre o impresso e o MEC, no 

final de 1992, restringiu o envio de somente um exemplar para cada escola urbana, momento 

em que o periódico restabeleceu sua antiga tiragem. Já durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, que utilizou ostensivamente os meios midiáticos para propagandear suas 

reformas, a revista teve sua tiragem elevada significativamente. 

Compreendo, assim como Ramos (2009), que também colaboram com suas 

expressivas tiragens: o preço baixo, tanto do exemplar quanto da assinatura4; o mercado com 

um público expressivo, isso levando em conta o número de professores do Ensino 

Fundamental das escolas públicas e privadas, como também os demais profissionais da 

educação e os estudantes de pedagogia e outras licenciaturas; a distribuição/circulação em que 

pelo menos um terço de sua tiragem vai diretamente para as escolas públicas, local de 

trabalho de seu público, tendo em vista o convênio com o MEC e com as diferentes 

secretarias estaduais de Educação5, além de ser gratuito o acesso ao seu site6. 

De acordo com Silva e Feitosa (2008), pode-se perceber etapas na evolução da Revista 

Nova Escola, isso em termos de estrutura e de modo especial do fator histórico. Assim os 

autores destacaram quatro momentos, a saber: de 1986 a 1994, período de inserção do 

periódico no mercado editorial, de maneira, “que as matérias estavam mais orientadas para o 

real (deficiências de nossa educação, dificuldades dos professores, etc), do que para o ideal” 

(SILVA; FEITOSA, 2008, p.185); um segundo momento, de 1995 a 1997, que coincide com 

o início do Governo de Fernando Henrique Cardoso, em que o impresso sofreu mudanças que 

deixaram visualizar seu esforço para se ajustar a nova sensibilidade estética característica da 

invasão do cotidiano pelas novas tecnologias da informação e comunicação e também pela 

nova perspectiva das transformações pedagógicas que se iniciaram com as Reformas 

                                                 
4 O exemplar e a assinatura anual com 10 exemplares, no momento em que escrevo esta dissertação, custam, 
respectivamente, R$ 4,20 e R$ 42,00. 
5 O convênio da Fundação Victor Civita, responsável pelo impresso, com as secretarias estaduais de Educação 
nem sempre foi tranquilo, pelo menos no caso do Estado de São Paulo em que foi posto sob suspeita. Assim, em 
2010, o Ministério Público paulista abriu o inquérito civil 249 para verificar a ocorrência de irregularidades entre 
o contrato do governo paulista com a Editora Abril na compra de 220 mil assinaturas da Revista Nova Escola. 
Para maiores detalhes ver a matéria O mensalão da Editora Abril disponível em 
http://www.conversaafiada.com.br/pig/2010/09/21/por-que-a-veja-da-o-golpe-pelo-serra/. 
6 Notei que a página eletrônica da revista sofreu uma alteração significativa quanto a disponibilização das 
edições antigas publicadas. Assim, posso afirmar que até 2007, quando produzi a monografia para o curso de 
Especialização em Educação Física para a Educação Básica da Universidade Federal de Sergipe intitulada 
Revista Nova Escola [1998-2007]: a (ousada) pretensão de guiar a prática cotidiana dos professores, o site 
possuía as edições digitalizadas dos números publicados a partir de 1998. Atualmente só estão disponíveis as 
edições a partir de 2006. 
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Educacionais; de 1998 a 2000, após a aprovação da nova LDB 9394, de 1996, a revista 

assumiu um novo slogan “A Revista do Ensino Fundamental”, o que indica que o periódico 

visou se dirigir a todos os profissionais dessa etapa da escolarização e não somente aos 

professores, como também ser interpretada como atual e que atualiza; e, como quarto 

momento, em 2000, o impresso apareceu com outro lema: “A Revista do Professor”, em que 

pode se inferir que a publicação pretendeu ser a principal ferramenta de consulta dessa 

categoria profissional. 

No entanto, a partir do ano de 2005, precisamente na edição 188 veiculada no mês de 

dezembro desse mesmo ano, notei que o periódico adotou um novo slogan denominado “A 

revista de quem educa”, em que é possível inferir que o impresso novamente pretendeu 

abarcar não somente o professor e os demais profissionais do Ensino Fundamental, mas todos 

os que se identificam como educadores, independente de suas atuações em algumas das etapas 

da Educação Básica, o que possivelmente constitui-se em uma tentativa de ampliar seu 

público visado. 

Por fim, observando a partir de sua caracterização material e organização interna, é 

possível perceber que a Revista Nova Escola também passou por uma série de mudanças. 

Assim, por exemplo, suas dimensões foram alteradas, de forma que de 1986 a 1989 media 20 

cm por 26 cm e a partir de 1990 passou a ter dimensão de 20,5 cm por 27 cm, o que para 

Ramos (2009) representa a busca do impresso de se assemelhar cada vez mais as outras 

revistas de consumo. O número de páginas também sofreu mudanças, de maneira que em 

maio de 2000, o diretor de redação da revista anunciou que pela primeira vez em sua história 

o periódico circulava com 68 páginas, havendo “mais espaço para novos anunciantes – 

empresas e instituições interessadas em investir em projetos sociais – e para reportagens” 

(GROSSI, 2000, p. 04), o que explicita uma das fontes de sua receita, a saber, os anúncios 

publicitários. 

Posto todos esses movimentos de mudança com e na Revista Nova Escola e 

procurando compreender suas relações com a Educação Física escolar fiz, inicialmente, o 

levantamento de todas as edições - de março de 1986, data do primeiro número, até dezembro 

de 2010 – que possuem reportagens sobre este componente curricular. Em seguida, selecionei 

as matérias que divulgaram os relatos de práticas pedagógicas dos professores veiculadas pelo 

impresso e as reportagens com sugestões de conteúdos que a revista publicou para as aulas de 

Educação Física. Também, observei os editoriais dos números da revista que são objeto e 

fonte desta dissertação para encontrar indícios de como as matérias chegaram até o periódico.  
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Sendo assim, esta dissertação é formada por mais três capítulos. O segundo capítulo 

está composto por dois momentos que se articulam. Inicialmente, apresento as potencialidades 

das revistas pedagógicas como objeto e fonte para a pesquisa em História da Educação, 

destacando quatro estudos em História da Educação Física que utilizaram esse material, 

prestando atenção no modo como foram analisadas e nas principais constatações feitas. Em 

seguida, a partir do Banco de Teses da Capes, discuto sobre a presença da Revista Nova 

Escola como objeto e fonte na pesquisa acadêmica e dialogo com quatro estudos que a 

pesquisaram. 

No terceiro capítulo apresento as concepções de Educação Física Escolar que 

ganharam notoriedade a partir das décadas de 1980 e 1990. Também comentarei sobre os 

embates ocorridos na conformação da área e sobre os avanços, limites e possibilidades da 

literatura produzida nesse período. 

E no quarto capítulo discuto a relação Revista Nova Escola e Educação Física 

procurando analisar as concepções veiculadas, verificar o número de matérias com sugestões 

de conteúdos e relatos de práticas pedagógicas que foram veiculadas pelo impresso no período 

pesquisado, observar os conteúdos, constatar quais os mecanismos foram lançados pelo 

periódico para sugerir conteúdos, entender a representação do professor de Educação Física 

que o impresso disseminou, compreender como a revista pretendeu contribuir com a melhoria 

da qualidade da Educação Física e verificar se no interior do próprio impresso ocorreram 

concepções divergentes de Educação Física em relação às orientações veiculadas para a área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 ANTIGAS E CONTEMPORÂNEAS: AS REVISTAS PEDAGÓGICAS COMO 

OBJETO E FONTE DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

Neste capítulo tenho como objetivo apresentar as potencialidades das revistas 

pedagógicas como objeto e fonte para a pesquisa em História da Educação, assim destaco 

quatro estudos em História da Educação Física que utilizaram esse material, prestando 

atenção no modo como foram analisadas e nas principais constatações feitas. Em seguida, a 

partir de levantamento realizado no Banco de Teses da Capes1, discuto sobre a presença da 

Revista Nova Escola como objeto e fonte na pesquisa acadêmica e dialogo com quatro 

estudos que a pesquisaram. 

 

2.1 EDUCAÇÃO FÍSICA EM REVISTA: SUMÁRIO DE UMA HISTORIOGRAFIA 

 

A partir do tensionamento com uma perspectiva historiográfica ancorada numa 

concepção positivista que limitava a pesquisa em História da Educação ao estudo das ideias 

pedagógicas e ou da legislação educacional, restringindo, desse modo, as fontes possíveis para 

tal empreendimento aos documentos de origem oficial (legislações, discussões parlamentares, 

relatórios de autoridades) abriu-se a possibilidade para que novos problemas, abordagens e, 

dessa maneira, novos objetos e fontes fossem utilizados. 

Nesse movimento de renovação que ocorreu com significativa força a partir das 

últimas décadas do século passado ou, dito de outra forma, de um novo olhar que mudou 

substancialmente a prática historiográfica tiveram papel relevante, segundo De Luca (2010), a 

terceira geração dos Annales, na França, que propunha novos objetos, problemas e 

abordagens e os historiadores marxistas ingleses aglutinados na New Left Review, nos anos de 

1960, que renunciaram a ortodoxia economicista, enfatizaram a importância dos elementos 

culturais além de que se observasse a história vista de baixo. 

No âmbito da pesquisa em História da Educação, esse fazer historiográfico vem 

possibilitando que os pesquisadores apontem suas lentes para questões que buscam 

compreender para além das determinações legais e das teorias pedagógicas como únicas 

possibilidades explicativas para a compreensão histórica dos fenômenos educativos. Desse 

modo, emerge com bastante vigor pesquisas que buscam apreender, no sentido conferido por 

Viñao Frago (1998), a cultura escolar sob o ângulo da confrontação entre a teoria, a legalidade 

                                                 
1 http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses 
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e as práticas educativas. O autor, ao se deter sobre as fontes que podem trazer indícios, ainda 

que aproximados, das práticas educativas que ocorrem no âmbito do ensino, entre outras, 

destacou as revistas pedagógicas. 

Tais revistas, para Bastos (2007) fazem parte da imprensa de educação e de ensino, 

são endereçadas predominantemente aos professores e buscam, sobretudo, orientar sua prática 

cotidiana, oferecer informações sobre o conteúdo, o sentido dos programas oficiais, os 

procedimentos em sala de aula e a didática das disciplinas. 

Sobre as potencialidades das revistas especializadas em educação como fonte para o 

estudo da constituição e da dinâmica do campo educacional numa perspectiva histórica, assim 

se referiu Catani (1996, p.116)  

O fato das revistas de ensino fazerem circular informações sobre o trabalho 
docente, a organização dos sistemas de ensino, as lutas da categoria 
profissional do magistério, bem como os debates e polêmicas que incidem 
sobre aspectos dos saberes ou das práticas pedagógicas, tornam as mesmas 
uma instância privilegiada para a investigação dos modos de funcionamento 
do campo educacional.  

 
Com isso, a busca minuciosa desses aspectos permite aos pesquisadores em História 

da Educação olhar sobre as iniciativas locais, institucionais e sócio-profissionais, assim como 

as especificidades da cultura escolar que podem ser apreendidas por meio desses impressos de 

destinação pedagógica. 

Além de fonte informativa, as revistas pedagógicas constituem-se em objeto para as 

pesquisas em História da Educação, tendo em vista as possibilidades de acompanhar e 

analisar seu surgimento, período de circulação, luta para se tornar referência entre os 

professores veiculando práticas modelares, participação de seus produtores na organização e 

opinião sobre os sistemas de ensino, entre outras questões (BASTOS, 2007). 

É interessante salientar, ainda, que as pesquisas com os impressos educacionais vêm 

seguindo duas tendências no âmbito da História Cultural. Assim, há estudos que tomam esses 

materiais numa perspectiva textualista, que de acordo com Castanho (2006, p.148) preocupa-

se principalmente “com a ‘economia interna’ do mundo ideal tal como se manifesta no texto 

que é seu suporte”; e em uma perspectiva, denominada pelo autor, contextualista em que de 

alguma forma relaciona tais revista com o universo da sociedade. 

Notadamente na pesquisa em História da Educação Física tem surgido alguns 

trabalhos que tomaram as revistas pedagógicas como fonte e objeto para, entre outras 

possibilidades, a compreensão da constituição da disciplina no ambiente escolar, a educação 

do corpo através e para além do processo de escolarização e ao entendimento de como os 
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periódicos pedagógicos pretendiam ser um dispositivo que autorizava e desautorizava nas 

questões atinentes à Educação Física. Desse modo, abordarei quatro estudos que procuraram 

compreender a Educação Física das, nas e por meio das revistas. 

Assim, destaco a dissertação de mestrado intitulada A Educação Física na Revista do 

Ensino: produção de uma disciplina escolar em Minas Gerais (1924-1940), em que Miguel 

Fabiano FARIA (2009) procurou apreender como o governo de Minas Gerais buscou produzir 

e fazer circular prescrições de práticas e representações de Educação Física que deveriam ser 

conhecidas e aplicadas pelos professores mineiros nas escolas. 

O autor tomou a Revista do Ensino como fonte principal e também privilegiou a 

legislação educacional do período, composta por regulamentos e programas de ensino sobre a 

Educação Física, fazendo um entrecruzamento das fontes em que justificou que essa operação 

permitiu verificar, sob o ângulo da normatividade legal, o que a Revista do Ensino fez ou não 

circular. Nesse sentido, observou haver correlação entre os dois dispositivos prescritivos, 

destacando que o próprio impresso se constituía em um produto legal, já que foi criado por 

meio de lei estadual que estabelecia o que deveria publicar. Explicitou que sua pesquisa está 

inserida no campo da História Cultural dos saberes pedagógicos e possui como conceitos 

principais o de representação2 de Roger Chartier e estratégia3 de Michel de Certeau.  

Ao se deter sobre a Revista do Ensino, Faria (2009) destacou três momentos4 em seu 

ciclo de vida, indo se remeter em sua pesquisa à segunda fase do impresso, que vai de 1925 a 

1940, quando foi interrompida sua produção devido a II Guerra Mundial. Compreendo que a 

justificativa do autor pela escolha por essa fase ocorreu, porque o periódico assumiu “um 

caráter essencialmente pedagógico, disseminando ações governamentais desenvolvidas na 

instrução escolar, informando e formando os professores nos novos preceitos pedagógicos” 

(FARIA, 2009, p.18).  

A análise da Revista foi feita por meio de 67 artigos que se voltavam especificamente 

para o ensino da Educação Física escolar e análise de fotografias que o impresso trazia em 

                                                 
2 Representação, conforme Chartier (1990, p 18), são “matrizes de discursos e de práticas diferenciadas [...] que 
têm por objectivo a construção do mundo social, e como tal a definição contraditória das identidades – tanto a 
dos outros como a sua”. 
3
 De Certeau (1994, p. 99), afirma que “[é] o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna 

possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exercito, uma cidade, uma 
instituição científica) pode ser isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo 
próprio a ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes 
ou os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa etc.)” 
4 A 1ª fase da Revista ocorre em 1892 e somente circulam três números, já a 3ª fase vai de 1946 a 1971 e o 
impresso circulou de maneira irregular. 
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suas páginas relacionadas as práticas cotidianas da disciplina que deveriam ser exemplares, 

pois  

Assim como os textos, as fotografias reproduzidas na Revista indiciam uma 
intencionalidade dos editores do impresso, pois, muito mais que ilustrar para 
atrair os leitores ou proporcionar uma leitura mais agradável, estas imagens 
reforçavam o discurso que o governo pretendia divulgar e inculcar (FARIA, 
2009, p.27) 

 
O autor destacou dois pontos que são pilares de seu estudo. O primeiro diz respeito a 

consideração de que a disciplina Educação Física (e toda educação) a partir dos anos de 1920 

teve como primado orientador a eficiência e, nesse sentido, procurou “apreender se na Revista 

do Ensino são encontrados elementos que evidenciem esse novo primado” (FARIA, 2009, 

p.34) ou se há no impresso a coexistência do antigo primado, a saber o da ortopedia, com o da 

eficiência. O segundo ponto consiste na proposição de Luciano Faria Filho a respeito dos 

estudos sobre escolarização, sobretudo o que o autor denominou de “elementos chave que 

compõem o fenômeno educativo” que inclui os sujeitos envolvidos no processo educativo, os 

conhecimentos e as práticas escolares. Assim, Faria (2009) considerou a Revista do Ensino 

como lugar de produção e circulação de prescrições que giraram em torno destes “elementos-

chaves” e que contribuiu para o processo de escolarização em Minas Gerais5. São 

considerados sujeitos que se apresentam na Revista do Ensino os professores que colaboraram 

com o impresso e os demais protagonistas do período, tais como: educadores, legisladores, 

políticos, médicos, que escreveram no periódico sobre a Educação Física escolar de Minas 

Gerais. 

O estudo também pretendeu compreender como determinados conhecimentos e 

prescrições de práticas escolares estiveram presentes na Revista do Ensino, entendendo que é 

possível estabelecer uma relação com a construção do currículo de Educação Física nas 

escolas mineiras. 

Assim, o autor considerou que com a articulação e análise dos “elementos-chaves” do 

fenômeno educativo que foram veiculados na Revista do Ensino foi possível constatar que 

esse impresso contribuiu para a constituição de uma cultura escolar de Educação Física. Isto 

foi afirmado por Faria (2009), tendo em vista que esse periódico era destinado 

prioritariamente aos professores mineiros, que eram os sujeitos encarregados em transmitir 

determinados conhecimentos e inculcar determinadas condutas. Com isso, a partir desse 

entendimento, o autor compreendeu que a “própria revista se caracterizou como uma prática 

                                                 
5
 Para Faria (2009) as proposições desses “elementos-chaves”, assim como a noção de escolarização, foram 

elaboradas prioritariamente para o estudo da cultura escolar e de sua materialidade nas práticas cotidianas.  
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de transmissão de conhecimentos, que contribuiu para a conformação das diversas culturas 

escolares” (FARIA, 2009, p.35). 

A partir de suas análises Faria (2009) entendeu que a Revista do Ensino veiculou 

fortemente o ideário “escolanovista” que repercutiu no projeto de Educação Física, isso sendo 

evidenciado pela influência da psicologia, principalmente, na metodologia a ser empregada 

pelos professores no trato com os alunos. 

Confirmou que o impresso é claramente um dispositivo de formação do professor de 

Minas Gerais, especificamente de Educação Física, na medida em que apresentou os 

resultados dos cursos de formação oferecidos pela Instrução Pública mineira e fez sedimentar 

o entendimento que “circulou naquele momento de que: reformar o ensino era sinônimo de 

reformar o professorado” (FARIA, 2009, p.58). 

Compreendeu que o impresso veiculou uma representação de professor de Educação 

Física que deveria ser enérgico, possuir destreza, ser ágil, ter presença de espírito e bom 

humor. Já com relação aos alunos o periódico propunha que a Educação Física escolar além 

de fortalecer o organismo, também favorecia a educação moral e no tocante especificamente a 

educação feminina a Revista do Ensino não propõe que ocorra diferença no programa para os 

garotos e garotas até a idade de 11 a 12 anos. No entanto, a partir desse momento, tendo em 

vista que a mulher era destinada à maternidade, a Educação Física deveria se diferenciar, o 

que ocorreria por meio de atividades que favoreciam equilíbrio, graça, flexibilidade, 

velocidade, agilidade, destreza, beleza e se possível aliado a música. 

No que concerne a análise das imagens veiculadas no exemplar, sejam fotografias ou 

ilustrações, o autor entendeu que estas indicavam quais seriam os espaços apropriados para as 

aulas de Educação Física, devendo ser estes prioritariamente ao ar livre e em pátios. 

Por fim, de acordo com Faria (2009) na medida em que a Revista do Ensino veiculou 

em suas matérias práticas do Método Sueco de ginástica e ao mesmo tempo práticas do 

Método Francês, com ênfase em sua parte de jogos, isso permitiu inferir que o primado da 

ortopedia e o da eficiência na educação dos corpos estavam em uma disputa o que é uma 

evidência de que a constituição da Educação Física mineira foi marcada por tendências que 

lutavam entre si. 

Compreendo que esse estudo evidencia que o impresso foi um dispositivo do governo 

mineiro que pretendeu inculcar determinada cultura escolar de Educação Física, elegendo, 

para tanto, representações de professor e alunos que se conformassem aos anseios de 

modernidade postuladas nas décadas de 1920 e 1930, além de projetar práticas corporais que 

servissem a esse ideal utilizando, para isso, fotografias e ilustrações que mais que atrair o 
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leitor e tornar a leitura agradável visava reforçar o discurso que o governo pretendia divulgar 

e determinar. 

Já a tese de doutorado de Marcus Aurélio TABORDA DE OLIVEIRA, (2001) que 

possui o título Revista Brasileira de Educação Física e Desportos (1968-1984) e a 

experiência cotidiana de professores da Rede Municipal de Curitiba: entre a adesão e a 

resistência tem como objetivo geral proposto  

investigar a(s) abordagens de Educação Física escolar desenvolvidas e 
publicadas pela Revista Brasileira de Educação Física e Desportos, [...] entre 
os anos finais da década de 1960 e o período final da ditadura militar no 
Brasil e a relação do que foi publicado nas páginas da Revista e a prática 
efetiva da Educação Física no interior da escola”(TABORDA DE 
OLIVEIRA, 2001, p.18-19). 

 
O autor, ainda procurou compreender a recepção e a atitude dos professores das 

escolas sobre o que foi veiculado por um impresso pedagógico, o que por este motivo já 

demonstra um novo modo do fazer historiográfico e do uso de um periódico nas pesquisas em 

educação.  

Assim, tomou como fontes de sua pesquisa os programas de Educação Física da 

Prefeitura Municipal de Curitiba a partir de 1970 até 1984, a Revista Brasileira de Educação 

Física e Desportos, periódico publicado de 1968 a 1984 pela Divisão de Educação Física 

(DEF) do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o depoimento dos professores que 

trabalharam nas escolas de Curitiba no período estudado por meio da história oral. Entretanto, 

focarei o olhar para a maneira como o autor estudou a revista. Nesse sentido, Taborda de 

Oliveira (2001, p. 69) considerou a publicação “como veículo governamental privilegiado na 

difusão de princípios e normas a cerca da Educação Física”, já que permaneceu sob a 

responsabilidade do MEC durante todo período em que foi publicada. 

O autor tencionou com uma vertente historiográfica que postulava haver um projeto e 

atenção específica por parte do governo militar do período em relação a Educação Física, 

havendo na área um transplante cultural e que os professores seriam alienados ou 

subservientes ao regime militar. Para tanto, procurou compreender o contexto em que se 

situava a Educação Física naquele momento e o surgimento da revista a partir do depoimento 

do professor Lamartine Pereira da Costa em que destacou, no que diz respeito ao impresso, 

que os responsáveis por sua publicação não eram especialistas em comunicação e, em alguns 

casos, nem em Educação Física; que havia dificuldade em encontrar trabalhos para serem 

publicados; que havia autonomia da comissão editorial, exceto na sessão em que era 

publicada o texto do editorial que ficava sob total responsabilidade do diretor do DEF em que 
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não era permitido qualquer controle da comissão editorial; verificou que publicavam na 

revista autores nacionais e estrangeiros de diversas nacionalidades, inclusive do Leste 

europeu, com diversas orientações teóricas; e que os professores eram conclamados a 

escreverem e escreviam no impresso (TABORDA DE OLIVEIRA, 2001). 

O periódico, na perspectiva estudada por Taborda de Oliveira (2001), apresentou três 

fases distintas em seu ciclo de vida. Assim, há um primeiro momento que vai do seu 

surgimento até meados dos anos de 1970, em que houve um forte debate entre defensores da 

corrente dogmática e pragmática na Educação Física6; na segunda fase, que teve início nos 

anos de 1970 o foi até o final desta década, houve a consolidação da perspectiva pragmática; 

por fim, o terceiro momento, que ocorreu a partir do final dos anos de 1970 até 1984, advém a 

emergência da psicomotricidade e dos primeiros discursos denunciando a submissão da 

Educação Física aos códigos esportivos. Chamou a atenção o fato do impresso veicular, de 

acordo com a categorização proposta pelo autor, somente 6,39% de suas matérias abordando a 

Educação Física escolar. 

Assim, de acordo com as análises de Taborda de Oliveira (2001), o periódico de fato 

propôs uma perspectiva pragmática para a Educação Física escolar brasileira, porém não pode 

ser confundida como apenas um veículo propagador das diretrizes oficiais da Educação 

Física, ainda que divulgasse o pensamento oficial para sua organização, já que permitiu 

artigos que fomentavam o debate em torno de posições antagônicas sobre a área, isso se 

traduzindo sobre as concepções dogmáticas e pragmáticas. 

Constatou que o impresso possuía um discurso cientificista7 para a Educação Física, 

mas colocou em relevo que a revista apresentava em suas páginas diversas perspectivas de 

ciência, com isso 

                                                 
6
 Segundo Taborda de Oliveira (2001, p 76) esse debate ocorreu mundialmente e apareceu nas páginas da 

Revista, em um artigo denominado As tendências internacionais da Educação Física, de Manoel Gomes Tubino 
e publicado no número 26 da Revista (1975), que “caracteriza as tendências mundiais para a Educação Física 
como ‘dogmática’ e ‘pragmática’. Segundo as descrições do autor, o que caracterizaria a tendência dogmática 
seria uma preocupação com a formação humana a partir das atividades corporais. Ou seja, a contribuição da 
Educação Física para a educação integral dos indivíduos. Os dogmáticos eram aqueles defensores de uma 
dimensão humanista do esporte como forjador do caráter e integrador social. Para essa tendência o esporte era 
um meio de educação e dignificação humana. Já a tendência pragmática caracteriza-se, segundo Tubino, por 
uma abordagem fundamentalmente competitiva da Educação Física, que seria um fim em si mesma. Refere-se a 
uma tendência mundial de subsumir a Educação Física ao esporte de alto rendimento ou de competição. Ou seja, 
os cânones esportivos do rendimento, da competição, da vitória, da superação, do enfrentamento, seriam o motor 
dessa tendência, não estando no horizonte da Educação Física nenhuma preocupação que não fosse uma 
formação para a vitória”. 
7 Ao se referir ao cientificismo na Revista, Taborda de Oliveira (2001, p. 104-105) o compreende como “uma 
perspectiva de desenvolvimento social calcada necessariamente numa concepção da ciência como fórum último 
de resolução dos problemas da realidade, seja da natureza ou da sociedade. Como conhecimento privilegiado, 
portador dos mais eficazes elementos de desvelamento da verdade – dentre eles o método”. 



28 
 

[...] em alguns momentos a ciência confunde-se com a técnica; em outros, a 
ciência confunde-se com o saber mais elaborado produzido pela 
humanidade, chegando a ser confundida com a arte sob a denominação de 
cultura; alguns artigos concebem a ciência apenas como um elemento da 
cultura; e a maioria dos artigos concebe a ciência nos moldes tradicionais de 
mensuração, verificação, controle e prova (TABORDA DE OLIVEIRA, 
2001, p.106) 

 
Assim, diante da constatação de diferentes perspectivas de ciência postas na revista em 

relação a Educação Física, o autor entendeu que a área, assim como outras práticas culturais, 

mudavam não para atender os interesses de sistemas, governos ou grupos, mas mudou porque 

a cultura mudou. Nesse sentido, demonstrou a partir do debate posto pelas matérias do 

impresso que a discussão  

Entre a dimensão científica ou humana, técnica ou integral [da Educação 
Física] é indicativa de novas conformações culturais. Reduzi-las a sua 
dimensão estrutural econômica, como tem feito parte da historiografia, não 
da conta de entendê-la em toda sua complexidade (TABORDA DE 
OLIVEIRA, 2001, p.121).8 

 
A partir da análise dos editoriais da revista, que lembro era de responsabilidade direta 

e exclusiva do diretor do DEF/MEC, o autor evidenciou que o papel atribuído aos professores 

de Educação Física escolar pelo periódico se coadunava com a perspectiva pragmática para a 

área, posto que esta orientação possuía bastante afinidade com o governo militar.  

Contudo, Taborda de Oliveira (2001) destacou haver no próprio impresso, como 

citado anteriormente, reportagens que criticavam a perspectiva pragmática e faziam uma 

defesa clara da orientação dogmática de Educação Física e, nesse sentido, deveria o papel do 

professor da área seguir suas orientações. Por fim, o estudo também apontou que o esporte foi 

defendido nas matérias do periódico, porém não numa única concepção, mas com objetivos e 

finalidades diferentes da enunciada numa perspectiva pragmática. 

Assim, Taborda de Oliveira (2001) ao analisar a revista, entendendo-a como 

publicação do governo brasileiro para a área de Educação Física que veiculava o pensamento 

oficial, encontrou nesse mesmo periódico orientações que se mostravam antagônicas as 

defendidas pelos dirigentes do DEF/MEC. Desse modo, essas constatações reforçam a tese do 

autor de que a Educação Física não recebeu mais atenção de que outros setores pelo governo 

militar, sendo a área somente mais um campo em que a tecnoburocracia do período buscava 

atuar e reorganizar. Também, compreendeu que no período estudado a Educação Física 

brasileira participava de um debate que era mundial entre dogmáticos e pragmáticos, o que 

                                                 
8 Ao tecer essa compreensão Taborda de Oliveira (2001, p 121) enfatiza um entendimento “da cultura como 
campo de disputa hegemônica, de relações de poder, de conflito e de dominação” 
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põe em xeque uma historiografia da área no Brasil de que a Educação Física sofreu um 

transplante cultural9. 

E por fim reconheceu, contrariando uma perspectiva histórica que imputa aos 

profissionais de Educação Física a condição de alienados ou subservientes ao regime militar 

na construção de um projeto para a área, que os professores participaram na construção de um 

projeto de Educação Física, seja se contrapondo a orientação oficial, isso ocorrendo na 

medida em que publicaram artigos na revista que criticavam o esporte como fim da disciplina, 

seja quando defenderam a presença do esporte tendo suas bases numa perspectiva diferente da 

pragmática. 

A pesquisa acima mencionada revela que a revista estudada, além de confirmar a 

presença do discurso oficial que defendeu uma perspectiva pragmática para a Educação Física 

no período de 1968 a 1984, possui matérias, ainda que em número menor de que as que 

convergiam com a posição oficial, que se posicionaram antagonicamente à proposição do 

governo militar, sendo tais artigos inscritos numa perspectiva dogmática para a área. Dessa 

maneira, compreendo que esse dado indica que é possível a partir do estudo de um impresso 

observar formas sutis de resistência às ideias dominantes. 

As potencialidades da pesquisa histórica com as Revistas propiciaram o estudo de 

aspectos da educação, inclusive corporal10, destinada às mulheres em diferentes épocas. 

Nesse caminho tem-se a tese de doutorado Bela, Maternal e Feminina: imagens da 

mulher na Revista Educação Physica, de Silvana Vilodre GOELLNER (1999), que buscou a 

partir das imagens da mulher presentes no impresso entre os anos de 1932 a 1945 apanhar as 

“[...] diferentes perspectivas de educar o corpo de mulheres e homens, cuja energia física é 

                                                 
9 A esse respeito o autor constatou que o país adotou um modelo esportivo, realizado em boa parte do mundo, 
chamado de pirâmide esportiva, que o Diagnóstico da Educação Física e Desporto no Brasil, publicado em 1971, 
organizavam em Desporto de Massa, Educação Física/Desporto Escolar, Equipamento Básico Urbano, 
Organização Comunitária e Elite Esportiva. Assim, considerou que a documentação esportiva do período da 
Ditadura revelava que a atenção dispensada a esportivização do país seguia parâmetros internacionais, ou seja, 
universais. No entanto, defendeu que “a Ditadura Militar implementou uma política esportiva que, por um lado, 
conquistou corpos e mentes para a ‘causa’ esportiva, menos no que se refere à prática de atividades físicas, e 
mais no tocante ao consumo do produto esportivo de massa. Isso só é possível graças ao desenvolvimento de 
uma mentalidade esportiva . Por outro lado, não realizou a universalização do acesso ao esporte, nem mesmo 
conseguiu garantir a centralidade do Estado na sua gestão, ainda que se proclamasse nacionalista e estadista. Ou 
seja, a ditadura, como em outros setores, como o educacional, por exemplo, preparou o terreno para a tomada do 
estado pela iniciativa privada, em muitos casos, multinacional, a qual está preocupada com as vantagens que 
pode auferir do desporto de alto rendimento, mas não tem qualquer interesse em investir em políticas públicas 
(de saúde, cultura, educação ou esporte) para o conjunto da população (TABORDA DE OLIVEIRA, 2009, 
p.415). 
10 Observa-se na área da Educação Física uma compreensão de que a educação do corpo não ocorre somente no 
ambiente escolar e de que, inclusive, a Educação Física, ainda que tenha como sua especificidade tal educação, 
não é a única disciplina que educa o corpo, sendo toda a escola com seus espaços, tempos e disciplinas uma 
instituição de educação corporal. 
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observada como potencializadora de um gesto eficiente capaz de produzir mais e com maior 

rapidez” (GOELLNER, 1999, p.3). 

Assim, tomou como fonte de seu trabalho a Revista Educação Physica, que foi o 

primeiro impresso específico da área e teve seu primeiro número publicado em maio de 1932 

e o último em outubro de 1945. Situou seu momento de maior produção, sistematicidade, 

circulação e divulgação de conhecimentos técnicos científicos, pedagógicos, estéticos e 

ideológicos durante o Estado Novo que se caracteriza, em suas considerações, por ser um 

período em que a Educação Física e os esportes são identificados como instrumentos da 

construção do projeto nacional, de engrandecimento da Pátria e fortalecimento da nação. 

Para a autora a revista deve ser olhada em sua totalidade, de maneira que classificou 

como ingênuo ou pernicioso reduzi-la como não ideológica, assim como também o é limitá-la 

a um dispositivo de doutrina do Estado Novo. Para tanto, afirmou que no impresso há um 

movimento de tensão constante no que tange a pluralidade de funções e papeis atribuídos à 

Educação Física e aos esportes, tendo em vista os diferentes ideais nacionalistas que são 

publicadas em suas matérias.  

Destarte, argumentou que não são somente ideias ligadas ao Estado Novo e ao 

Nazifacismo que são contemplados em seus artigos, mas textos de autores de países como 

Estados Unidos, França, União Soviética, entre outros. Nesse sentido, há diferentes modos de 

ver as práticas corporais nos textos da revista, mas que tem em comum “a ênfase que atribuem 

à exercitação física na aquisição e manutenção da saúde individual e, algumas vezes, social” 

(GOELLNER, 1999, p.07). 

Assim, a autora procurou compreender o impresso prestando atenção no contexto e 

tempo em que foi produzida e o que dos valores, preconceitos e ideologias próprias desse 

momento produzem-se em suas páginas. Com esse olhar visou estudar na Revista Educação 

Physica as imagens do corpo da mulher, entendendo as imagens “não apenas como algo que 

pode ser apreendido pela acuidade visual, mas como representação de sensações, ideologias, 

valores e mensagens [...]” (GOELLNER, 1999, p.01-02) que são descritas por meio de 

palavras, de desenhos e fotografias que representam corpos reais e ideais e que podem ser ou 

não assumidas pelas leitoras. 

Destacou que o periódico apresenta como referência o corpo feminino de uma mulher 

adulta, jovem, branca, heterossexual e da classe média e que as atividades físicas e esportivas 

deveriam para essas mulheres, além de estarem relacionadas com a formação de um bom 

estado de saúde, possibilitar sociabilidade e afirmação em espaços tipicamente urbanos 

concebidos como de exercitação masculinos tais como: as ruas, o clube, a hípica, os estádios e 
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ginásios, as piscinas, as praças e parques. No entanto, Goellner (1999) captou no impresso, 

em relação a mulher, uma certa ambiguidade no tocante as recomendações para a vida social e 

individual, já que em alguns momentos publicou matérias que incentivaram a transgressão de 

determinados códigos sociais e sexuais e em outros censurou possíveis ousadias. Desse modo, 

asseverou que 

A Revista Educação Physica exibe diferentes recomendações para as 
mulheres. Se por um lado, crítica a indolência, a falta de exercícios físicos, o 
excesso de roupas, o confinamento no lar, por outro, cerceia possíveis 
atrevimentos. Afirma um discurso voltado para a produção da “nova 
mulher”: moderna, ágil, companheira, responsável, capaz de enfrentar os 
desafios dos novos tempos. No entanto, a representação construída dessa 
“nova mulher” traz poucas possibilidades de construção de um efetivo 
projeto de emancipação feminina na medida em que suas “conquistas” 
devem estar ajustadas aos seus deveres (GOELLNER, 1999, p.16) 

 
Não obstante, tendo em vista que seu estudo esta situado temporalmente no Estado 

Novo, Goellner (1999) afirmou que este se caracteriza como um momento em que a sociedade 

brasileira passa a ser cada vez mais urbana e, desse modo, novos aparelhos vão sendo 

retratados e incentivados pela revista, nesse sentido a ginástica, os esportes, a dança, o contato 

com a natureza, o banho de mar, os cinemas, entre outros, são novas necessidades sociais, ao 

mesmo tempo que potencializam a visibilidade da mulher nas zonas urbanas. 

As mulheres nesse movimento participam, ainda que em número menor que os 

homens, de competições esportivas e a revista procurou incentivar a prática feminina nos 

esportes se utilizando de modos diversificados de estilos discursivos e fontes iconográficas 

para fazer valer suas intenções. Assim, para a autora, as imagens que apresentaram as 

mulheres mostrando corpos belos, saudáveis e bem dispostos, quando em relação com as 

palavras possuíam um tom imperativo não deixando espaço para a dúvida em relação as 

práticas corporais propostas pelo impresso, assim como aos sentimentos em relação à Pátria. 

Nesse sentido, Goellner (1999, p.21) percebeu que 

Explicada através de seu corpo, a mulher ilustra e dá significado ao corpo da 
Revista Educação Physica, arregimentando sobre si textos e imagens que 
sugerem, direta ou indiretamente, aquilo que convencionalmente se designou 
como imperativo de seu sexo: seja bela, seja mãe e seja feminina. 

 
Nesse movimento notou que o impresso compreende o corpo belo como o que possui 

harmonia e proporção das formas e liga a prática de exercícios físicos a aquisição de beleza, 

conferindo disciplina e empenho pessoal para tal finalidade, ao mesmo tempo que impõe a 

busca da beleza como motivo que conduz as mulheres a se exercitarem e praticarem 

modalidades esportivas. 
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Em relação ao imperativo da maternidade a revista, de acordo com a autora, produziu 

e reproduziu duas representações que se alternaram em suas páginas, a saber, o da mãe-cívica 

e o da mulher-mãe11, conferindo notabilidade às práticas corporais da ginástica, dança e 

natação como atividades mais pertinentes à mulher já que pouco atrapalham o 

desenvolvimento anatômico e fisiológico do corpo feminino. 

Por fim, quando o impresso determinou “seja feminina”, esta representação, para a 

autora, estava ligada a aparência de um corpo delicado, de formas proporcionais, que 

apresenta graça em seus movimentos pressupondo beleza e saúde para sua função precípua da 

maternidade. 

Assim, entendo evidenciar-se nesse estudo a contextualização que a autora fez do 

momento histórico em que a Revista Educação Physica circulou e de como os valores, 

crenças e ideologias dessa época percorreram suas páginas, de modo que o impresso 

reproduziu um movimento de tensão constante no que tange a pluralidade de funções e papéis 

atribuídos à Educação Física e aos esportes. Com isso, percebe-se nas imagens veiculadas no 

impresso uma educação corporal que espera que a mulher seja bela, mãe, feminina e também 

moderna, mas somente na medida em que não ultrapassasse seus deveres. 

A renovação historiográfica concedeu possibilidades para o estudo das revistas, 

prestando atenção em sua forma, na disposição das matérias, na busca de indícios das 

prescrições e dos modos de leitura adequados, enfim, das configurações que um impresso 

busca para apreender o seu leitor e se afirmar no mercado editorial.  

Nesse sentido, tem-se a dissertação de mestrado intitulada A Revista Educação 

Physica [1932-1945] :Estratégias editoriais e Prescrições Educacionais, de Omar 

SCHNEIDER (2003), que se lançou a analisar e compreender o referido impresso que foi 

produzido entre 1932 a 1945 no Rio de Janeiro. Ancorou sua pesquisa na História Cultural e 

utilizou o conceito de representação de Roger Chartier e estratégia de Michel De Certau, indo 

usar como metodologia para o estudo da revista a arqueologia dos objetos12. 

Assim, o autor encarou o impresso como produto cultural e centrou sua atenção em 

sua materialidade defendendo que o exame de sua série apresenta a possibilidade de conhecer 

                                                 
11 Para Goellner (1999,p.63) a “representação da mulher-mãe está voltada para o fortalecimento da raça no que 
diz respeito à saúde, o vigor físico e a eficiência dos individuou frente aos obstáculos reservados pela vida, 
inclusive, àqueles inerentes ao mundo do trabalho produtivo [já] a representação da mãe-cívica, incorpora e 
defende o discurso oficial da preservação da soberania e da honra nacional. Se a primeira reconhece a 
importância das atividades corporais e esportivas para favorecer o aperfeiçoamento da reprodução humana, a 
segunda vê na Educação Física uma possibilidade de preparar os jovens para a guerra, de mantê-los dispostos 
para a luta e de exibirem a força de seu patriotismo” 
12 Nessa metodologia os objetos são inquiridos pela sua materialidade, sobre as práticas de que foram produto e 
de que hoje são resíduos. (SCHNEIDER, 2003)  
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sua fórmula editorial, os usos objetivados, as representações dos editores em relação a revista, 

a eles mesmos e aos leitores que a consomem.  

 Conforme Schneider (2003), sob a bandeira da causa da Educação Física a revista 

procurou reunir para serem seus colaboradores/editores diferentes personalidades de diversos 

vínculos institucionais, tais como: médicos, advogados, professores, entre outros, que trariam 

para o impresso o status de fórum prestigiado, capaz de congregar sob uma única plataforma 

de luta diferentes nomes da Educação Física do país e do exterior. Esse empreendimento, por 

sua vez, conferia ao periódico a capacidade  

[...] de decidir quem deve ser conhecido e reconhecido pela sua comunidade 
de leitores como os líderes da Educação Física no Brasil. Esse movimento é 
importante, porque, além de o periódico passar a compartilhar o capital 
simbólico que as personalidades eleitas como os líderes já possuem 
porquanto são figuras atuantes do meio político-educacional, também projeta 
a Revista como um lugar de fala autorizada (SCHNEIDER, 2003, p.49). 

 
Para o autor, um dos meios de compreender um periódico diz respeito ao estudo de seu 

ritmo de publicação e de sua forma. Assim, em relação ao ritmo constatou que a revista, que 

era de iniciativa privada, teve uma primeira fase, a qual denominou de nascimento, em que 

está se dando forma ao projeto editorial; uma segunda fase, chamada de curva ascendente, em 

que se especializa o quadro de colaboradores; uma terceira fase, que batizou de estabilidade, 

em que notou que o periódico se apresenta como Revista de Esporte e Saúde e retira o termo 

Técnica de seu título13, o que, segundo suas considerações, visava ampliar o seu público 

leitor; por fim, a quarta fase, denominada curva descendente, reação e fim, em que observou 

que o impresso passou a sofrer concorrência de outras revistas especializadas em Educação 

Física14 e ocorreu o falecimento do diretor técnico que era responsável pelas matérias e boa 

parte do que foi publicado entre 1938 a 1944. 

Em relação a forma do impresso, procurou analisar os meios que os editores utilizaram 

para controlar os modos de uso e manipulação da revista, ou seja, “os dispositivos editoriais 

utilizados para a produção do impresso” (SCHNEIDER, 2003, p.66). Desse modo 

compreendeu, a partir de um olhar atento para as capas da revista, que as imagens ali 

difundidas são um atrativo para sua compra, já que possibilitou um desencadear de sentidos 

que concedeu aos editores 

                                                 
13 Durante o tempo em que circulou o impresso se chamou Revista Téchnica de Esportes e Athletismo, em 1932; 
depois Educação Physica: Revista Technica de Esportes e Saúde, em 1937; em seguida Educação Physica: 
Revista de Esportes e Saúde, em 1938; e finalmente em 1939 Educação Física: Revista de Esporte e Saúde, 
assim escrita devido a reforma ortográfica ocorrida em 1937 ((SCHNEIDER, 2003) 
14 A revista concorrente era “o Boletim de Educação Física, lançado em 1941, como órgão oficial da Divisão de 
Educação Física do Ministério da Educação e Saúde, o qual possuía distribuição gratuita para as escolas e clubes 
esportivos” (SCHNEIDER, 2003, p.58-59). 
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[...] a partir da elaboração do padrão gráfico das capas, dizer aos leitores do 
que se trata o impresso. Os editores buscam persuadir os leitores a adquirir o 
impresso pela exposição de corpos em movimento, homens e mulheres 
felizes e engajados na busca de desenvolver um corpo belo, perfeito e de 
linhas bem definidas. 
As imagens veiculadas nas capas, tanto as que são gravuras de pessoas 
praticando esportes, quanto as fotografias dos deuses e deusas do panteon 
grego e esportistas em ação são reproduzidas como o exemplo do cultivo do 
corpo e adestramento/aperfeiçoamento das energias corpóreas 
(SCHNEIDER, 2003, p.73) 

 
A organização das matérias na revista, segundo o autor, é uma prática que faz parte da 

estratégia da indústria dos impressos que procura “didatizar e/ou sofisticar a apresentação 

material que é colocada em circulação por meio de dispositivos editoriais”(SCHNEIDER, 

2003, p.75). Assim, tem-se o sumário, que na revista se constituiu em dispositivo que tem a 

função de apresentar a temática do periódico, além de possuir a impressão da foto do autor, 

com sua titulação junto ao artigo que escreveu, como outro dispositivo de organização da 

leitura. 

Discorrendo sobre como o impresso se tornou um lugar de veiculação dos projetos 

educacionais de alguns estabelecimentos do ensino privado, Schneider (2003) afirmou que 

essas instituições ao utilizarem a revista para fazer propaganda das atividades ofertadas 

postularam que se diferenciavam em relação a outras escolas devido ao fato de oferecerem 

aos alunos a prática diária da Educação Física, já que desse modo procuraram valorizar a 

educação integral (educação moral, intelectual e física) dos jovens, além de  

Informar aos leitores que [as escolas particulares] já foram consideradas a 
partir de inspeção preliminar equiparadas ao Colégio Pedro II. [Que era] a 
grande ambição dos colégios particulares, pois, a partir desse momento, 
estariam habilitados a exercer a função de preparatório para o ensino 
superior (SCHNEIDER, 2003, p. 110) 

 
O autor chamou a atenção para o fato de que as escolas que são anunciadas na revista 

possuíam seus proprietários, de algum modo, mantendo relações com o periódico, seja como 

colaboradores ou patrocinando sua publicação. Assim, o impresso por meio dos anúncios que 

fez das escolas particulares teve como objetivo a conscientização dos leitores sobre as 

vantagens de se estudar em escolas privadas com estrutura para receber os alunos e capazes de 

oferecer educação integral. 

No que se refere a relação da Revista Educação Physica e a disciplina Educação Física 

escolar teceu, em vários momentos, críticas aos métodos ginásticos por entender que estes já 

não mais atendiam aos anseios de um País que pretendia entrar na modernidade e elegeu 
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como prática que dá conta dessa aspiração o ensino dos esportes15. Corrobora com essa 

intenção, segundo Schneider (2003), o fato do periódico ter veiculado por seis vezes, nos 

números 4 (1934); 9 (1937); 13 (1937); 25 (1938); 32 (1939)e 73 (1943), a matéria A nova 

Educação Physica, do Dr. Irving Fisher, sendo a única que por tantas vezes foi reeditada, 

demonstrando que os editores, de certa forma, concordavam com as ideias defendidas nesse 

texto, ou seja, que se deveria pautar os objetivos da Educação Física no primado do resultado, 

sendo os esportes, por sua objetividade, o modelo ideal para tal empreendimento.  

A revista de modo a ratificar a centralidade da produção da eficiência na educação do 

corpo por meio do ensino dos esportes elogia bastante a matéria que descreveu As actividades 

sportivas do Instituto “O Granbery” de Juiz de Fora, em Minas Gerais, em que havia espaços 

na escola construídos para tal prática e em que os ex-alunos se tornaram expoentes da vida 

social da cidade, creditando tal sucesso a maneira como a Educação Física era ofertada no 

Instituto (SCHNEIDER, 2003). O método Francês também foi assunto em que o impresso 

tocou, contudo ficou evidente que sua parte ginástica recebia menos prestígio em detrimento 

de sua parte esportiva, que possuía maior centralidade. Com isso, para o autor, evidenciou-se 

que a Revista Educação Physica é um dispositivo que procurou imprimir a educação do corpo 

um modelo de racionalidade e eficiência que correspondessem aos princípios da modernidade, 

principalmente no Brasil, em que o processo de industrialização que se intensificou a partir da 

década de 1930 procurou moldar um homem novo. 

A Revista Educação Physica, nessa pesquisa foi analisada de um ponto de vista 

interno. Noto que o autor privilegiou a possibilidade do impresso, que tomado a partir de sua 

materialidade, oferecer indícios para explicar as formas pensadas para se constituir em 

artefato que diz da, sobre e para a Educação Física e seus professores de modo autorizado. 

Assim, entre outras ações, procurou nomes de expressão nas diferentes áreas e profissões para 

compor o quadro de colaboradores, anunciou as escolas particulares de elite, elencou os 

saberes condizentes na Educação Física com o processo de modernização do Brasil a partir da 

década de 1930 do século passado. 

 

 

                                                 
15  Schneider (2003, p. 124) compreende que o deslocamento que acontece dando centralidade ao ensino dos 
esportes em detrimento da ginástica não ocorre sem tensões e resistências e registra, desse modo, a posição que 
tinha Fernando de Azevedo ao veicular matéria no periódico em 1938, defendendo que “os esportes 
concretamente tinham o seu lugar em um programa de Educação Física escolar, desde que não se abdicasse da 
preparação que somente a aplicação dos métodos ginásticos poderia oferecer [...]” 
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2.2 REVISTA NOVA ESCOLA: EM BANCAS DE JORNAL, EM ASSINATURAS, EM 

ESCOLAS E NAS PESQUISAS ACADÊMICAS 

 

A Revista Nova Escola, além de ser um impresso que é comercializado em bancas de 

jornal, por meio de assinatura e possuir presença garantida nas escolas públicas do Brasil por 

meio de convênio estabelecido entre o Ministério da Educação (MEC) e a Fundação Victor 

Civita, órgão ligado à Editora Abril, o que certamente são elementos que contribuem para 

suas expressivas tiragens, também vem sendo objeto e fonte de estudos acadêmicos que a 

abordam com diferentes enfoques e perspectivas.  

Em consulta ao banco de Teses da Capes é possível verificar a ocorrência de 35 

dissertações de mestrado e 11 teses de doutorado16 que investigam tal impresso buscando 

compreender, entre outras questões, como este veicula e se posiciona historicamente acerca da 

política educacional brasileira, quais mecanismos usa para atrair o professorado do Ensino 

Fundamental a consultá-lo e aderir a suas proposições, quais concepções das diferentes 

disciplinas escolares divulga, como constrói seu ideário de professor modelo. 

De modo geral noto que as justificativas que levam aos diferentes pesquisadores dos 

diversos âmbitos do conhecimento a se interessarem e produzirem seus estudos sobre a 

Revista Nova Escola giram em torno de quatro pontos comuns. Primeiro, pelo fato do 

periódico ter recebido, quase que ininterruptamente, auxílio financeiro de órgãos ligados ao 

governo federal; segundo, por conta dessa ligação com o poder público federal, ter garantida 

sua presença nas escolas públicas do país em todas as regiões; terceiro, pelo fato de ser 

considerado um veículo que visa atuar na formação continuada dos professores; por fim, 

devido às expressivas tiragens mensais que a colocam como a segunda revista de maior 

circulação no Brasil. 

Dentre as pesquisas disponibilizadas no banco de Teses da Capes que estudaram a 

Revista Nova Escola destacarei quatro estudos que trazem contribuições para compreendê-la 

sob quatro aspectos que são importantes para essa pesquisa: primeiro, por procurar entendê-la 

em seus primeiros anos de criação e circulação, buscando explicitar e explicar seus vínculos 

com o poder público; segundo, por pensá-la e pesquisá-la sob o ponto de vista do leitor que 

lança o olhar para sua capa; terceiro, por entender que os leitores apresentam possibilidades 

diferenciadas de interpretação em relação ao periódico e, ainda, por buscar compreender 

como o impresso veiculou sua concepção sobre o ensino de uma disciplina escolar, no caso 

                                                 
16 Ver apêndices A e B. 
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em tela, o componente história; e por fim, pelo fato de se debruçar visando entender qual 

concepção de corpo a Revista Nova Escola veiculou, o que traz, potencialmente, os primeiros 

elementos para se compreender as concepções de Educação Física escolar divulgadas na e da 

publicação. 

Assim, inicio com Leda Aparecida PEDROSO (1999), que em sua pioneira tese de 

doutorado intitulada A Revista Nova Escola: política educacional na “Nova República” 

traçou como objetivo analisar concepções e posicionamentos do impresso quanto à 

democracia e à democratização da educação no período político denominado “Nova 

República”. 

A autora escolheu como corpo documental os trinta primeiros números da Revista 

Nova Escola, publicados entre março de 1986 a maio de 1989, veiculados no momento 

chamado de “Nova República”, que se encerrou com a eleição do primeiro Presidente do país 

eleito pelo voto direto. Optou por ter como objeto principal de análise da pesquisa o item 

política educacional e de forma secundária, para ter um panorama geral do exemplar, os itens 

relatos pessoais, política em geral, professores e cartas.  

Pedroso (1999) considerou a Revista Nova Escola como produto da Indústria Cultural 

e procurou contextualizar o período em que tomou o impresso para sua pesquisa, ou seja, o 

momento denominado de “Nova República”, o compreendendo como tendo sido marcado 

pelo que Florestan Fernandes chamou de “reconciliação pelo alto” em que se congregaram 

interesses econômicos, sociais e políticos que procuraram esvaziar as praças públicas, 

recolher as bandeiras radicais, de modo a restaurar transações de gabinete, as composições 

entre os varões liberais da República e o mandonismo político. Assim, essa “Nova República” 

não cortou vínculos com o passado, mais distante ou recente; não combateu de frente a 

ditadura; apenas contornou-a e prolongou-a. Considerou, ainda, que a Indústria Cultural ao 

lado dos políticos profissionais “batizou a ‘Nova República’ como uma vitória do povo na 

luta pela democracia” (PEDROSO, 1999, p. 77). 

Buscando compreender a Revista Nova Escola, no período de sua pesquisa, a partir de 

seu surgimento, do modo como veiculou as suas matérias e das relações que mantinha com o 

poder público, Pedroso (1999), fez uma série de considerações. Deste modo, notou que o 

impresso apresentou um grande número de temas, o que o aproxima das publicações do tipo 

de variedades, condição que torna muito difícil um aprofundamento teórico em relação aos 

assuntos que publicou, porém asseverou que a revista não se propõe a debater com 

profundidade as temáticas divulgadas e por isso não poderia ser cobrada. 
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Para a autora a Revista Nova Escola nem sempre concretizou o objetivo estampado em 

seu primeiro número, qual seja, oferecer à professora informações úteis a um bom 

desempenho no trabalho, aja vista que “as informações passaram por um tratamento 

jornalístico que não raras vezes fragmentaram as notícias e personalizaram fatos políticos e 

sociais” (PEDROSO, 1999, p.51). 

Verificou que o impresso publicou um elevado quantitativo de cartas de seus leitores 

que diziam respeito a interesses e necessidades individuais o que permitiu notar 

por um lado, a falta de canais de informação, por parte dos órgãos 
responsáveis pelas políticas educacionais (federais, estaduais e municipais), 
que respondam a estes interesses e necessidades. Por outro lado, mostram 
uma das opções da revista que é a do atendimento individualizado, 
legitimando-se através do espaço aberto aos professores e, ao mesmo tempo, 
assegurando sua continuidade (PEDROSO, 1999, p.52). 

 
Conforme a autora, esse atendimento individualizado vem ocorrendo desde a década 

de 1960 nas agências publicitárias dos Estados Unidos e seu objetivo principal é conhecer as 

necessidades e interesses dos consumidores para poder atendê-los melhor, sendo o que 

ocorreu com a Revista Nova Escola. 

Considerou, também, que esse atendimento individualizado realizou outro objetivo do 

impresso que é o de oportunizar uma troca de experiências e conhecimentos entre todas as 

professoras brasileiras, sendo que “esta troca de informações e experiências também pode ser 

considerada democrática, pois a publicação dessas cartas apenas facilita a correspondência 

entre os leitores, sem controle sobre os possíveis resultados e consequências da mesma” 

(PEDROSO, 1999, p.53). 

Outro aspecto observado foi que a Revista Nova Escola, ainda que não tenha 

explicitado como sendo seu objetivo, procurou informar aos docentes sobre seus direitos 

trabalhistas, o que na opinião da autora pode ser considerado como requisito básico da 

cidadania. No entanto, compreendeu que o tema cidadania, enquanto componente da 

democracia, apareceu em segundo plano no periódico, na medida em que  

A política econômica aparece apenas uma vez como tema central de artigos, 
reportagens e matérias [...]; quando o editor se dirige ‘à(s) professora(s)’, 
feminilizando o tratamento dispensado aos professores; quando em 
reportagens sobre ‘Experiências Educacionais’, ‘Relatos Pessoais’ e 
‘Professores’ a Revista entrevista ‘abnegados’ professores que tentam 
resolver problemas nem sempre de sua alçada, apresentando-os como 
‘modelos’; ou, quando lança mão de outros ‘modelos’ através de 
depoimentos de ‘ídolos’ (escritores, artistas de televisão, políticos de 
projeção nacional) opinando sobre temas educacionais (PEDROSO, 1999, 
p.54). 

 



39 
 

Para a autora é pertinente questionar a maneira como o impresso procurou informar o 

professor para a melhoria de seu trabalho. Assim, “é a forma como essas informações (fatos) 

são transformadas em notícias, como se fossem mercadoria. A utilização de slogans, da 

personificação dos fatos e da fragmentação do texto constituem-se em procedimentos próprios 

dos meios de comunicação de massa” (PEDROSO, 1999, p.57). 

Com isso, constatou que este procedimento se justifica em um dos objetivos da revista, 

qual seja ser de leitura agradável e instrutiva, no entanto, tais procedimentos podem não 

apenas informar mal o leitor, como também passar a impressão de que se estaria 

satisfatoriamente informado, além de dirigir a atenção para determinados pontos, seja de 

interesse da revista, seja de interesse do MEC, colaborador em sua edição e distribuição.  

De acordo com a autora esse direcionamento visava atender um dos objetivos do 

impresso, a saber, integrar a professora ao processo de mudança que se verifica durante o 

período da “Nova República”. Portanto, a Revista Nova Escola ao buscar a integração da 

professora tentou “assegurar o comprometimento dos professores com a melhoria da 

qualidade do ensino, mesmo na ausência de condições que seriam de responsabilidade dos 

responsáveis pela implementação das políticas educacionais” (PEDROSO, 1999, p.58). 

Em sua análise Pedroso (1999) atestou que houve entre a Revista Nova Escola e o 

MEC uma forma explicita de parceria que não rompeu com o modelo brasileiro em que o 

Estado se faz um dos principais patrocinadores dos meios de comunicação de massa. Assim, 

considerou que Estado e iniciativa privada formam uma parceria sólida quando o objetivo 

almejado é garantir um mesmo sistema de poder que procura também assegurar a reprodução 

ideológica. Portanto, compreendeu que  

durante a chamada “Nova República”, o contrato entre o MEC e a Fundação 
Victor Civita, equacionou interesses mercadológicos e de difusão de 
concepções políticas vinculadas à iniciativa privada e o interesse do governo 
federal em difundir suas concepções políticas e educacionais entre os 
professores de 1º Grau (PEDROSO, 1999, p.72). 

 
Procurando observar a Revista Nova Escola do ponto de vista dos textos que veiculou 

a autora apontou que o impresso apoiava a orientação pretendida pela política do governo 

federal na medida em que os artigos, reportagens e matérias se posicionaram de modo 

favorável a tais iniciativas. Porém, constatou que 

paralelamente, publicando algumas críticas, não à política do MEC, mas 
utilizando a palavra de seus leitores para apontar alguns problemas pontuais, 
publicadas separadamente desses mesmos artigos, reportagens e matérias, a 
Revista aparenta uma posição democrática não chegando a um 
questionamento efetivo das políticas educacionais federais, então 
empreendidas. O resultado é uma publicação que, embora pretendendo-se 
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independente e autônoma (mesmo com o apoio institucional e financeiro de 
instâncias governamentais) termina sendo uma potente defensora daquelas 
políticas federais então implementadas (PEDROSO, 1999, p.91). 

 
Analisando os temas ligados a política educacional veiculados na Revista Nova 

Escola, Pedroso (1999) destacou a municipalização do ensino, a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) e Salário-Educação já que foram bastante explorados pelo 

periódico, por meio da opinião de várias pessoas. Também dirigiu sua atenção aos itens 

eleição de diretores, fim da disciplina Educação Moral e Cívica e números de anos de 

escolaridade obrigatória, por serem tratados através da opinião de somente duas pessoas. 

Assim, considerou que a reportagem sobre municipalização do ensino foi relevante 

para a discussão dessa questão, já que ouviu diferentes personalidades ligadas ao campo 

educacional, abordou conceitos pertinentes à municipalização do ensino do 1º grau e tratou o 

tema historicamente procurando mostrar sua presença nas discussões políticas do país e os 

entraves que não permitiram sua efetivação. Desse modo, Pedroso (1999) considerou que esse 

tema foi tratado de modo abrangente, conceitual e historicamente, ainda que o impresso não 

tenha citado os nomes dos governadores das Unidades Federadas que foram focalizadas na 

matéria. 

Foi destacado, também, na Revista Nova Escola seu papel de vanguarda no tocante as 

discussões que se realizaram de maneira ampla ao entrevistar vários profissionais ligados à 

educação sobre uma nova LDB em 1986, que apenas estavam iniciando. Assim, para Pedroso 

(1999, p.106-107) as reportagens sobre LDB e Salário-Educação não somente cumpriram o 

objetivo de informar o leitor  

Mas de fornecer elementos para análise ao ouvir autoridades, políticos, 
representantes de escolas particulares, representantes de entidades do 
magistério e deputados envolvidos. Pode-se mesmo afirmar que nessas 
reportagens focalizando o Congresso Nacional e trazendo a público as 
discussões aí travadas, a Revista contribuiu para o fortalecimento da 
democracia no país e considerou seu leitores – os professores – como 
cidadãos, não somente por abordar questões pertinentes à democratização da 
educação, mas também pela forma abrangente de tratamento jornalístico 
dado às mesmas. 

 
Ao se referir aos temas eleição de diretores, fim da disciplina Educação Moral e 

Cívica e tempo de escolaridade obrigatória, Pedroso (1999) assegurou que existiu o aspecto 

positivo de mostrar duas opiniões e estimular a discussão, por trazer posições antagônicas ou 

que diferem. Contudo, apontou que esse modo de proceder do impresso não viabiliza que o 

leitor forme uma opinião embasada, já que entendeu que somente duas opiniões são 

insuficientes para possibilitar aos leitores uma análise mais aprofundada sobre os temas. 
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Destacou, ainda, que outros elementos que fazem parte da problemática dos temas não foram 

tocados por nenhum dos entrevistados e que não se levou em conta as experiências e 

discussões sobre esses temas que estavam ocorrendo em vários Estados e nos debates da 

Constituinte. 

Nesse sentido, a partir dessa análise e apoiada em Adorno, a autora compreendeu que 

a Revista Nova Escola oferece uma visão dicotomizada que separa os indivíduos em bons e 

maus, personaliza e reduz os problemas políticos-sociais aos dramas pessoais dos dirigentes o 

que é importante para estabelecer a incapacidade de experienciar o mundo (PEDROSO, 

1999). 

Pedroso (1999) em suas análises da Revista Nova Escola sobre as matérias que 

abordaram as Políticas Estaduais e Municipais de Educação e as Escolas Rurais adotou as 

ideias de Marcondes Filho que ao se referir à imprensa e ao modo como promove o 

falseamento ou encobrimento da notícia distingue como principais aspectos “a visão 

fragmentada dos processos sociais, o uso da técnica e da lingüística e a sonegação de 

informações desejáveis” (PEDROSO, 1999, p.111). 

Destarte, no período de seu estudo, captou que o periódico divulgou as seguintes 

políticas estaduais que eram prioridades comuns em várias unidades da federação: ampliação 

do número de vagas para atender as crianças fora da escola, combate à repetência e à evasão 

escolar, propostas de alfabetização (ciclo básico, classes de aceleração, cartilhas e livros 

didáticos especiais) municipalização do ensino, curso para professores, desburocratização, 

retorno para a sala de aula dos professores comissionados em outros órgãos do Estado, novos 

currículos e melhoria salarial. Conforme a autora, algumas dessas políticas foram 

referendadas no final da década de 1980, no decorrer do processo constituinte e na nova Carta 

Magna do Brasil de 1988. 

Desse modo, entendeu que o impresso ao invés de  

Divulgar as experiências estaduais de educação, com informações completas 
proporcionando oportunidade de questionamentos ou possíveis estímulos 
para implantação de algumas medidas, [teve como] tônica das reportagens 
[...] passar a idéia de mudança, como se toda mudança fosse positiva 
somente pelo fato de mudar. As políticas estaduais foram divulgadas 
fragmentadamente reforçando a idéia dos novos tempos ou do “novo 
regime”. As críticas feitas pelos entrevistados apresentavam um caráter 
pontual, sem correlação com a política federal de educação. Por diversas 
vezes, indiretamente, foi atribuída aos professores a maior responsabilidade 
em efetuar mudanças qualitativas no ensino apesar das condições adversas, 
personificando tal processo (PEDROSO, 1999, p. 120). 
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Buscando consolidar sua apreciação a autora citou o exemplo de duas reportagens. A 

primeira, veiculada em junho de 1987, que trouxe as entrevistas dos recém empossados 

Secretários de Educação dos Estados do Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, São 

Paulo, Sergipe, Ceará, Pará, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Bahia, 

Pernambuco, Santa Catarina e Minas Gerais, que falaram sobre os principais problemas e as 

ações que seriam efetuadas para a resolução. A segunda, veiculada em abril de 1988 que 

buscou fazer um balanço das realizações dos dirigentes educacionais, em que foram alvo os 

mesmos Estados, excetuando-se Mato Grosso do Sul e Paraíba. Decorre que em sua análise, 

Pedroso (1999), expressou ter percebido nas matérias do impresso falta de rigor jornalístico, 

na medida em que na segunda reportagem não foram entrevistados todos os Secretários de 

Educação, tal qual na primeira; foram utilizados critérios distintos como em alguns Estados 

em que se entrevistou o dirigente da pasta da educação e não os representantes de entidades 

do magistério; ou, ao contrário, em que somente os representantes dos docentes foram 

entrevistados e não o Secretário de Educação. Assim, para Pedroso (1999, p.123)  

nestas reportagens sobre política educacional, a atuação governamental na 
Educação aparece desvinculada da política geral dos Estados uma vez que 
nem sequer são citados os nomes dos governadores como se os secretários 
de Educação, tivessem autonomia para definir e implementar os projetos e 
programas. Desta forma, pode-se dizer que a Revista não contribuiu, no 
período estudado, para uma informação mais precisa dos leitores sobre as 
causas das avaliações negativas ou positivas dos entrevistados, sobre os 
governadores responsáveis pelas políticas governamentais em cada Estado e 
sobre os partidos políticos aos quais pertenciam, despolitizando o debate. 

 
Para Pedroso (1999) é possível compreender a omissão da Revista Nova Escola em 

relação a divulgação dos nomes dos governadores e seus partidos sobre as políticas estaduais 

de educação na medida em que, entre 1982 a 1986, a maioria dos chefes do executivo das 

unidades federativas eram considerados de oposição ao regime militar, logo se afinando com 

o ideário da “Nova República”. 

Outro dado questionado por Pedroso (1999), veiculado nas matérias da Revista Nova 

Escola sobre as políticas educacionais, foi o destaque conferido às experiências individuais 

como elemento capaz de solucionar os problemas da educação de modo geral. Para a 

pesquisadora tais iniciativas não devem ser diminuídas, mas deve-se perceber suas reais 

possibilidades e possível não continuidade na falta de políticas que assegurem sua 

manutenção e ampliação. 

Em relação as reportagens sobre as políticas municipais de educação que a Revista 

Nova Escola veiculou, a autora constatou que, no período de sua pesquisa, foram basicamente 
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os mesmos temas das políticas estaduais. O enfoque das reportagens, em sua maioria, seguiu 

um tom otimista que passava para os professores a responsabilidade da resolução dos 

principais problemas educacionais, tais como evasão e falta de vagas.  

A única exceção, no que diz respeito a uma abordagem jornalística mais completa, 

relacionando os aspectos educacionais aos processos políticos partidários foi feita na 

entrevista com Paulo Freire, então Secretário da Educação de São Paulo. 

Em relação as Escolas Rurais, segundo Pedroso (1999) os principais pontos abordados 

pela Revista Nova Escola, no período de seu estudo, foram os currículos, as classes 

multisseriadas, a formação de professores, o êxodo rural e o trabalho infantil. 

Segundo a autora esses temas não foram devidamente questionados pelas reportagens 

do impresso, que apesar de ter concedido espaço para opiniões que vincularam a questão da 

escola rural com a política geral do país, não levantou um debate mais consistente sobre o 

trabalho infantil e o êxodo rural. Assim, tais reportagens buscaram apresentar “experiências 

consideradas positivas. As críticas são pontuais, não relacionadas à falta de políticas mais 

abrangentes para as escolas rurais. Críticas pertinentes são publicadas separadamente das 

reportagens” (PEDROSO, 1999, p. 167-168). 

Pedroso (1999) constatou que as cartas enviadas pelos professores e professoras à 

Revista Nova Escola é que possuem o tom de crítica aos problemas inerentes as escolas 

rurais, de modo que “mostram com maior clareza a confrontação entre as experiências tidas 

como positivas e divulgadas pela Revista com a dura realidade dos professores missivistas” 

(PEDROSO, 1999, p. 168). Contudo, a autora, observou que essas cartas eram publicadas de 

modo individualizado, o que não favorece que se tenha a compreensão dos problemas de 

modo abrangente, principalmente no que se refere as políticas educacionais dirigidas às 

escolas rurais. Em sua opinião, tal procedimento, apenas reproduz “questionamentos e 

depoimentos personalizados e fragmentados, da mesma forma como acontece nas 

reportagens” (PEDROSO, 1999, p. 170). 

A autora compreendeu que a Revista Nova Escola ao ter veiculado matérias sobre as 

políticas estaduais e municipais de educação, como também relacionadas as escolas rurais 

operou com os elementos da “personificação dos processos sociais e da fragmentação 

noticiosa” (PEDROSO, 1999, p. 170), que são típicos dos meios de comunicação de massa. 

A partir das análises de Pedroso (1999) sobre a Revista Nova Escola no período da 

“Nova República”, entendido como “reconciliação pelo alto”, é possível constatar que de fato 

este impresso colaborou para a criação desse ideário de renovação e participação popular. No 

pertinente as políticas educacionais, sejam as propostas pelo poder público federal, estadual 
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ou municipal, evidencia-se que o periódico se posicionava favoravelmente a tais ações. 

Assim, o impresso certamente serviu de veículo para a divulgação e convencimento dos 

professores sobre os aspectos positivos de tais políticas. Porém, ainda que a autora considere 

que as críticas dos professores, realizadas por meio de cartas, a tais políticas veiculadas pela 

revista não favoreça a compreensão dos problemas de modo abrangente, compreendo que: 

primeiro, essa ação mostra que os docentes brasileiros leitores do impresso, naquele 

momento, não estavam totalmente satisfeitos com as políticas educacionais então em vigor e 

defendidas pelo periódico; segundo, que a Revista Nova Escola foi usada pelos professores 

para, além de ser um espaço de divulgação de suas práticas pedagógicas, ser, também, um 

espaço de mostrar sua insatisfação com as diretrizes educacionais. 

Com a dissertação de mestrado intitulada Um estudo das capas da Revista Nova 

Escola: 1986 – 2004, Fernanda Romanezi da SILVEIRA (2006) objetivou estabelecer uma 

aproximação entre as capas do impresso publicadas desde sua primeira edição, em 1986, até a 

última edição do ano de 2004, procurando identificar se ocorriam “continuidade, rupturas e 

mudanças significativas ali estampadas: na linguagem das disposições tipográficas, na 

linguagem visual e na linguagem verbal das capas” (SILVEIRA, 2006, p. 2-3). 

Assim, buscando uma compreensão geral sobre a Revista Nova Escola a autora 

esclareceu que, mesmo se anunciando enquanto uma publicação jornalística, é uma revista 

pedagógica já que pretende a melhoria da formação do professor, e desse modo, do ensino. 

Considerou, com base no perfil dos leitores do periódico, que este focaliza a mulher como sua 

leitora, já que se reporta à professora, às professoras brasileiras e aos estudantes dos cursos 

com predomínio feminino, tais como Pedagogia, Letras e Normal. Por fim, explicitou que a 

publicação ao pretender informar e atualizar a professora, de forma agradável, pressupõe uma 

leitora desinformada e desatualizada. 

De acordo com Silveira (2006) um público leitor que seja cativo, constante e estável é 

uma necessidade que tem os periódicos para se manterem em circulação. Na manutenção 

destes leitores, tais impressos formulam um projeto editorial que define seus campos de 

abordagens e também um projeto gráfico arquitetado e construído por profissionais 

especializados. Conforme observou a autora, o projeto gráfico pode ser entendido como a 

maneira em que “textos, fotos, desenhos, e outros elementos são dispostos nas páginas das 

revistas” (SILVEIRA, 2006, p. 31). 

Desse modo, em sua perspectiva, as capas sobressaem-se nesse projeto gráfico e 

podem ser tomadas como o cartão de visita de uma revista, que além da função de proteção, 
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necessitam ser “atraente, chamar a atenção do leitor e, ao mesmo tempo, sintetizar, em poucas 

palavras, o conteúdo da reportagem” (SILVEIRA, 2006, p. 32). 

A autora, comungando de estudos que apontam estarmos vivendo em uma sociedade 

em que o visual tem primazia, entendeu que as capas de revistas devem ser objeto de atenção 

já que tem importância seja para o leitor, que retém informação por meio das mensagens 

veiculadas por uma chamada, por uma imagem, ou pelas duas formas; seja para o editor, para 

o qual a capa é uma vitrine, que chama, e que define o volume de vendas para revistas que são 

comercializadas em banca de jornal.  

Discorrendo sobre a constituição das capas de revistas, Silveira (2006) anunciou que 

são formadas por signos icônicos (fotografias, desenhos, ilustrações) e signos linguísticos 

(cabeçalhos, chamadas). Assim, esclareceu que  

O cabeçalho, apresentação visual permanente que possibilita uma rápida 
identificação da revista por seus leitores, engloba nome, data e número da 
publicação, preço e outras informações essenciais. As chamadas ou 
manchetes correspondem a pequenos títulos das matérias de maiores 
destaques entre as contidas em uma edição e tem como objetivo principal 
atrair o leitor da publicação. A chamada principal representa a reportagem 
considerada a mais relevante pelo conselho editorial da revista e tem um 
título com letras em tamanho maior que as demais. Evidentemente a imagem 
que irá compor a capa destacará esta chamada (SILVEIRA, 2006, p. 32). 

 
Para a autora, a chamada em conjunto com as imagens se constituem em um dos 

aspectos mais evidentes para que o leitor seja atraído. E esclareceu que, mesmo havendo 

controvérsia quanto a primazia da chamada em relação a imagem, ou seu contrário, como 

ponto decisivo de interesse do consumidor, é consenso que chamada e imagem da capa devem 

ser complementares e transmitir uma mensagem com coesão e coerência. 

Em sua pesquisa, Silveira (2006) tomou as capas da Revista Nova Escola com base 

nas proposições da História Cultural, notadamente na perspectiva de Roger Chartier, que 

compreende ser importante analisar o texto no interior da materialidade em que é dado a ler. 

Assim, em suas análises sobre a linguagem visual das capas da Revista Nova Escola, 

considero relevante dois períodos identificados pela autora17. No primeiro, que vai de março 

de 1986, data do primeiro exemplar, até a edição número 79, publicada em outubro de 1994, 

fez algumas considerações. Inicialmente verificou que as capas do impresso possuem um 

mesmo padrão estético contendo poucas variações. Em relação ao título disse ser  

                                                 
17

 Silveira (2006), de fato, compreende haver três fases na identidade visual da Revista Nova Escola. Contudo, 
noto que na última fase considerada pela autora, iniciada a partir de 2003, não ocorre mudanças significativas em 
sua linguagem visual, havendo somente maior destaque para o título do impresso. 
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provável que a revista tenha utilizado as cores verde e amarelo de forma 
simbólica, já que no ano anterior a seu lançamento, o país saía de um longo 
período de opressão política, com a eleição de Tancredo Neves para a 
Presidência marcando o fim do Regime Militar e o início da 
redemocratização do país. Apesar de indireta, a eleição de Tancredo é 
recebida com entusiasmo pela maioria dos brasileiros, despertando um 
grande sentimento nacionalista e a expectativa de uma nova sociedade, mais 
democrática e mais justa, na qual a educação teria uma significativa 
contribuição a dar (SILVEIRA, 2006, p. 36). 

 
Também observou haver no título um duplo sentido sendo suscitado, já que NOVA 

conota que a revista traz informações novas; e NOVA já que se deseja uma nova escola. 

Portanto, “no jogo montado com o título NOVA ESCOLA há uma mensagem clara e direta: o 

professor informado construirá uma outra escola, melhor e diferente da atual” (SILVEIRA, 

2006, p. 36-37). 

Ainda nesse primeiro período, em relação ao subtítulo do impresso, em que está 

escrito para professores do 1ª Grau, foi enfática ao afirmar que não restam dúvidas sobre para 

quem é endereçada tal publicação. 

Já o segundo período destacado por Silveira (2006) tem início no final de 1994 e 

ganhou força em 1995. Nesse momento, julgou que a Revista Nova Escola tornou-se 

conhecida no mercado editorial e passou por várias modificações gráficas, inclusive em suas 

capas. Tais modificações visavam a adoção de uma personalidade visual mais moderna, 

equiparada com os demais impressos postos nas bancas. Desse modo, para a autora 

Mais do que conquistá-los, Nova Escola pretende conservá-los [os leitores]. 
Esta mudança visual é provocada pelos desafios mercadológicos e, também, 
por uma mudança de leitor, não exatamente um leitor novo, mas um novo 
leitor, um professor que acompanha as transformações que vão ocorrendo 
em seu meio. Assim como uma revista que para não se tornar obsoleta e 
continuar competindo como outros periódicos tem que se ajustar às novas 
demandas do mercado editorial, o leitor – especificamente o professor, no 
caso da Nova Escola – tem que estar se familiarizando com as novas 
tecnologias que passam a integrar os centros de produção e as linguagens do 
contemporâneo (SILVEIRA, 2006, p. 39). 

 
Asseverou ainda que “tanto as imagens quanto as chamadas de capa apontam os 

indícios que culminaram nessa produção: intenção do editor, expectativa do público leitor, 

conteúdo da revista, disponibilidades/possibilidades tecnológicas do momento” (SILVEIRA, 

2006, p. 39). 

A partir desse segundo período percebido por Silveira (2006), o impresso, 

precisamente em 1998, estampou um novo subtítulo em que está escrito A revista do Ensino 

Fundamental, o que permitiu à pesquisadora fazer duas constatações. A primeira foi a 

preocupação dos editores do periódico em adequá-lo às mudanças promovidas pela Lei de 
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Diretrizes e Bases da educação nacional de 1996, que substituiu a nomenclatura 1º Grau por 

Ensino Fundamental. A segunda, decorrente da mudança do subtítulo, foi a intenção da 

Revista Nova Escola em abarcar, não somente o professor, mas os demais profissionais que 

atuam nessa etapa da Educação Básica, tais como coordenadores pedagógicos, diretores, 

demais funcionários, entre outros. 

Ainda em relação ao subtítulo, notou que no ano 2000 este é alterado para A revista do 

professor, o que em suas considerações é elucidativo do esforço do impresso em buscar ser o 

porta-voz de uma categoria profissional e não apenas representar um nível de ensino 

(SILVEIRA, 2006). 

A autora também analisou os temas explorados nas capas da Revista Nova Escola. 

Para tanto, os organizou em categorias diferentes, esclarecendo que tal procedimento foi 

restrito somente a leitura das manchetes, sem se deter na reportagem completa. Em suas 

palavras “uma leitura equivalente à de um leitor ao deparar-se com a capa de uma revista sem 

folheá-la ou lê-la; uma categorização pelo que ela diz, como ela própria se apresenta na capa” 

(SILVEIRA, 2006, p.46). Assim, considerando os objetivos dessa dissertação, destacarei as 

categorias18 professores, experiências educacionais e disciplinas escolares. 

Para a autora em professores as capas abordam assuntos pertinentes a esta categoria 

profissional, tais como formação, salário, história de professores e sobre professores. Notou 

que o impresso, em tal temática, questiona os cursos do magistério e postula que a formação 

continuada é o caminho para que o professor ensine melhor, melhore seu prestígio e seu 

salário. Também percebeu que a revista, no tocante a questão salarial, mudou a forma de 

abordagem, já que nos primeiros anos de publicação sobressaíram-se matérias que mostram as 

diferenças entre as remunerações dos professores que atuam nos vários estados brasileiros e 

que no início da década de 1990 enfatizou-se que todos os professores brasileiros ganham 

pouco. Com isso, entendeu que as reportagens passavam de informação para a denúncia. 

Compreendeu que na relação da Revista Nova Escola com o professor foi utilizada a 

“estratégia de formação de professor leitor que é a de dar voz e vez aos próprios colegas de 

profissão, responsáveis por exemplificar o ‘como se faz’ na sala de aula” (SILVEIRA, 2006, 

p.52). Também destacou que foi sugerido em suas capas o modelo de professor que ensina 

com prazer, amor, carinho, afetuosidade, competência, que tem orgulho da profissão e 

admiração em seus alunos. 

                                                 
18 As outras categorias foram Cidadania, Diversidade Cultural, Tecnologia e Educação, Teóricos e Teorias e 
Política Educacional (SILVEIRA, 2006). 
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A autora ainda constatou que o periódico procurou nas edições de dezembro, por meio 

de uma linha editorial que rompesse com a imagem de revista restrita a escola, se tornar uma 

leitura para os momentos de férias do professor, apresentando, para isso, dicas de lazer para as 

férias, sugestões de leitura para esse momento, informações para o cuidado corporal, 

sugestões de lugares para viagens, que se constitui em “uma tentativa de ser A Revista do 

professor em todos os momentos, seja durante o ano letivo, seja durante as férias escolares 

[pretendendo] convencer o professor da importância de ler a revista mesmo nos momentos de 

descanso e lazer” (SILVEIRA, 2006, p.54). 

Já na categoria experiência educacionais, foram agregadas pela autora as capas que 

apresentam experiências pedagógicas de professores e/ou de escolas e sugestões de atividades 

de responsabilidade do próprio impresso. Também contemplou capas sobre criação e/ou 

utilização de materiais didáticos para professores. Conforme observou Silveira (2006), em sua 

primeira década as manchetes postas nas capas da Revista Nova Escola trouxeram relatos de 

experiências no âmbito da educação que foram desenvolvidas por unidades escolares, 

municípios, estados, comunidades e movimentos populares. Tais experiências versaram sobre 

administração escolar, alfabetização e novas propostas de ensino aprendizagem. Contudo, a 

partir do ano de 1996, mudou-se o enfoque e a publicação passou a enfatizar práticas 

educativas mais ligadas com o dia-a-dia da sala de aula. Assim, constatou a autora, ter 

presença marcante as sugestões de atividades, seja criadas por escolas e/ou professores, seja 

pela própria equipe da Revista Nova Escola. Estas atividades discorreram sobre as diferentes 

disciplinas escolares, foram explicadas passo a passo “a fim de ‘facilitar’ a vida do professor e 

tornar suas aulas mais interessantes” (SILVEIRA, 2006, p.61). Desse modo, são comuns nas 

capas do impresso as manchetes com tom prescritivo que “parece[m] querer ensinar ao 

professor uma receita para um melhor desempenho didático” (SILVEIRA, 2006, p.61). 

Nas capas da Revista Nova Escola que estamparam as diferentes disciplinas escolares, 

outra categoria organizada na pesquisa, a autora notou que houve preferências por alguns 

conteúdos em detrimento de outros, sugestões de atividades e formas de trabalhar esses 

conteúdos. Percebeu haver  

uma predominância das capas relacionadas ao ensino de português19, as 
quais abordam a mudança na concepção teórica e metodológica desta 
disciplina: “o quê” e o “como ensinar” para “para quê” e “em quê” 

                                                 
19 Entre 1986 a 2004, período de sua pesquisa, Silveira (2006) registrou somente duas capas na Revista Nova 
Escola em que a manchete principal versava sobre a disciplina Educação Física. São elas a da edição 42, de 
setembro de 1990, que tem como chamada principal Educação Física. Por que o corpo do aluno é um incômodo 
para a escola; e a do número 134, de agosto de 2000, cuja chamada principal é Professores de todo país 
mostram que Educação Física é muito mais do que apenas praticar esportes. 
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condições. Ampliam-se os materiais e usos da leitura e da escrita; questiona-
se o ensino de línguas pela gramática; ressalta-se o ensino com prazer e 
sedução, capaz de levar o aluno para outros mundos através da leitura e 
enfatizam-se as discussões em torno da alfabetização” (SILVEIRA, 2006, 
p.74) 

 
Não obstante todas essas categorias elencadas nas capas da Revista Nova Escola, 

Silveira (2006) asseverou que tem prioridade a temática experiências educacionais, que no 

modo de serem divulgadas sofreram mudanças no decorrer dos anos. Destacou, também, que 

o projeto editorial do impresso não tocou nos problemas e fracassos da educação, assim  

É como se esse discurso crítico em relação à escola tradicional, com seus 
defeitos, erros e equívocos já estivesse posto e consolidado. O importante é 
apostar nas mudanças que vêm ocorrendo em torno dos paradigmas teórico-
metodológicos educacionais; nas boas experiências que servem como 
caminho a serem percorridos pelos professores-leitores; na construção de 
uma “nova escola”, de um novo professor que aceite os novos desafios. 
O movimento das capas está ligado ao próprio movimento da história da 
educação, da escola e de seus agentes – professores, alunos. Por ser um 
gênero jornalístico, [...] a revista estampa em suas capas os temas que estão 
em evidência, naquele momento, na academia, na mídia, nos espaços onde se 
discutem a educação, para o professor - leitor da revista – conhecer, entender 
e apropriar-se das novas teorias e métodos que emergem nesse campo 
(SILVEIRA, 2006, p.75-76). 

 
O entendimento de Silveira (2006) de que as capas de revistas são o primeiro elemento 

para atrair o leitor, devido a atuação em conjunto da linguagem visual e das chamadas que são 

veiculadas, que correspondem ao projeto editorial e que sintetizam o seu conteúdo são de fato 

pertinentes. Também considero relevante a constatação da autora de que as 

possibilidades/disponibilidades tecnológicas foram fundamentais nesse movimento de 

mudança das capas da Revista Nova Escola, entre 1986 a 2004, período de sua pesquisa. É 

importante, ainda, a observação de que a mudança visual do impresso em busca de um tom 

mais moderno visa atender àqueles leitores que já estão acostumados com a linguagem das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, assim como formar um leitor para essas novas 

tecnologias. E certamente também percebo, tal qual a autora, que o movimento de mudanças 

das capas da Revista Nova Escola está ligado ao movimento da Educação, com suas 

instituições e atores. 

Porém, penso que nesse movimento de mudança das capas do periódico ocorrido ao 

longo dos anos não somente contribuem as expectativas dos editores e leitores, tendo em vista 

que essa publicação desde seu início mantém relações com diferentes empresas privadas que 

anunciam em suas páginas e com o governo federal, que financia parte de sua publicação e faz 

com que as escolas públicas do país a receba. Assim, tal aspecto pode ser percebido 
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claramente quando no início dos anos de 1990 o governo do Presidente Fernando Collor de 

Mello retirou o subsidio destinado a Revista Nova Escola e, desse modo, as capas assumiram, 

em sua linguagem visual e nas chamadas, um tom que denunciava, por exemplo, a baixa 

remuneração dos professores brasileiros. Portanto, entendo que buscar compreender o 

movimento de mudança nas capas da Revista Nova Escola envolve, também, considerar 

elementos da política, economia, das discussões em torno das questões educacionais, enfim, 

do todo social que a envolve. 

Já a tese de doutorado de Márcia Elisa Teté RAMOS (2009), intitulada O ensino de 

História na Revista Nova Escola (1986 – 2002): cultura midiática, currículo e ação docente, 

analisou como o impresso elaborou seu próprio modelo curricular, em época de transição 

paradigmática do ensino de história e como os docentes da área apropriaram-se desse 

currículo20. 

Para Ramos (2009) a Revista Nova Escola é, devido a sua formatação, engenharia de 

distribuição utilizada visando grande público leitor e sua circulação em todo o território 

nacional, um produto integrante da cultura midiática, a qual compreendeu, ancorada em 

Alberto da Silva Moreira, como “uma cultura pensada, produzida e disseminada por 

intermédio dos conglomerados empresariais da comunicação, da informação e do 

entretenimento, que mediante sofisticação tecnológica, produziria novos sitios geradores e 

difusores de sentido na era contemporânea”(RAMOS, 2009, p.01). 

Conforme a autora, partir desse conceito para entender o periódico possibilita, 

sobretudo, olhar o leitor para além de alienado ou de fácil estimulação já  

que do processo de projeção, fabricação, difusão e consumo destes artefatos 
[a revista, por exemplo] depreendem diferentes (nem superiores e nem 
inferiores) racionalidades, experiências, percepções, intersubjetividades e 
sociabilidades, formando um ecossistema comunicativo no qual o que 
emerge é outra cultura, outro modo de ver e de ler, de aprender e conhecer 
(RAMOS apud MARTIN BARBERO, 2009, p. 24) 

 
De todo modo em sua pesquisa, a partir das proposições de Michel De Certau e Roger 

Chartier, compreendeu a Revista Nova Escola como lugar de poder que procura instalar 

determinadas formas de leitura e confere ao leitor possibilidades diferenciadas de apropriação 

dessa leitura. 

                                                 
20 Ramos (2009) realizou sua pesquisa com professores do Ensino Fundamental, dos 3º e 4º ciclos de escolas 
públicas paranaenses, utilizando técnica de entrevista não direcionada com quatro grupos focais que somavam 46 
docentes que foram selecionados para participar do curso de História do Plano de Desenvolvimento Educacional 
da Secretaria da Educação do Paraná. Assim, apoiada no conceito de apropriação de Chartier, compreende que 
os professores, ressignificaram as prescrições veiculadas pela revista, ainda que tenha percebido que o impresso 
é representado pelos docentes como de linguagem moderna e atualizada. Porém, neste estudo focarei o olhar 
para a maneira como a autora estudou e compreendeu a Revista.  
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Seguindo as considerações de Lúcia Santaella, Ramos (2009) defendeu a existência da 

cultura midiática ou novas mídias e explicitou duas características que lhe são fundamentais, 

assim  

os instrumentos de comunicação-informação e as linguagens que utiliza 
interpenetram-se, sobrepõem-se e complementam-se; e visto que passou a 
existir uma cultura em que as identidades são mais fluidas, as mídias 
passaram a produzir mensagens pensando em um consumo mais 
personalizado-individualizado. (RAMOS, 2009, p. 45-46). 

 
Com isso, para a autora, na medida em que a cultura midiática vai cada vez mais se 

solidificando, as revistas nessa nova conformação cultural utilizam conjugadamente 

fotografias, ilustrações, gráficos, tiras entre outros meios e buscam cada vez mais nichos de 

mercado formado pelas diferentes identificações de estilos, gestos, perspectivas, necessidades, 

consumo, gerações, gêneros, etnias e, ainda que menos, pelas profissões. 

Em relação a Revista Nova Escola Ramos (2009) fez uma série de constatações. 

Assim, verificou que o impresso no início de sua circulação foi cauteloso em relação ao uso 

dos recursos gráficos, já que isto elevava o custo de produção, e também porque os 

professores não eram ainda habituados a esses recursos da cultura midiática. Dessa maneira, 

explicitou haver duas fases distintas observáveis no periódico  

de 1986 a 1995 (aproximadamente), esta revista possuía elementos da 
cultura impressa (a escrita distribuída em colunas, a disposição linear das 
sentenças, o espaçamento ordenado, as letras negras sobre o fundo branco) e 
da cultura das mídias clássicas (em especial, televisão e cinema, com a 
introdução de imagens e mais dispositivos jornalísticos como boxe e 
gráficos), enquanto que de 1995 em diante, percebe-se a cultura impressa na 
revista como “residual”, a cultura das mídias clássica como “dominante” e a 
cibercultura como “emergente” (RAMOS, 2009, p.67). 

 
Percebeu que a relação da Revista Nova Escola e as instituições que a subsidiaram 

desde seu surgimento, tais como o governo federal por meio do MEC, empresas particulares 

através de publicidade, convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

favoreceram o barateamento de seu custo, tendo em vista, por exemplo, o alto valor das taxas 

dos serviços de entregas. 

Destacou que quando o subsídio estatal foi cancelado, durante o governo de Fernando 

Collor de Mello, a tiragem da revista caiu de consideráveis 370 mil para 4 mil exemplares, o 

que avaliou ser revelador da importância do apoio financeiro do Estado para a robustês do 

impresso. Notou que a retomada do convênio ocorrido no final do ano de 1992, mesmo que 

limitado ao envio de um exemplar da revista às escolas urbanas, favoreceu a recuperação e 

mesmo a superação de sua antiga tiragem. Ainda evidenciou que durante o governo de 
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Fernando Henrique Cardoso, que procurou implementar os PCNs utilizando ostensivamente o 

apoio midiático, a Revista Nova Escola foi bastante utilizada em tal divulgação e que nesse 

período teve sua tiragem expressivamente aumentada. Assim, asseverou que suas expressivas 

tiragens indicam que o impresso soube  

ler o seu leitor, inserido em um momento histórico-cultural-educacional que 
incluía muitas inquietações em relação ao trabalho docente. Essas 
inquietações se davam, primeiro, devido às reformas educacional-
curriculares enunciadoras de “inovações”, postas em oposição às políticas 
educacionais empreendidas pelo regime militar e, depois, em função da 
reestruturação curricular ocorrida em meados da década de 1990, a qual 
pretendia formar o trabalhador do novo mundo do trabalho, de modo a 
ajustar o país à globalização. Um “novo” leitor que se deparava com as 
“novas” tecnologias de comunicação e informatização, as quais davam 
forma à incipiente “cultura midiática”, da década de 80, e com mudanças 
paradigmáticas do conhecimento e do conhecer. A partir de como “lia o 
leitor”, a revista buscou – conforme o seu posicionamento político – 
produzir seu leitor. Os editores de Nova Escola recompuseram a 
materialidade (forma) e o teor como signo escrito e imagético (conteúdo), 
quando necessário [...], e utilizaram diversos mecanismos para que o 
periódico chegasse ao maior número possível de leitores, sempre 
objetivando conquistar, manter, ajustar-se (ao) e modelar o leitor (RAMOS, 
2009, p.52). 

 
Outro aspecto enfatizado pela autora foi o fato da Revista Nova Escola ser objeto de 

coleção, já que é vista no grupo de impressos que ensinam como fazer, agir, portar-se, 

apresentando roteiros, receitas ou formulários para serem usados no dia-a-dia e possuir um 

caráter de atualidade, por não trazer especificamente notícias, mas conceitos, noções, saberes 

didáticos-pedagógicos ou teórico-metodológicos que são retomados sempre que necessário. 

Para Ramos (2009), por ser distribuída nas escolas o exemplar atinge dois objetivos 

que se complementam. Assim, o primeiro é ser visto como ferramenta que contribui para as 

reformas curriculares; e o segundo, atingir as perspectivas de lucro da editora, já que se infere 

que depois de lido na escola, grande parte dos docentes tenha impulso ou necessidade de 

comprá-lo. Desse modo, a autora compreendeu que o expressivo número de leitores da 

Revista Nova Escola com certeza deve-se a sua distribuição gratuita nas escolas,  

mas também se deve ao fato de que seu projeto editorial, por sustentar 
características próprias de um artefato da cultura midiática, consegue 
habilmente enredar o leitor. Deve-se considerar que seu alinhamento de 
formatação e de conteúdo semântico atende as exigências de um mercado 
fundido na cultura midiática, e que este mercado possui um traço distintivo, 
ou seja, o propósito fundamental de atrair o leitor para a banca (RAMOS, 
2009, p.58). 

 
Portanto, entendeu que 
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Nova Escola pode não trazer originalidade quanto à sua destinação e 
finalidade, porém distingue-se porque é projetada como produto a ser 
vendido em banca, para um público de leitura, ou melhor, percepções e 
abordagens fundadas em outras possibilidades do conhecimento próprias da 
cultura midiática, baseadas, principalmente, na aceleração de ritmo e na 
profusão de imagens (RAMOS, 2009, p.59). 

 
Em sua pesquisa notou que os enunciados oficiais curriculares para o ensino de 

História são publicados na Revista Nova Escola com a finalidade de informar o leitor sobre a 

nova legislação e orientações teórico-metodológicas. Porém, a autora destacou que no caso do 

impresso, ao contrário do texto oficial que impõe quase uma obrigatoriedade de leitura, há um 

tom de não imposição, menos compromisso com uma leitura intensiva21; verificou, também, 

que ao publicar as prescrições curriculares oficiais a revista as reorganizou, forjando seu 

modelo peculiar de narrar o currículo, ou mesmo, se elaborando como currículo que  

partindo dos textos curriculares provindos das instituições públicas 
reguladoras da educação, é certo que subentende tais textos como 
adequados, pertinentes e corretos, portanto, ainda que haja diferenças entre 
um e outro, esta revista e a legislação curricular não significam apenas 
materiais produzidos em um mesmo momento histórico, mas são tanto 
parceiros de capital simbólico, como indissociáveis e complementares na 
estratégia política de intervenção cultural. Os currículos oficiais produzidos 
na passagem da década de 80 para a década de 90 e, principalmente, aqueles 
elaborados na segunda metade da década de 90 não encontrariam espaço 
para se fazerem entendidos, assimilados e adotados, se não fossem 
caucionados pela formatação midiática (RAMOS, 2009, p.109). 

 
Dessa maneira, a autora compreendeu que o periódico através de sua forma de escrita, 

imagética e diagramática visou cativar o leitor, de maneira a fazê-lo incorporar, seguir e 

praticar o currículo oficial do qual se anuncia divulgador, notando, assim, que para tanto usa 

uma linguagem que simula proximidade, intimidade e exclusividade pretendendo nivelar 

autor-revista com o leitor. 

Em suas análises sobre a Revista Nova Escola e o ensino da disciplina História, 

Ramos (2009) notou duas fases. Assim, explicitou que os currículos pautados nas pedagogias 

progressistas foram vistos, no período entre o fim da ditadura e meados da década de 1990, 

como contraposição ao regime da caserna e sendo incorporados nos diversos currículos 

estaduais, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e, ao seu modo, pela 

Revista Nova Escola como capazes de formar um cidadão crítico.  

Destarte, compreendeu que o impresso no período entre 1986 a 1992, preconizava em 

suas edições uma concepção de ensino de história ancorada na pedagogia histórico-crítica 
                                                 
21 Sobre o leitor intensivo Ramos (2009, p.75) se ancorou na proposição de Roger Chartier em que tal leitor “é 
confrontado com um corpus limitado e fechado de textos, lidos e relidos, entendidos e conhecidos de cor, 
transmitidos de geração em geração” 
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com nuances de Nova História e construtivismo. Porém, revelou que a revista na exposição de 

suas proposições para as aulas de história aproximava-se mais da perspectiva da historiografia 

tradicional. Com isso, confirmou que mudança e inovação estavam presentes na materialidade 

da Revista Nova Escola, mas no entanto, dominavam em seu discurso para o ensino dessa 

disciplina o “interesse em retornar/preservar/reafirmar determinados preceitos, valores, 

opiniões, políticas, explicações e projetos” (RAMOS, 2009, p.177) condizentes com a noção 

de história tradicional. 

Na segunda fase, a autora, indicou que os vários acordos internacionais sobre 

educação propuseram mudanças na política dos países para o setor que fosse condizente com 

a globalização e o processo de acumulação flexível, culminando no Brasil com a elaboração 

dos PCNs no governo Fernando Henrique Cardoso. Com isso, constatou que a Revista Nova 

Escola, a partir da edição número 81, de dezembro de 1994, até o exemplar 158, de dezembro 

de 2002, veiculou reportagens que “confirmavam as políticas educacionais que se impunham 

como portadoras de sucesso, da solução, do mais científico, fazendo uma espécie de 

‘propaganda governamental’”(RAMOS, 2009, p.181-182). 

Sobre os PCNs, destacou haver diferenças entre o documento introdutório, que possui 

uma orientação para a Qualidade Total e formação do trabalhador que é necessária na 

economia globalizada, e os parâmetros para a disciplina de História que, mesmo tendo que se 

embasar na linha teórica do documento de introdução, teve em seu texto a prevalência do que 

se discutia nos debates e nas pesquisas sobre a área que não coadunavam com o discurso da 

Qualidade Total e propunha, por exemplo, aproximações com a Nova História, o 

construtivismo e o uso do documento histórico na sala de aula. Assim, constatou que a 

Revista Nova Escola prescreveu o ensino de História mais próximo ao documento 

introdutório do que dos PCNs específicos da referida disciplina. E em relação ao uso do 

documento histórico nas aulas apontou que o impresso prescreveu orientações para a 

disciplina de história diferente das propostas nos parâmetros específicos para a área que  

tomam a fonte documental como método histórico, isto é, como conjunto de 
procedimentos de pesquisa histórica através da crítica documental a ser 
transposto para sala de aula; enquanto em Nova Escola, quando dizia 
“facilitar” o currículo, destacavam-se as metodologias de ensino para a 
história, ou seja, os recursos didáticos, técnicas e métodos de aprendizagem 
ou motivação (RAMOS, 2009, p.229). 

 
Assim, para a autora a Revista Nova Escola, mesmo tendo transportado em sua 

materialidade o dístico do novo, moderno e atual, de fato em seus conteúdos ou saberes para a 
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disciplina de História a ser trabalhada na escola fundamental gravitou em torno da 

historiografia tradicional. 

Conforme sua pesquisa, Ramos (2009) notou, de maneira elucidativa, que a Revista 

Nova Escola, entre 1986 a 2002, procurou, ao seu modo, anunciar as mudanças nos currículos 

e políticas para a educação no país. Destacou, de modo convincente, que no período do 

governo de Fernando Henrique Cardoso o impresso explicitamente assumiu a defesa das 

orientações educacionais então em curso. Indicou, oportunamente, que por meio de sua 

materialidade e linguagem a revista buscou se apresentar como o novo, o moderno, atual e 

próxima do leitor, respectivamente. Contudo, percebeu de modo sagaz, que do ponto de vista 

dos saberes e formas de proceder para a disciplina de História que veiculou manteve estreita 

relação com o modo tradicional de seu ensino. 

Mencionou, também, que sua distribuição gratuita nas escolas públicas contribuiu para 

seu grande número de leitores, no entanto, considerou como aspecto central o fato do 

impresso, mesmo não sendo original em sua finalidade e destinação, distinguir-se por ser 

projetada para ser vendida em banca de jornal, para leitores fundidos na cultura midiática. 

Porém, compreendo ser seu diferencial o convênio, quase ininterrupto, entre a revista e o 

MEC que garantiu sua presença nas escolas públicas, não apenas porque favoreceu o seu 

expressivo quantitativo de leitores, mas por ser fundamental para sua afirmação junto aos 

professores, no mercado editorial e possibilitar a elevação de sua tiragem com mudanças no 

seu projeto gráfico e editorial, de modo a colocá-lo como segundo periódico com maior 

circulação no país. 

Por fim, Frederico Vieira DIAS (2010) em dissertação de mestrado intitulada Indústria 

Cultural e Educação Física: o corpo na Revista “Nova Escola” estabeleceu como objetivo 

entender de que forma tal impresso tratou o corpo humano em suas páginas. Ao mesmo tempo 

considerou que seu trabalho oferece “indícios de como os professores brasileiros tratam o 

tema corpo e educação, inclusive porque a maioria das matérias analisadas descrevem 

experiências reais de professores de todo o Brasil” (DIAS, 2010, p.104).  

Procurando responder ao objetivo de sua pesquisa, elegeu como corpus principal de 

análise matérias, artigos e entrevistas publicadas no periódico, entre 1999 e 2008, que são 

diretamente voltadas para os professores de Educação Física, por entender que essa disciplina 

lida diretamente com a formação corporal e por compreender que o material analisado 

apresenta um  

debate acerca da temática em questão já que é no final da década de 80 e 
início da de 90 que começam a pulular academias de ginástica por todas as 
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partes do Brasil e é também neste período que se incrementam as 
intervenções cirúrgicas estéticas [...], bem como os transtornos alimentares 
[...] bulimia e anorexia. Além disso [destacou Valter] Bracht, que [explicitou 
ser] na década de 1980 que a Educação Física passa por uma autocrítica e 
procura redefinir seu objeto de estudo incorporando mais fortemente 
questões das ciências humanas (DIAS, 2010, p. 105). 

 
Assim, o autor, apoiado na teoria social formulada por Adorno e Horkheimer procurou 

analisar a condição do corpo na atualidade. Com isso, entendeu que a lógica técnico-industrial 

pautada na linguagem matemática procurou dominar a natureza, incluindo aí o corpo humano. 

Com isso, explicitou que os frankfurtianos entenderam o corpo na sociedade capitalista 

instrumentalizado, manipulável, que deve ser controlado, local de repressão dos instintos e 

objetivação dos desejos humanos, enfim, o corpo como objeto. 

Nesse movimento e ainda apoiado em Adorno e Horkheimer, Dias (2010) explicitou 

que teve grande destaque a Indústria Cultural, por buscar uma padronização corporal, 

veiculando imagens que são e devem ser copiadas. Devido a essa padronização são reduzidas 

as experiências formativas e o que ocorre é a semi-formação. 

Em relação a Revista Nova Escola, Dias (2010, p. 113) a considerou como produto da 

Indústria Cultural, já que entendeu haver características como “poucas páginas que se 

dedicam a um determinado tema, o caráter propositivo da maioria das matérias como se elas 

fossem capazes de resolver os mais variados problemas nos diversos contextos, a proposta da 

revista de apresentar matérias de rápida leitura”. 

Assim, buscando situar o impresso a partir de seu surgimento, marcou o subsídio do 

MEC nos anos iniciais de publicação. Notou que durante o governo de Fernando Collor de 

Mello o apoio financeiro foi cortado e a revista passou a divulgar matérias sobre greves de 

professores, baixos salários, condições precárias de trabalho, que em certa medida criticavam 

a política de educação nacional.  

Explicitou que o periódico oferece destaque ao professor heróico que trabalha diante 

da falta de estrutura e apoio à educação, além de enfatizar o construtivismo e recentemente os 

PCNs, compreendendo que estas  

abordagens são expressões da política educacional governamental em 
diferentes momentos históricos e a revista ao abordá-los constantemente 
reforça-as, além é claro de tornar-se evidente que falar delas garante um 
maior comércio, afinal de contas os professores da rede escolar devem 
adotar tais métodos e buscam também na revista meio de fazê-lo, afinal de 
contas é a ela que as professoras recorrem quando estão em apuros (DIAS, 
2010, p.110-111). 
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Desse modo, para o autor, é pertinente compreender o periódico como instrumento de 

afirmação da política federal de educação na base do vamos fazer, não havendo em nenhum 

instante o questionamento sobre o que se está fazendo (DIAS, 2010). 

De acordo com seu entendimento anunciou que, apesar de se proclamar um veículo 

jornalístico, de fato o impresso é uma publicação educacional, já que pertence a uma fundação 

que diz não ter fins lucrativos e aponta buscar a melhoria da educação no Brasil. Assim, 

asseverou que a  

revista parece tentar se esgueirar, como a Indústria Cultural em geral o faz, 
pelo caminho de se considerar entretenimento quando lhe é cobrada sua 
postura sócio-política e como publicação séria, comprometida, quando lhe é 
imputada o caráter de pura mercadoria (DIAS, 2010, p.111). 

 
Em suas análises sobre a relação da Revista Nova Escola e a questão corporal, Dias 

(2010) elaborou seis categorias explicativas. Assim, como primeiro ponto categorizado tem-se 

uma nova Educação Física, um novo corpo para ela, em que, inicialmente, notou que o 

periódico de maneira geral indicou ser necessário que a área abandonasse os antigos 

preconceitos e se reformulasse agregando novos conteúdos, novos modos de ministrar aulas e 

novas maneiras de avaliar. Destacou haver na revista várias matérias que postulam uma nova 

Educação Física, menos atrelada ao ideário esportivo e, desse modo, considerou ser possível 

esperar que a publicação ao indicar essa nova orientação para a disciplina também tivesse 

uma nova orientação para a concepção de corpo. Porém, entendeu que  

este movimento de renovação desta ciência [sic], da forma como é levada a 
cabo pela revista, resume-se a uma mera ampliação dos conteúdos a serem 
considerados nas aulas, colocando no mesmo patamar de importância que o 
esporte historicamente construiu no seio desta disciplina – como reflexo de 
seu estabelecimento na sociedade em geral -, conteúdos como jogos e 
brincadeiras, ginástica, dança, lutas (DIAS, 2010, p.115). 

 
Para o autor, o periódico, contraditoriamente ao seu anúncio de renovação da 

Educação Física, de fato veiculou uma concepção de corpo biologizado, em que as 

justificativas das atividades sugeridas pela revista em muitas matérias são na maioria ligadas a 

questão física. 

Notou, ainda, que a Revista Nova Escola considerou as manifestações culturais 

regionais ligadas ao corpo, tais como capoeira, frevo, resgate da cultura indígena, como 

aspectos que contribuem para a formação de “uma identidade corporal nacional, menos 

homogeneizada e mais próxima do real tomando o cuidado de partir dos regionalismos para 

horizontes mais largos, pensando no cidadão do mundo” (DIAS, 2010, p.118). No entanto, fez 

uma severa crítica ao que considerou ser  
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muito sedutor o discurso das microrrevoluções que segmentam o debate em 
microgrupos que encobrem o real fundamento da sociedade capitalista, 
dividida entre explorados e exploradores, daí que resulte a valorização da 
cultura afro-brasileira, da cultura de periferia, da cultura dos portadores de 
deficiências, da cultura dos defensores do meio ambiente (DIAS, 2010, 
p.118). 

 
Assim, compreendeu que o impresso não aprofunda as questões ligadas a valorização 

cultural, porém ao mesmo tempo reconheceu não ser possível exigir profundidade de uma 

publicação que entendeu não ser científica. Contudo, apontou que o periódico pelo menos 

deveria sinalizar com um maior rigor sobre tais questões e externou não ser justificativa para a 

superficialidade da Revista Nova Escola em relação as temáticas ligadas ao campo 

educacional o “pouco espaço para desenvolver o texto” (DIAS, 2010, p.119). 

A segunda categoria foi identificada, pelo autor, como o peso dos PCN: o corpo 

cidadão, em que evidenciou as ligações entre o documento federal e a Revista Nova Escola. 

Notou que a palavra cidadania é tão citada na revista quanto nos PCN e percebeu que tal 

documento é insistentemente propagandeado, inclusive pelo impresso, de maneira que as 

orientações dos parâmetros a respeito de uma noção corporal acabam se impondo no âmbito 

educacional e inclusive na própria revista. 

Assim, Dias (2010) compreendeu que a cidadania expressa nos PCNs e veiculada no 

periódico se associa, quase sempre, a promoção da saúde, de maneira que cidadão é quem 

cuida de si próprio, quem pratica atividade física, quem vigia a própria dieta. Para o autor há 

um discurso associando saúde e beleza que “criou e movimenta um mercado que cresce até 

hoje criando necessidades muitas vezes falsas e que se colocam como obstáculos à 

experiência formativa em relação a questão corporal” (DIAS, 2010, p.120). Avaliou, com 

isso, que tal discurso responsabiliza os indivíduos pela própria condição de ser saudável.  

Para o autor  

A questão da saúde além de estar quase sempre associada à ideia de 
cidadania, [...] também está quase sempre restrita aos ditames biológicos, 
como se a saúde pudesse ser garantida pela ausência da diabetes, da 
obesidade, da pressão alta, etc. A saúde de um ponto de vista mais global 
fica em segundo plano, o indivíduo estar bem entendido consigo mesmo, 
com seu próprio corpo, também passa despercebido (DIAS, 2010, p.121). 

 
Em suas considerações entendeu que a Revista Nova Escola traça como real objetivo 

da Educação Física o desenvolvimento físico do corpo e notou que traz o aval de um dos 

elaboradores dos PCNs para confirmar que suas matérias se enquadram perfeitamente com as 

orientações do documento nacional. 
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Por fim, analisou a reportagem “PCN fáceis de entender”, em que há a descrição dos 

três eixos que devem orientar a Educação Física e percebeu que o impresso destacou o eixo 

“conhecimentos sobre o corpo” sob um viés biologizante, existindo a predominância das 

questões de anatomia, fisiologia, biomecânica e bioquímica.  

Em o corpo cooperativo, terceiro ponto categorizado por Dias (2010), foi enfatizado o 

discurso da cooperação que é frequente na revista e em sua opinião encobre a questão do 

indivíduo e, assim, a questão corporal, posto que o corpo humano é o limite físico do 

indivíduo. Conforme o autor, o impresso com sua ênfase no cooperativismo já no início da 

infância, momento em que o indivíduo ainda não se percebe para poder, então, notar seus 

semelhantes  

possivelmente prejudica a noção do corpo próprio e com isso a própria 
questão da liberdade e da formação cultural como caminho da emancipação. 
[Assim, entendeu] que as fronteiras entre o eu e o outro, fundamental para o 
mecanismo de projeção se desenvolva sadiamente, possam ficar prejudicadas 
gerando condições ainda mais propícias ao surgimento da falsa projeção tal 
qual exposta por Horkheimer e Adorno (DIAS, 2010, p.123). 

 
Deste modo, compreendeu que o elogio à cooperação partindo de fora do indivíduo, o 

que o impresso faz quase que autoritariamente, não se transforma efetivamente em 

aprendizagem real, em experiência formativa, nos termos de Adorno, pois considerou que 

forçar os alunos a assumirem o compromisso de respeito ao próximo não é eficaz e representa 

uma heteronomia que torna o indivíduo dependente da coerção externa, sem que isso 

represente sua própria vontade. 

Em sua apologia à cooperação a Revista Nova Escola, segundo Dias (2010, p.124), 

não oferece  

espaço adequado para o aluno explorar seu próprio corpo e definir com 
maior autonomia o que quer fazer dele; [...] banaliza o conceito já que ele 
pode (e deve!) ser adaptado a qualquer atividade a todo momento; [...] [é 
ambíguo já que] parece não se resolver muito bem entre o crescente discurso 
da cooperação e a tradicional defesa da competição, espírito do capitalismo 
livre de mercado. 

 
Em corpo ginástico, quarta categorização efetuada, Dias (2010) observou que o tema 

ginástica se fez presente no impresso. Em suas considerações criticou a falta da discussão 

histórica sobre a modalidade no periódico, já que não explicitou o papel desempenhado por 

essa prática “na domesticação totalitária dos corpos” (DIAS, 2010, p.126), como também a 

forma romântica como foi tratada em suas matérias, em que graça e leveza em seus 

movimentos escondem as graves lesões que levam as atletas a abandonarem sua carreira. 

Compreendeu que a revista destacou de modo prevalecente a melhora dos aspectos físicos que 
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a prática da ginástica pode favorecer, entendendo que o corpo é tomado em sua dimensão 

biológica. 

Já na quinta categoria denominada o corpo olímpico, o autor reconheceu que o 

impresso discutiu sobre as Olimpíadas e destacou algumas particularidades. Assim, notou que 

na matéria intitulada  

Ideais esportivos ou disputa política?” (NOVA ESCOLA, 2000, n. 129) é 
dito algo sobre os usos políticos que foram feitos do corpo, como no caso 
dos jogos de 1968 onde atletas negros dos EUA imitavam os gestos do grupo 
denominado Panteras Negras que lutavam contra o racismo naquele mesmo 
país ou Jesse Owens desbaratando a teoria hitlerista de uma raça pura em 
1936 na cidade de Berlim, porém, passa impune a questão do padrão 
corporal que hoje impera (DIAS, 2010, p. 128). 

 
Também observou que a revista, em matéria intitulada em busca do corpo perfeito, de 

agosto de 2004, apresentou boa síntese sobre o esporte e o corpo na Grécia Antiga e no 

Império Romano, porém registrou o que considerou um deslize do impresso ao utilizar a 

palavra malhar para as atividades corporais praticadas por esses povos. Assim, entendeu  

que foi usada uma linguagem inapropriada para a recuperação histórica que 
se estava fazendo. Utilizar a palavra “malhar” para aquele contexto nos 
parece indicar que assim como hoje, esta palavra tão corriqueira quando se 
trata de musculação e ginástica de academia, os gregos queriam corpos 
“sarados”, para continuarmos descontextualizando. Fazer esta transposição 
direta de termos significa ignorar o projeto de homem omnilateral que guiou 
a Grécia Antiga e tornar, distorcidamente, as atividades físicas lá 
desenvolvidas em utilitarismos que viam o corpo como objeto a ser moldado 
e não como indivíduo em si que buscava sua evolução integral (DIAS,2010, 
p.129) 

 
Portanto, para o autor, a revista perdeu a chance de na temática sobre Olimpíadas 

discutir a respeito da padronização corporal. 

Finalmente, na sexta categoria, nomeada o corpo na mídia, Dias (2010) analisou a 

reportagem todo mundo é bonito, da edição 174, de 200422, e relatou ser a única matéria que 

tratou mais diretamente da temática de seu estudo. Dividiu sua análise em duas partes. Assim, 

na primeira, explicitou que a escrita dos jornalistas possuiu maior liberdade para apresentar a 

matéria aos leitores e, desse modo, deixou evidente a orientação do impresso de que “o tema 

da saúde [foi] reduzida às implicações diretamente físicas que a busca por um ideal de beleza 

                                                 
22 Trata-se de uma reportagem em que uma professora de Educação Física, recém-formada, de uma escola 
estadual, na cidade de Poço Verde, Sergipe, reorganizou suas aulas, diminuindo a carga horária dedicada aos 
esportes tradicionais, e após constatar que os alunos usavam as diferenças físicas para se apelidarem, criou para 
turmas de 7ª série, um projeto de pesquisa que trouxe conhecimentos básicos sobre boa alimentação, riscos no 
uso de anabolizantes e doenças relacionadas à busca exacerbada do corpo perfeito. 
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exacerbado pode acarretar. [E] não é gasta uma linha sequer para tratar do corpo como sede 

do indivíduo integral, o corpo que também pensa” (DIAS, 2010, p.130-131). 

Na segunda parte notou que a linguagem jornalística foi mais fidedigna ao relato da 

prática pedagógica da professora sergipana que foi publicada pelo periódico. Assim, 

compreendeu que a experiência da professora faz surgir  

uma abordagem mais ampla da ideia de corpo humano bem como uma 
crítica mais fundamentada à sua exposição nas grandes mídias, já que a 
professora se mostra preocupada em abordar as contradições entre um corpo 
imaginário e um corpo real, além de abordar como as diferenças de classe 
social se expressam por meio deles (DIAS, 2010, p.131). 

 
Em seu estudo, Dias (2010) compreendeu que a Revista Nova Escola, em diferentes 

momentos históricos, procurou reforçar a política educacional formulada no âmbito do 

governo federal. Parece-me que esse aspecto pode ser confirmado na medida em que o 

impresso se propôs a explicar os PCNs em suas edições entre os anos de 1998 e 2000 e 

convocar um de seus organizadores para comentar sobre suas matérias. O autor, de modo 

pertinente explicitou que a concepção corporal assumida tanto pelos Parâmetros quanto pela 

revista colide com a visão que restringe o corpo ao biológico, que pode ser medido, 

quantificado, controlado, manipulado, enfim, objeto de controle. Também, de maneira 

elucidativa, percebeu que o discurso da saúde veiculado pelo impresso resume-se às questões 

estéticas e responsabiliza única e exclusivamente os indivíduos por sua condição de ser 

saudável, não levando em conta que outros fatores também contribuem nessa empreitada.  

Considero apropriada, também, a observação do autor de que a revista se propõe a 

expor uma nova Educação Física, mas que esse novo de fato já nasceu velho. Porém, não 

compartilho de sua opinião quando entendeu que a área é uma ciência. Penso, tal qual 

Coletivo de Autores (1992), que a Educação Física é uma prática social que tematiza 

pedagogicamente, na escola, os conhecimentos da Cultura Corporal, tais como o jogo, o 

esporte, a ginástica, a dança, as lutas entre outros. Entendo, assim, que a Educação Física 

utiliza dos aportes teóricos e metodológicos das diversas áreas científicas como a Fisiologia, 

Anatomia, Bioquímica, Biomecânica, História, Sociologia, Antropologia, Pedagogia, por 

exemplo, para compreender e explicar os conhecimentos relativos as práticas corporais do 

homem. 

Em relação a revista, compreendo que não se pode determinar que os professores 

fazem sua consulta somente para serem informados dos métodos que são condizentes com a 

política educacional ou para utilizá-la como material de socorro quando estão em apuros. 

Outras possibilidades também emergem e nesse sentido a matéria com a professora sergipana 
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oferece pistas de que o impresso é um veículo que os docentes do Ensino Fundamental usam 

para divulgar seu trabalho. Além de poder se considerar que a veiculação de tal experiência 

pedagógica demonstra que o periódico apresenta, ainda que em um único instante, concepções 

de corpo e Educação Física que não corroboram com sua orientação editorial e traz indícios 

de que os professores de Educação Física Brasil afora não só reproduzem o entendimento de 

corpo biologizado preconizado pelos PCNs e insistentemente veiculado pela Revista Nova 

Escola. 

Assim, feitas estas considerações sobre o potencial das revistas pedagógicas para a 

elucidação dos aspectos históricos atinentes ao âmbito educacional, como também a presença 

e possibilidades de entendimento da Revista Nova Escola, objeto e fonte dessa dissertação, na 

pesquisa acadêmica, passarei no próximo capítulo a discutir sobre as concepções de Educação 

Física Escolar que ganharam notoriedade a partir das décadas de 1980 e 1990. 

 
 



 
 

3 ITINERÁRIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NAS DÉCADAS DE 1980 E 

1990: DA CRÍTICA SOCIAL ÀS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Neste capítulo tenho como objetivo apresentar as concepções de Educação Física 

Escolar que ganharam notoriedade a partir das décadas de 1980 e 1990. Também comentarei 

sobre os embates ocorridos na conformação da área e sobre os avanços, limites e 

possibilidades da literatura produzida nesse período. A observação desses elementos deve-se 

ao fato de assumir uma perspectiva contextualista que, no âmbito da História Cultural, vai de 

alguma forma relacionar o objeto estudado com o universo da sociedade. Assim, em 

decorrência dessa posição teórico-metodológica, entendo que a Revista Nova Escola, por se 

tratar de um impresso educacional, tem como uma de suas características e finalidades a 

veiculação de sugestões de conteúdos e relatos de práticas pedagógicas de Educação Física e 

das demais disciplinas escolares. Desse modo, levando em conta que seu surgimento ocorreu 

em 1986, é possível que tenha veiculado explicita ou implicitamente, através das prescrições 

de aulas que publicou, ou dos relatos das práticas pedagógicas dos professores brasileiros que 

divulgou, diferentes concepções de Educação Física que estavam em debate nos anos de 1980 

e 1990. Também, pelo reconhecimento de que o periódico ao se auto-intitular como veículo 

que visa trazer o novo, atualizando e informando os professores e professoras brasileiros 

sobre as novidades do âmbito educacional e por perceber que historicamente procurou 

reforçar a política educacional formulada pelo governo federal, notadamente a partir do 

governo presidido por Fernando Henrique Cardoso. 

 

3.1 EMBATES NO ÂMBITO ACADÊMICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: DA AUSÊNCIA 

DA ESCOLA AO RETORNO DA DIDÁTICA 

 

A década de 1980 no Brasil foi marcada pelo processo de redemocratização, em que 

aconteceram eleições diretas para os governos estaduais em 1982; a ascensão de Tancredo 

Neves1 em 1985, por meio de uma eleição indireta, à Presidência da República, decorrente, 

conforme Silva (1996), de uma transição pactuada2; e a aprovação, em 1988, da Constituição 

Federal que incorporou uma série de direitos civis e sociais. 

                                                 
1 O mineiro Tancredo de Almeida Neves não chegou a assumir a presidência da República, tendo falecido em 21 
de abril de 1985, e assumido o cargo o então vice Presidente José Sarney. 
2 Para o autor, com base no entendimento de Guillermo O’Donnell, as transições pactuadas “são lentas e 
graduais, seguras para as forças até então no poder, e fruto de acordos entre setores conservadores no poder e as 
forças progressistas da oposição”(SILVA, 1996, p.335). 
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No concernente ao plano educacional intensificaram-se as críticas às políticas então 

instituídas pelo regime militar, que foram realizadas pelos educadores brasileiros organizados, 

de acordo com Saviani (2008), em tipos diferentes de associações em um processo que teve 

início na década de 1970 e se fortaleceu no decorrer da década de 1980. O referido autor 

indicou que a organização dos educadores no período ao qual se referiu se caracteriza em dois 

vetores distintos, assim, há  

[...] aquele caracterizado pela preocupação com o significado social e 
político da educação, do qual decorre a busca de uma escola pública de 
qualidade, aberta a toda a população e voltada precipuamente para as 
necessidades da maioria, isto é, das camadas não-dirigentes; e outro, 
marcado pela preocupação com o aspecto econômico-corporativo, portanto 
de caráter reivindicativo, cuja expressão mais saliente é dada pelo fenômeno 
das greves que eclodiram a partir do final dos anos 70 e se repetem em 
ritmo, freqüência e duração crescentes ao longo da década de 80 e penetram 
nos anos 90. O primeiro vetor é representado pelas entidades de cunho 
acadêmico científico, isto é, voltadas para a produção, discussão e 
divulgação de diagnósticos, análises, críticas e formulação de propostas para 
a construção de uma escola pública de qualidade. Nesse âmbito situam-se a 
ANPED (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação), 
criada em 1977, o CEDES (Centro de Estudos Educação & Sociedade), 
constituído em 1978 e a ANDE (Associação Nacional de Educação), 
fundada em 1979. [...]. 
O segundo vetor é protagonizado pelas entidades sindicais dos diferentes 
Estados do País, articuladas em âmbito nacional pela CNTE (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação) e ANDES (Associação Nacional 
de Docentes do Ensino Superior) (SAVIANI, 2008, p.33-34).  

 
Em relação ao segundo vetor, Saviani (2008) chamou a atenção, ainda, para o fato de 

que além da motivação econômico-corporativa, o movimento também agregou de forma 

progressiva preocupações econômico-políticas e político-pedagógicas. 

Notadamente no âmbito da Educação Física os anos de 1980 são referenciados como 

marco para a denúncia de que a área era subserviente aos interesses dominantes 

consubstanciados numa perspectiva esportivizante voltada para descoberta do talento atlético 

na escola e na concepção biológica que embasava a área. Contudo, é importante frisar que em 

relação a procura do atleta-aluno, própria do modelo esportivo posto em questão, Taborda de 

Oliveira (2001)3 demonstrou que já na década de 1970 no Brasil teve penetração a perspectiva 

dogmática que pensava na contribuição da Educação Física, por meio das atividades 

corporais, voltada para a formação integral das pessoas, assim pondo em xeque a tese do 

transplante cultural e o entendimento de que seus professores fossem alienados e 

subservientes as determinações oficiais do governo militar. 

                                                 
3
 Ver no capítulo 01, página 27, em que é apresentado o debate entre dogmáticos e pragmáticos. 
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Além da presença da perspectiva de Educação Física referida anteriormente, entendo 

que foi marcante para a área no Brasil, a congregação em torno do Centro de Estudos do 

Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS), fundado em 1974, de 

profissionais que embora, em sua maioria, continuassem realizando suas pesquisas sob os 

pressupostos da perspectiva biológica, conforme Daolio (1997, p. 51), ao entrevistar Victor 

Matsudo fundador do CELAFISCS,  

pensava nos benefícios da atividade física para a manutenção da saúde e 
prevenção contra doenças da população. Além disso, queria estudar o efeito 
do exercício na população brasileira e não descobrir futuros talentos 
esportivos como nos laboratórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul, patrocinados pelo governo militar da década de 70 e que tinham 
como objetivo a elevação do país à condição de potência olímpica. 

 
Assim, parece-me claro que não pode ser confirmada a tese de que todo o movimento 

em torno da Educação Física no decorrer dos anos 1970 tenha sido monolítico e visasse 

atender os anseios de elevar o país à condição de potência esportiva, tal como pretendido 

pelos militares. 

Considero importante, ainda em relação ao CELAFISCS, a exposição que Daolio 

(1997) fez de que mesmo tendo centralidade as pesquisas de cunho biológico, principalmente 

sobre fisiologia4 e antropometria5, houve a congregação de pesquisadores com outros 

referenciais teóricos em torno do grupo e sua participação em eventos científicos, que em 

forma de simpósios anuais, mostraram o começo da produção acadêmica em Educação Física 

e trouxe à cena pesquisadores como Go Tani6, João Paulo Medina7, Lino Castellani Filho8 e 

                                                 
4 Segundo Guyton (1988), a fisiologia é uma área muita vasta, sendo a fisiologia humana uma parte pequena da 
disciplina fisiológica. De todo modo, para o autor, a fisiologia humana tenta explicar “o que permite que as 
pessoas se movam, como é possível que falem, como podem apreciar os vastos limites do mundo e sentir os 
objetos que as cercam, o que acontece com o alimento que ingerem, como extraem desse alimento a energia 
necessária para o exercício e para outros tipos de atividades corporais e por qual processo reproduzem outras 
pessoas semelhantes a elas, de modo que a vida continue, geração após geração” (GUYTON, 1988, p.4). 
5 Segundo o Prof. Dr. Cândido Simões Pires Neto, no prefácio da obra Antropometria: técnicas e padronizações, 
a “Atropometria, desde os primórdios da Ciência, tem sido empregada para fornecer subsídios quanto à forma, 
tamanho, proporção e, mais modernamente, da composição corporal na ontogênese humana”(p.7). 
6 Conforme consta em sue Currículo Lattes, o autor possui graduação em Licenciatura Plena em Educação Física 
pela Universidade de São Paulo (1973), Mestrado em Educação - Hiroshima University (1978), Doutorado em 
Educação - Hiroshima University (1982), Pós-doutorado em Psicologia - University of Sheffield (1995) e Pós-
doutorado em Educação Física - Hiroshima University (1996). Atualmente é Professor Titular da Escola de 
Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Foi Diretor da Escola de Educação Física e Esporte - 
USP, Diretor do Centro de Práticas Esportivas – USP. Tem experiência na área de Educação Física, atuando 
principalmente nos seguintes campos de investigação: Aprendizagem Motora, Educação Física Escolar e Bases 
Epistemológicas da Educação Física e Esporte. 
7 De acordo com o descrito em seu Currículo Lattes o autor possui mestrado em Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (1987). Tem experiência na área de ensino universitário em Educação Física 
e é especialista em gestão técnica de futebol, tendo trabalhado em alguns dos principais clubes do futebol 
brasileiro, além da Seleção Brasileira e Seleção da Arábia Saudita. É também autor e co-autor de diversos livros 
nas áreas da educação física, saúde e psicologia. 
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outros; e que em 1978, a partir do grupo ampliado em torno do CELAFISCS, foi criado o 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), que já em 1979 começou a realizar 

congressos brasileiros e produzir/veicular publicações. 

O CBCE, que tem papel importante no pensamento acadêmico da Educação Física no 

Brasil, de acordo com Paiva (1994, p.82) “funcionou (funciona) como um dos espaços sociais 

de legitimação de sentidos; de definição do que é ciência, esporte, ciência do esporte e 

educação física”. 

Antes de adentrar nas principais mudanças de sentido ocorrido em relação ao 

entendimento dos elementos aludidos no parágrafo precedente no âmbito do Colégio, 

considero interessante conhecer o que levou ao seu surgimento. Assim, anteriormente a 

criação do CBCE era a Federação Brasileira de Medicina Desportiva (FBMD) a instituição 

que abrigava e foi o fórum de discussões por certo tempo dos pesquisadores da Educação 

Física, no entanto, a FBMD não dava direito a voto aos professores da área, sendo tal 

prerrogativa somente concedida aos médicos desportivos, fato este que contribuiu para a 

criação do CBCE. Contudo, de acordo com Paiva (1994, p. 86) 

à “independência política” não correspondeu uma autonomia 
científica...Fundou-se uma outra associação, com outras regras, mas nos 
mesmo moldes (ambos inspirados nos similares americanos9) que reunia [em 
sua maioria] dissidentes e agregados que mantinham em comum a mesma 
vontade de “produzir conhecimentos” sobre a mesma ótica de 
problematização temática: medir, quantificar, comparar tudo que cabia 
dentro de uma particular visão de esportes traduzida em prática sistemática 
ou assistemática de uma atividade física ou modalidade desportiva... 

 
Com isso, percebe-se que no nascedouro do CBCE o modelo de ciência priorizado não 

muda em relação à FBMD, ou seja, privilegiam-se as ciências biológicas, principalmente 

respaldadas na fisiologia e antropometria. Esse quadro de prevalência desse modelo científico 

                                                                                                                                                         
8 Em seu Currículo Lattes é informado que o autor tem sua trajetória profissional construída através do estudo, 
pesquisa, observação e intervenção identificados com o campo das políticas de educação, educação física, 
esporte e lazer. Atualmente é Professor Visitante da UNB, junto à sua Faculdade de Educação Física. Foi 
professor da Faculdade de Educação Física (FEF) da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, de 1986 a 
2011, a partir de 2009 na condição de Livre-docente (atuando nos 10 anos anteriores na Universidade Federal do 
Maranhão, UFMA), tendo tido a oportunidade de vivê-la intensamente a partir de distintos lugares. No âmbito 
interno à FEF, ocupou assento em boa parte de suas comissões, chegando a coordenar o Conjunto de Estudos do 
Lazer (1991/92), embrião do Departamento de Estudos do Lazer, DEL, o qual chefiou de 2009 até sua extinção 
em 2011. Sua experiência no campo da gestão conta com a vivida no exercício da presidência da entidade 
científica Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte-CBCE (1999/2001; 2001/03), além daquela exercida junto 
ao Ministério do Esporte, no cargo de Secretário Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer (2003/06). 
A esta mais recente experiência de gestão na esfera governamental, juntam-se outras mais antigas relativas à sua 
participação nos governos municipais de São Luis do Maranhão (1978/79) e de São Paulo (1989/90), na 
qualidade de assessor de suas respectivas secretarias de esporte, lazer e recreação. 
9 American College of Sports Medicine e President Council of Physical Fitness 



67 
 

no centro das discussões, publicações e congressos do CBCE ocorreu, de acordo com Paiva 

(1994, p.93), até o ano de 1985 e tem-se posta a ideia de que: 

 A ciência e a prática científicas são neutras e “possuem” a verdade.  Fazer ciência é medir e comparar dados.   Educação Física é capacitar fisicamente os indivíduos. É praticar atividade 
física sistemática ou assistematicamente.  As ciências do esporte são as diversas ciências instrumentalizando a 
“melhor” forma de fazer atividade física e praticar esportes.  Esporte é a prática de uma modalidade esportiva. É fazer uma atividade 
física sistemática ou assistematicamente. 

 
Antes de prosseguir com a esquematização da autora em relação as formas do CBCE 

pensar o que é ciência, esporte, ciência do esporte e Educação Física no decorrer da década de 

1980 e início da década de 1990 considero necessário fazer três observações. Primeiro, 

explicitar que corroboro com o pensamento de Paiva (1994, p.88) que de forma pertinente 

considera que as “idéias comuns a um período, geralmente se engendram no período no qual 

ainda não são hegemônicas”. Segundo, ter em conta que se congregaram em torno do Colégio, 

além dos estudiosos afeitos às ciência biológicas, pesquisadores com referenciais teóricos 

advindos das ciências humanas e sociais. Assim, considero ser possível inferir que a reunião 

em torno do CELAFISCS, e depois do CBCE de profissionais com modos distintos de pensar 

sobre a ciência, esporte, ciência do esporte e a Educação Física deveu-se em grande medida 

ao fato de naquele momento, final da década de 1970 e início dos anos de 1980, o adversário 

em comum ser os militares e sua orientação para a área, que concebia a escola como celeiro 

para descoberta de talentos esportivos. 

A partir de 1985 foi explicitado um processo de racha no CBCE, sua direção a partir 

daí ficou a cargo de professores de Educação Física que entenderam, conforme Paiva (1994, 

p.94), no período entre 1985 a 1989 que: 

 A ciência e a prática científica [...] [como] instâncias ideológicas e [que] 
devem trabalhar para a “transformação social”.  Fazer ciência é analisar um dado fenômeno de forma possibilitar uma 
interferência no mesmo visando conservá-lo ou transformá-lo.  Educação física é uma atividade escolar que deve saber oferecer e avaliar 
experiências motrizes adequadas a faixa etária e a individualidade de cada 
aluno, calcada nos princípios fisiológicos e neuro-motores.  As “ciências do esporte” são a educação física transformada em ciência, 
tenha ela o predicativo “do movimento”, “da motricidade humana”, “do 
esporte” (no singular) ou “da EF” [Educação Física].  Esporte é uma “parte” da EF [Educação Física] que deve ser ensinado na 
escola com base nas capacidades e potencialidades de cada aluno e sua faixa 
etária. 
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A autora compreendeu que a partir desse momento ocorreu a disputa entre duas 

correntes no interior do CBCE, a saber, os afeitos aos aspectos médicos e/ou biológicos como 

os balizadores das ciências do esporte e Educação Física, notadamente os primeiros dirigentes 

da instituição que eram médicos; e outra que dava primazia aos interesses pedagógico e/ou 

social. Portanto, para Paiva (1994, p.141) 

Garantir a prevalência de uma sobre a outra era garantir no CBCE, nas 
“ciências do esporte” e, em última instância, na produção e consumação do 
conhecimento produzido na e para área, o poder de nominação e 
reconhecimento do que é ou não era cientificamente legítimo em e para 
EF/CE [Educação Física/Ciências do Esporte]. 

 
Considero importante destacar que no ano de 1985 se intensificou o processo da 

peculiar transição democrática brasileira, que além de ter estimulado mudanças internas na 

forma de organização do CBCE10, também foi, no plano político do país, o momento em que 

os militares se afastaram do poder, e nesse sentido o adversário comum já não tinha a 

capacidade de fazer profissionais com concepções tão distintas jogarem no mesmo time. 

Por fim, em 1989, após uma acirrada disputa foi reconduzido à direção do CBCE o 

grupo que elegeu os interesses pedagógicos e/ou social como centro de suas preocupações. 

Esta vitória provocou o afastamento literal do grupo rival do Colégio, isso sendo confirmado 

na medida em que não se propuseram a disputar mais a sua direção e a não participar do VII 

CONBRACE11 e dos que se seguiram. 

Na avaliação de Daolio (1997) o controle da direção do CBCE, a partir desse 

momento, foi um mecanismo utilizado pelo que chamou de grupo marxista para difundir suas 

concepções. O autor ressaltou  

[...] que parece ter sido este o momento mais evidente de uma ruptura na 
comunidade acadêmica da Educação Física. De um lado ficou o grupo 
prioritariamente – mas não exclusivamente – marxista, congregado em torno 
do CBCE. Do outro, um grupo com várias matizes teóricas, mas 
concordando que a Educação Física deveria dar menos ênfase às questões 
político-partidárias e se debruçar sobre as questões específicas da área. Essa 
ruptura serviu para dificultar o diálogo entre várias tendências da ainda 
recente comunidade científica da Educação Física brasileira, primeiro, 
porque tornou antagônico posições teóricas diferentes e, segundo, porque 
congregou, tanto em um pólo quanto em outro, visões diferentes como se 
fossem iguais (DAOLIO, 1997, p.39). 

 

                                                 
10 Ver Paiva (1994). 
11 CONBRACE significa Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e de acordo com Paiva (1994, p.80-81), 
“são encontros realizados de 2 em 2 anos que buscam ser uma das vias de concretização dos objetivos do CBCE 
ligados à promoção, incremento e veiculação do conhecimento produzido na área [de Educação Física/Ciências 
do esporte], bem como os de congregação das pessoas envolvidas e interessadas na discussão do mesmo. Os 
CONBRACES são ainda previstos estatutariamente como fórum deliberativo da instância máxima do CBCE que 
é a sua assembleia geral”. 
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Com isso, a partir do ano de 1989 até 1993 Paiva (1994, p. 95-96) considerou que se 

sedimentou no Colégio o entendimento de que: 

 A ciência deve discutir na sua dimensão epistemológica a sua dimensão 
ideológica.  Fazer ciência é analisar e teorizar um dado fenômeno, buscando 
instrumentalizar uma possível e necessária intervenção no real.  Educação física é uma disciplina curricular que deve tematizar o 
movimento humano, a cultura física e/ou a cultura corporal.  As “ciências do esporte” são a assunção valorativa de que é possível e 
necessário tratar do ponto de vista científico fenômenos referentes a prática 
pedagógica, a prática de atividades esportivas, o esporte, o movimento, o 
corpo, etc.  O esporte pode ser um conteúdo tematizado na escola pela disciplina de EF 
[Educação Física], na sua prática e na elucidação desse fenômeno como um 
dos fenômenos sócio-culturais mais significativos da modernidade, que se 
relaciona diretamente com a EF [Educação Física] na medida em que se liga 
às discussões sobre o lazer. 

 
Assim, destaco que em meio a consolidação dessa nova forma de pensar e proceder no 

interior do CBCE a ciência passa a ser vista não mais como neutra e por certo a orientação de 

caráter biológico perdeu primazia em detrimento do conhecimento advindo das ciências 

humanas e sociais que é pensado para a intervenção na sociedade. Em relação a Educação 

Física, que deixou os pressupostos fisiológicos e neuro-motores como base para organizar as 

experiências motrizes que era seu objetivo na escola, consolidou-se o entendimento da área 

enquanto disciplina que tematiza a Cultura Corporal, sendo o esporte nessa concepção um 

conteúdo entendido como fenômeno sócio-cultural. 

Considero relevante registrar que o CBCE procurou imprimir essa perspectiva de 

Educação Física escolar para além de seus sócios, eventos científicos e publicações sendo isso 

visualizado quando, por exemplo, ao participar do Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública12 

Teve na pessoa de Carmen Lúcia Soares13 uma interlocução necessária para 
que uma outra representação de EF [Educação Física] se fizesse existir além 

                                                 
12 Trata-se de uma mobilização da sociedade civil que reuniu, por exemplo, entidades científicas, sindicais e 
estudantis com a intenção de consensuar as proposições de educadores brasileiros em relação a elaboração da 
nova LDB (PAIVA, 1994). 
13 Conforme descrito em seu Currículo Lattes a pesquisadora possui doutorado em Educação pela Universidade 
Estadual de Campinas (1996), mestrado em História e Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo (1990) e 
graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná (1977). Realizou Pós-Doutorado na 
Université de Montpellier III, França e na PUC de São Paulo- na área de História, sob a supervisão da Profa. 
Dra. Denise Bernuzzi de SantAnna, em 2007. Foi professora convidada da Université de Montpellier 2-França 
em 2012 e do Institut Universitaire de Formations de Maîtres de Montpellier-França em 2005 e 2006. É 
professora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) desde 1987 e Livre Docente pela mesma 
universidade desde 2010. Seus temas de interesse estão relacionados com a história das práticas corporais na 
natureza; corpo e natureza; história das práticas corporais; história da educação do corpo e da higiene; história da 
educação física. Desde 1998 atua no Programa de Pós Graduação em Educação da UNICAMP 
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da representação desta como componente da educação que atende as 
necessidades do bio-psico-sociais do indivíduo através da prescrição do 
desenvolvimento de condutas motrizes ligadas à expressão da personalidade 
do educando [...] (PAIVA, 1994, p.179). 
 

Também o Colégio ao ser aceito, em 1988, no quadro associativo das instituições que 

formam a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), teve assegurado a 

possibilidade de “diálogo e a interação com outras entidades científicas com poder de 

intervenção nas discussões acerca das políticas de ciência e tecnologia do país”(PAIVA, 

1994, p.180). 

No entanto, conforme Bracht (2009), o CBCE ficou conhecido no âmbito mais geral 

da Educação Física como uma instituição que representa não a área como um todo, mas um 

grupo ou segmento desta, o que traz suspeitas sobre sua representatividade, ou apenas a 

considera como de legitimidade e representatividade parcial. Em decorrência disso, conforme 

o pesquisador,  

as mais recentes direções do CBCE [foram levadas] a empreender ações que 
pudessem atrair pesquisadores e lideranças que dele se haviam distanciado e 
representam posições e concepções não hegemônicas em seu interior. Essas 
ações visavam não só fortalecer a associação, mas também fortalecer o 
próprio campo da educação física nas lutas no âmbito do campo científico 
mais amplo (por exemplo: por recursos nas agências de fomento à pesquisa e 
à pós-graduação). Um receio, já manifestado, é o de que essa “acomodação” 
pode significar uma também “acomodação” da associação às regras 
dominantes no campo científico maior, portanto, com custo para o papel de 
resistência que o CBCE vem historicamente desempenhando no campo 
(BRACHT, 2009, p.37). 

 
Com efeito, é importante salientar que vários dos profissionais que pensaram, de 

diferentes maneiras, a Educação Física a partir dos interesses pedagógicos e/ou social 

aglutinados no CBCE são professores em Instituições de Ensino Superior e haviam retornado 

do exterior, onde foram fazer seus cursos de doutorado e mestrado, ou cursaram pós-

graduações, no país, no âmbito das ciências humanas. Considero que a produção veiculada 

por esses intelectuais pode ser inscrita no que Taborda de Oliveira (2001) percebeu a partir do 

período final dos anos de 1970, durante a década de 1980 e, entendo também, no início dos 

anos de 1990, ou seja, afeita à Psicomotricidade, procurando justificar a disciplina no âmbito 

escolar e nos discursos denunciando a submissão da Educação Física aos códigos esportivos. 

Assim, a Psicomotricidade, por meio das primeiras obras traduzidas de Jean Le 

Boulch14, no entendimento de Daolio (1997), foi uma das orientações iniciais a repercutir 

                                                 
14 O autor é francês e professor de Educação Física, doutor em Medicina, especialista em Reabilitação Funcional 
e Psicomotricidade. 
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entre os profissionais no âmbito pedagógico da Educação Física. O autor entende que seus 

fundamentos foram eleitos em detrimento das orientações teórico-metodológicas dirigidas “à 

automatização e ao rendimento motor, expresso no modelo didático oficial da desportivização 

da Educação Física. É nesse momento que ganha força a preocupação com a educação 

motora, principalmente nas séries escolares iniciais” (DAOLIO, 1997, p.30). O pesquisador 

explicitou que possivelmente a Psicomotricidade tenha sido sucesso entre os professores de 

Educação Física por ter mostrado a relevância “do desenvolvimento e aprimoramento das 

estruturas psicomotoras de base, e o consequente envolvimento do professor de Educação 

Física com as responsabilidades escolares” (DAOLIO, 1997, p.30). No entanto, considerou 

que tal perspectiva não se afirmou no âmbito da Educação Física como uma tendência por 

provocar confusão com outras áreas. Assim, explicitou que a Psicomotricidade nunca foi 

exclusividade da Educação Física, sendo também utilizada pela Pedagogia, Psicologia, 

Psicopedagogia, além de ter iniciado a formação específica de profissionais psicomotricistas. 

Ainda alegou que a Psicomotricidade de algum modo colaborou para a negação de conteúdos 

entendidos como específicos da Educação Física, notadamente o esporte. Assim, Daolio 

(1997, p.30) compreende que quando valorizou “a formação integral da criança, o discurso da 

Psicomotricidade, centrado na ‘educação pelo movimento’, fez com que a Educação Física se 

tornasse meio para outras disciplinas escolares, perdendo, assim, sua especificidade”. 

Outra obra de destaque na área é o livro Educação de Corpo Inteiro, publicado em 

1989, de autoria do professor João Batista Freire15, que nas considerações de Oliveira (1994) 

faz uma proposta para a Educação Física escolar, notadamente para as séries iniciais, 

discutindo-a teoricamente e apresentando também um grande número de atividades, 

principalmente brinquedos e jogos, para serem aplicados nas aulas. Para Daolio (1997) a 

proposta veiculada nesta literatura critica fortemente a escola na medida em que explicitou 

que esta instituição nega a cultura infantil, enfatiza uma educação pouco significativa à 

criança, não favorecendo sua individualidade e barrando sua liberdade. Assim, indicou que a 

proposta do professor João Batista Freire valoriza o conhecimento espontâneo de jogos, 

brincadeiras e atividades motoras inerentes à criança indo, desse modo, favorecer uma 

                                                 
15 O professor, de acordo com o texto de seu Currículo Lattes, possui graduação em Educação Física pela 
Faculdade de Educação Física de Santo Andre (1973) e doutorado em Psicologia Educacional pela Universidade 
de São Paulo (1991). Em 1991 foi aprovado em concurso de Livre Docente em Pedagogia do Movimento pela 
Faculdade de Educação Física da Unicamp. Atualmente é professor aposentado pela Universidade Estadual de 
Campinas. Coordena o grupo de estudos Oficinas do Jogo em Florianópolis. É vinculado atualmente ao Centro 
de Ciências da Saúde da Universidade do Estado de Santa Catarina, na qualidade de professor visitante. Tem 
experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física, atuando principalmente nos seguintes 
temas: educação física, educação física escolar, educação, jogo e educação física, pesquisa-ação, pedagogia 
lúdica. 
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educação de corpo inteiro em que não apenas a cabeça da criança estivesse na escola, mas seu 

corpo. Completou que 

a educação da motricidade de que fala [João Batista] Freire se constituiria 
numa educação das habilidades motoras que permitem ao homem expressar-
se. Se é pela motricidade que o homem se expressa e se realiza, a educação 
da motricidade implicaria ao mesmo tempo uma educação dos sentidos e dos 
símbolos (DAOLIO, 1997, p.31).  

 
Com isso, assegurou que em tal perspectiva educar os sentidos significaria estimular 

que a criança os explore, enquanto a educação dos símbolos seria favorecida pela centralidade 

dos jogos e dos brinquedos que são uma fábrica de símbolos. Outros aspectos encarados como 

méritos da proposta que quer o corpo do aluno na escola se consubstanciam na medida que 

em sua perspectiva, de acordo com Oliveira (1994), a avaliação quantitativa sofre grande 

oposição, não há separação entre meninos e meninas nas aulas e os métodos de ensino 

tradicionais são fortemente questionados. Contudo, algumas ressalvas são feitas a educação de 

corpo inteiro, sendo uma das mais consistentes o fato de que mesmo com o reconhecimento 

de que João Batista Freire alertou para o fato de que a Educação Física não se tornasse 

disciplina auxiliar de outras na escola, foi dado por ele muita importância, em sua proposta, a 

possibilidade de que por meio das atividades corporais se obtivesse conhecimentos, 

principalmente, da matemática e do cálculo (OLIVEIRA, 1994). Assim, para Caparroz (1997) 

este dado permite compreender que essa proposta metodológica de ensino na área concebeu 

que por meio das atividades físicas se enfatizasse o desenvolvimento cognitivo, numa clara 

intenção de conferir à Educação Física a mesma importância que possuem as demais 

disciplinas. Portanto, a partir dessa “tentativa de encontrar seu status junto às demais 

disciplinas, a Educação Física escolar entra pelo caminho da negação de si própria, para a 

afirmação no campo das demais” (CAPARROZ, 1997, p.148). Desse modo, a partir da 

verificação desses elementos entendo que a educação de corpo inteiro também pode ser 

compreendida como educação pelo movimento, tal qual como constatado em relação à 

Psicomotricidade. 

Também é relevante destacar a perspectiva desenvolvimentista de Educação Física, 

que tem como principal representante o professor Go Tani, que junto com outros autores, 

produziu a obra Educação Física escolar: fundamentos de uma abordagem 

desenvolvimentista, publicada em 1988. Conforme Daolio (1997), esta perspectiva da área se 

debruça nos estudos sobre desenvolvimento motor, aprendizagem motora e controle motor, e 

traz como ponto central a afirmação de que o objeto de estudo da Educação Física é o 

movimento humano, sendo sua especificidade, notadamente nas séries iniciais, a promoção da 
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aprendizagem do movimento, de modo que até a 4ª série do primeiro grau, atual 5º ano do 

Ensino Fundamental, sejam priorizadas as habilidades motoras básicas resumidas no andar, 

correr, saltar, arremessar, receber, rebater, chutar e quicar; enquanto que nas séries, ou anos 

seguintes, se enfoque as habilidades motoras específicas que são necessárias nas diferentes 

atividades do homem. Para Oliveira (1994) a perspectiva desenvolvimentista possui dois 

aspectos positivos. Nesse sentido, indicou a boa crítica da proposta à iniciação esportiva 

precoce, como também considerou acertada a afirmação de que o movimento humano é o 

principal interesse da Educação Física, podendo ser estudado nos níveis bioquímico, 

neurofisiológico, comportamental e social. No entanto, a perspectiva de Educação Física 

desenvolvimentista sofre severas críticas. Assim, quando seu principal elaborador afirmou 

que a promoção da aprendizagem do movimento é a especificidade da Educação Física 

produziu, de acordo com Daolio (1997), as maiores polêmicas com o grupo marxista, já que 

estes entendem que a área concebida nestes termos se reduz aos aspectos biológicos e 

desconsidera suas implicações sociais. Nessa mesma direção Oliveira (1994) atestou que 

mesmo a proposta tendo levado em conta que as dimensões humanas são biológica, social, 

cultural e cognitiva apresentou e deu atenção de forma preponderante os aspectos biológicos. 

E por fim, no mesmo tom de crítica Caparroz (1997, p.164), com um olhar mais dirigido para 

a escola, argumentou que a proposta desenvolvimentista não traz “um aprofundamento sobre 

a forma como a Educação Física escolar deve proceder a seleção do conteúdo no seio da 

cultura, não há consideração sobre como esta área opera a conversão do conhecimento acerca 

do movimento humano em saber escolar”. 

Em relação ao discurso crítico, com forte viés de denúncia, destacam-se duas obras 

publicadas no início da década de 1980 que são consideradas precursoras dessa tendência na 

Educação Física no Brasil. Assim, o livro A educação física cuida do corpo...e ‘mente’, 

lançado em 1983, de João Paulo S. Medina é visto como uma das obras inaugurais que traz à 

cena da área um enunciado de renovação e com viés político. Conforme Daolio (1997) o título 

do livro já indicava que a Educação Física deveria traçar como objetivo algo além do 

adestramento do corpo. Compreendeu, ainda, que essa produção explicitava a necessidade da 

área, urgentemente, entrar em crise de identidade, o que seria benéfico para seu 

desenvolvimento. Essa obra, de acordo com Oliveira (1994), foi uma das que mais circulou 

entre professores e estudantes dos cursos de Educação Física e que de algum modo marca um 

novo olhar para a área. O autor destacou, também, que este livro traz uma contribuição 

original ao relacionar os níveis de consciência propostos por Paulo Freire, a saber, 
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intransitiva, transitiva ingênua e transitiva crítica com três concepções fundamentais de 

Educação Física, respectivamente: convencional, modernizadora e revolucionária. 

A outra obra é o livro de Vitor Marinho de Oliveira16, publicado também em 1983, 

cujo título é O que é Educação Física?, que é considerado, ao lado do de Medina, como 

introdutório dos debates e reflexões da área no Brasil, com proposições advindas das ciências 

humanas que convergiam com preocupações dirigidas à transformação da sociedade. Para 

Daolio (1997), a obra de Oliveira é dirigida para uma caracterização da Educação Física, 

entendida enquanto ciência que estuda o homem em movimento. O próprio Oliveira (1994), 

ao comentar sobre O que é Educação Física?, entendeu que esta produção indica não ser 

possível definir o que é a área partindo de parâmetros médicos. 

Já no início da década de 1990 as proposições críticas para a Educação Física, de certa 

maneira, são pensadas e sistematizadas levando em conta a possibilidade de aplicá-las na 

realidade escolar17, o que evidencia, certamente, uma preocupação com discussões críticas de 

cunho mais pedagógicos. Nesse sentido, destaco o livro Metodologia do Ensino de Educação 

Física, escrito pelo que convencionalmente ficou conhecido como um Coletivo de Autores18, 

                                                 
16

 Conforme texto informado em seu Currículo Lattes possui mestrado em Educação pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (1981) e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1993). Tem 
experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas: 
história da educação física, sociologia da Educação Física, Educação Física escolar e formação do profissional 
em Educação Física. 
17 Reconheço que o livro Educação Física: ensino e mudanças, de Elenor Kunz, publicado em 1991 se insere 
numa perspectiva crítica do ensino na área. No entanto, escolhi não explicitar seus principais aspectos nessa 
dissertação por concordar com Daolio (1997) quando afirmou que este autor surge posteriormente aos debates 
mais acirrados no âmbito da Educação Física na década de 1980 e apresenta uma posição mais renovada e menos 
excludente. 
18

 Faziam parte deste coletivo os professores: Celi Nelza Zülke Taffarel, que de acordo com seu Currículo 
Lattes, possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco (1976), especialização 
em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Pernambuco (1980), mestrado em Ciência do Movimento 
Humano pela Universidade Federal de Santa Maria (1982), doutorado em Educação pela Universidade Estadual 
de Campinas (1993) e, Pós--Doutorado na Universidade de Oldenburg, Alemanha, (1999). Atualmente é 
professora titular da Universidade Federal da Bahia. Ex-presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 
- CBCE (Gestões 1987-1989 e 1989-1991). Ex-secretária Geral do ANDES-SN (Gestão 2002-2004). Ex-diretora 
da Faculdade de Educação da UFBA (Gestão 2008-2012). Pesquisadora de Produtividade da UFBA. Tem 
experiência na área de Ciências do Esporte, com atuação nas problemáticas significativas, a saber: formação de 
professores, produção do conhecimento cientifico, políticas públicas e trabalho pedagógico. A ênfase na 
Educação Física e Esporte e atuando principalmente nas seguintes áreas: Ciências da Saúde com ênfase nas 
bases e fundamentos da Educação Física e Esporte e, nas Áreas de Ciências Humanas com ênfase nos temas 
Trabalho Pedagógicas, Formação de Professores, Produção do Conhecimento, Políticas Públicas de Educação 
Física e Esporte. A ênfase na Educação é com Currículos Específicos para Níveis e Tipos de Educação, atuando 
principalmente na Educação do Campo; Elizabeth Varjal, que no próprio livro indicou ser graduada em 
Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, ter sido professora de um curso de magistério para professores 
leigos das Escolas Comunitárias de Recife. Ter integrado a equipe dirigente da Secretaria de Educação do 
Recife. Integrado, também, a equipe dirigente da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Pernambuco. É 
mestre em Educação pelo Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. É militante de 
movimentos políticos e sociais; Micheli Ortega Escobar, que conforme consta em seu Currículo Lattes é Doutora 
em Educação pela UNICAMP, pesquisadora do Grupo LEPEL/FACED/UFBA, professora visitante da UFBA 
com financiamento da FAPESB. Professora Titular aposentada pela UFPE. Consultora do Ministério do Esporte. 
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que foi publicado em 1992. Nesta obra é apresentada a pedagogia crítico-superadora e 

postulado que a Educação Física seja entendida como uma disciplina que trabalha 

pedagogicamente, na escola, os temas da Cultura Corporal, tais como o jogo, o esporte, a 

ginástica, a dança, as lutas, entre outros, de maneira que o estudo desse conhecimento objetive 

a apreensão da expressão corporal como linguagem. Um dos fundamentos da prática 

pedagógica na área calcada na pedagogia crítico-superadora é a noção de historicidade da 

Cultura Corporal. Nesse sentido, é indicado no livro, que se deve trabalhar o conhecimento 

desde sua origem, para propiciar ao aluno a visão de historicidade que possibilita a 

compreensão de que é um sujeito histórico, que pode interferir em sua vida particular e na 

atividade social sistematizada. Em relação ao trato com o conhecimento, seus autores expõem 

que deve ser levado em conta alguns princípios curriculares, tais como: a relevância social do 

conteúdo, contemporaneidade do conteúdo, adequação à possibilidades sócio-cognitivas do 

aluno, simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, espiralidade da 

incorporação das referências do pensamento e provisoriedade do conhecimento. Conforme o 

Coletivo de Autores (1992) sua pedagogia admite o uso de espaços diferentes para o ensino de 

Educação Física, desde os consagrados na área, ou seja, a quadra e o campo, como também a 

sala de aula, o recreio e outros. Em relação ao tempo pedagogicamente necessário para a 

aprendizagem, confere papel secundário ao sistema de seriação, e concede centralidade aos 

ciclos de organização do pensamento do aluno. Por fim, para os autores, os temas da Cultura 

Corporal, trabalhados no âmbito escolar, possuem um sentido/significado em que se 

interpenetram, de forma dialética, a intencionalidade/objetivos do homem e as 

intenções/objetivos da sociedade. Sendo assim, argumentaram que uma atividade corporal 

como o esporte, por exemplo, possui para o professor um sentido, ao passo que para o aluno 

esta mesma atividade tem outro sentido, por certo ligado às suas aspirações de ordem pessoal, 

tendo relação com sua realidade de vida e motivações. Desse modo, propondo-se em trabalhar 

os conteúdos do ponto de vista da classe trabalhadora expressaram que 

Tratar desse significado/sentido abrange a compreensão das relações de 
interdependência que jogo, esporte, ginástica e dança, ou outros temas que 

                                                                                                                                                         
Graduada em Pedagogia da Educação Física pela Universidad de Chile e Especialista em Supervisão e 
Administração Educacional pela Organização dos Estados Americanos. Tem experiência na área de Educação, 
com ênfase em Currículos Específicos para Níveis e Tipos de Educação, atuando principalmente nos temas: 
currículo, formação profissional, educação física e esporte, políticas públicas e ciência e tecnologia; Valter 
Bracht que possui, segundo seu Currículo Lattes, doutorado - Universität Oldenburg (1990). Atualmente é 
professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, onde coordena o Laboratório de Estudos em 
Educação Física do CEFD. Foi presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (1991/93 e 1993/95). 
Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas: educação física 
escolar, formação continuada de professores, educação e epistemologia; além dos professores Carmen Lúcia 
Soares e Lino Castellani Filho. 
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venham a compor um programa de Educação Física, têm com os grandes 
problemas sócio-políticos atuais como: ecologia, papeis sexuais, saúde 
pública, relações sociais do trabalho, preconceitos sociais, raciais, da 
deficiência, da velhice, distribuição do solo urbano, distribuição de renda, 
dívida externa e outros. A reflexão sobre esses problemas é necessária se 
existe a pretensão de possibilitar ao aluno da escola pública entender a 
realidade social interpretando-a e explicando-a a partir dos seus interesses de 
classe social. Isso quer dizer que cabe à escola promover a apreensão da 
prática pedagógica social. Portanto, os conteúdos devem ser buscados dentro 
dela (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.62-63). 

 
Contudo, são feitas algumas críticas à proposta, que vão desde as dificuldades de 

concretamente, na escola, ser implementada; à estruturação da aula que propõe; ao conceito 

de Cultura Corporal; e ao fato dos autores da pedagogia crítico-superadora, segundo Caparroz 

(1997), parecem não considerar que os temas advindos da Cultura Corporal sempre estiveram 

presentes no percurso histórico da Educação Física escolar, demonstrando, assim, a não 

consideração de como de fato se desenvolveu a disciplina no interior da escola. 

De todo modo, entendo ser relevante pontuar que o processo de redemocratização do 

país, com o fim do regime militar, favoreceu a cisão no âmbito da Educação Física de 

pesquisadores que tinham em comum o fato de resistirem às orientações que viam na escola o 

local para o fomento e descoberta do talento esportivo e concordo com Daolio (1997, p.81), 

quando compreende que a ruptura no pensamento científico da área nos anos de 1980 

provocou a “necessidade de todos aprofundarem seus estudos a fim de continuar defendendo 

determinados pressupostos e isso parece ter levado, já no início da década de 90, a uma 

delimitação mais rigorosa de linhas teóricas e abordagens”. 

Em relação a notabilidade da produção em Educação Física da década de 1980 e início 

dos anos 1990, seja a de viés crítico ou a que tratava da educação pelo movimento ou do 

movimento, de acordo com Caparroz (1997), foi importante o fato de ocupar espaço no 

âmbito acadêmico, principalmente em programas de pós-graduação e periódicos específicos; 

pela sua conversão em livros e consequente adoção em cursos de Educação Física de 

diferentes Instituições de Ensino Superior; e, por sua presença em bibliografias de concursos 

públicos, em programas curriculares de vários órgãos governamentais do país, tanto na esfera 

estadual quanto municipal. 

Porém, Caparroz (1997) considerou que a literatura que estudou19, ao tecer suas 

análises sobre a Educação Física, a conceituou de forma ambígua. Assim, em alguns 

                                                 
19 Foram analisados pelo autor os livros de: BETTI, M. Educação Física e sociedade. São Paulo: Movimento, 
1991; CASTELLLANI FILHO, L. Educação Física no Brasil: a história que não se conta. Campinas: Papirus, 
1988; CARMO, A. Educação Física: competência técnica e consciência política em busca de um movimento 
simétrico. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 1985; COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do 
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momentos a área foi tratada como prática social e em outros como campo de interesse 

científico. Essa ambiguidade conceitual provocou outra dificuldade, qual seja, a de que o 

aperfeiçoamento das práticas sociais é reflexo do desenvolvimento científico, de tal forma que 

tais práticas sejam vistas apenas como aplicações das descobertas científicas. 

Em relação a Educação Física escolar, Caparroz (1997) notou que a literatura que 

pesquisou também revelou ambiguidade no modo como foi tratada. Dessa maneira, houve um 

entendimento de que a área é restrita somente à escola; outro que compreendeu que a 

Educação Física é uma atividade que ocorre em diversas práticas sociais, tais como: escolares, 

desportivas, de lazer, terapêuticas, entre outras. Com isso, conforme Caparroz (1997, p.55) 

Ao discutirem os elementos da Educação Física dentro da escola, acabam 
por fazer uma análise dos elementos de fora dela, sem contudo operar uma 
crítica de forma a apreender tais elementos para dentro da escola, isto é, o 
fazem apenas pela incorporação dos elementos externos aos internos. O 
inverso também ocorre, ou seja, ao discutirem a Educação Física em outros 
âmbitos, as análises acabam por se referir basicamente ao lócus escolar, 
como se este fosse praticamente o campo exclusivo de práticas da Educação 
Física. 

                                                                                                                                                         
ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992; CUNHA, M. S. Educação Física ou Ciência da motricidade 
humana? 2 ed. Campinas: Papirus, 1989; FARIA JUNIOR, A. G. Didática de Educação Física: formulação de 
objetivos. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987; FERREIRA, V. L. C. Prática de Educação Física no 1º grau: modelo 
de reprodução ou perspectiva de transformação? São Paulo: IBRASA, 1984; FREIRE, J. B. Educação de Corpo 
Inteiro: Teoria e Prática da Educação Física. São Paulo: Scipione, 1989; GRUPO PEDAGÓGICO UFPe/UFSM. 
Visão Didática da Educação Física: análises críticas e exemplos práticos de aula. Rio de Janeiro: Ao Livro 
Técnico, 1991; MEDINA, J. P. S. A Educação Física cuida do corpo...e ‘mente’: bases para a renovação e 
transformação da educação física. 2. ed. Campinas: Papirus, 1983; OLIVEIRA, V. M. O que é Educação Física? 
3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984; OLIVEIRA, V. M. Educação Física Humanista. Rio de Janeiro: Ao Livro 
Técnico, 1985; TAFFAREL, C. N. Z. Criatividade nas aulas de Educação Física. Rio de Janeiro: Ao Livro 
Técnico, 1985; TANI, GO et al. Educação Física Escolar: fundamentos para uma abordagem desenvolvimentista. 
São Paulo: EPU/EDUSP. 1988. Caparroz também fez, consultando diferentes periódicos, a análise de 12 artigos, 
sendo eles de: BRACHT, V. A Educação Física escolar como campo de vivência social. Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte, São Paulo, v.9, n.3, p.23-39, mai. 1988; BRACHT, V. Educação Física: a busca da 
autonomia pedagógica. Revista da Educação Física, Maringá, v.1, n.0, p.28-33, 1989; CARMO, A. A. A 
pesquisa em Educação Física. Corpo e Movimento, São Paulo, n.3, p. 29, out. 1984; CARMO, A. A. Educação 
Física: uma desordem para manter a ordem. In: OLIVEIRA, V. M. (Org.) Fundamentos Pedagógicos da 
educação física. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1987. p.41-47; CASTELLANI FILHO, L. A 
(des)caracterização profissional filosófica da Educação Física. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, São 
Paulo, v.4, n.3, p.95-101, 1983; CUNHA, M. I. Educação Física, um ato pedagógico. Revista Brasileira de 
Educação Física e Desportos, Brasília, n.53, p.09-12, jan-dez. 1984; DAOLIO, J. A importância da Educação 
Física para o adolescente que trabalha: uma abordagem psicológica. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 
Campinas, v.8, n.1, p.134-139, 1986; FARIA JUNIOR, A. G. Fundamentos Pedagógicos: avaliação em 
Educação Física. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1985. 160p. Cap.3: Avaliação do domínio cognitivo – um 
alerta. Aspecto cognitivo da avaliação em Educação Física, p.30-68; SANTIN, S. Educação Física e Desportos: 
uma abordagem filosófica da corporeidade. Kinesis, Santa Maria, n. especial, p.143-156, 1984; SOARES, C. L. 
Fundamentos da Educação Física escolar. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, [s.l] n.167, p.51-68, 1990; 
TANI, G. A formação do professor de Educação Física e a pesquisa. Corpo e Movimento, São Paulo, n.3, p.28, 
out, 1984; WEISSLER, B. Educação Física – análise e uma proposta de conceituação. Informativo APEF, São 
Paulo, n.01, mai. 1981. Conforme o pesquisador, esta literatura constava nos programas de concursos públicos 
para professores de 1º e 2º graus das redes municipal e estadual de São Paulo, realizados entre 1980 e 1994; nas 
Propostas Curriculares para a Educação Física de 1º e 2º graus do município e Estado de São Paulo, formuladas 
entre 1980 e 1994; como também nos Subsídios Pedagógicos/Curriculares de Educação Física, tanto da rede 
municipal, quanto da rede estadual de educação de São Paulo, entre 1980 e 1994. 
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Em suas considerações o autor entendeu ser possível que tal indefinição tenha 

ocorrido, porque o movimento desse momento histórico ao caracterizar a área de maneira a 

estipular a sua trajetória exclusivamente como mero reflexo de determinações 

macroestruturais, compreendendo-a do ponto de vista de que são as condições atuais que são a 

referência para essa análise, não considerou a dinâmica própria da área em relação às 

mediações que tenham ocorrido no seu interior, o que gerou reducionismos. Dessa maneira, 

explicitou que a produção teórica dos anos de 1980 e início dos anos de 1990 não faz uma 

análise que permita entender a Educação Física como um conjunto de práticas sociais 

diferenciadas, que mesmo sob determinações da macroestrutura, como todas as práticas 

sociais, são alvo de interesses e necessidades diversas, que precisam maiores estudos. Assim 

entendeu que, de modo geral, a literatura desse período que pesquisou explicita o que a 

Educação Física vem sendo para, a partir dessa constatação, dizer o que ela deveria ser, ou 

seja, prescrevê-la. Porém, considerou que  

a análise sobre o que a Educação Física vem sendo prescinde de um 
tratamento que possibilite verificar como isto tem se dado, a que fins e 
interesses tal prática tem se reportado, como ela se constitui tanto dentro 
como fora da escola, que mediações ocorrem entre as relações micro e 
macroestruturais, etc. (CAPARROZ, 1997, p.70). 

 
Para o autor, a produção teórica dos anos de 1980 construiu uma análise sobre a 

Educação Física escolar, notadamente em três eixos: 

- ao se referirem à Educação Física escolar o fazem valendo-se de uma 
crítica às influências que esta tem recebido de diferentes instituições20. Não 
fazem entretanto uma análise substantiva e densa da própria instituição 
escola; 
- estabelecem uma interlocução com a educação quase sempre no âmbito 
geral/macro das teorias educacionais. Não buscam apreender elementos que 
fundamentam uma compreensão do que é, e de como se constitui um 
componente curricular, ou seja, não operam análises de forma a apropriar-se 
daquilo que a literatura educacional tem produzido a respeito, que seria vital 
para a análise substantiva da Educação Física como componente curricular; 
- consideram a Educação Física escolar como resposta às determinações 
macroestruturais, com base numa visão dicotômica entre “práticas que 
respondem aos interesses dominantes” versus “práticas que superam esses 
interesses”. Desta forma, acabam por retirar do próprio campo social em que 
tais práticas se realizam os conflitos e as contradições que são expressas 
pelas formas através das quais essas práticas são construídas historicamente. 
(CAPARROZ, 1997, p. 83). 
 

Com isso, para o pesquisador, ficou evidente nos estudos da literatura que analisou e 

foi produzida na década de 1980 e nos primeiros anos da década de 1990, que procuraram 

                                                 
20 O autor se referiu às instituições militar, médica e esportiva. Também considerou que a identidade da 
Educação Física está ligada a tais instituições, pondo em questão, assim, críticas que colocam a área a seu 
reboque. 
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compreender a trajetória histórica da Educação Física na escola, que foram feitas análises que 

se restringiram as macrodeterminações, sobrepondo-se, assim, “a irremediável idéia de 

dominação e controle social dos conteúdos escolares” (CAPARROZ, 1997, p.144), o que 

produziu o entendimento de que a área adentrou na escola por ser um possível elemento para 

a manutenção das relações de poder. 

De todo modo, percebo como grande contribuição dessa produção dos anos de 1980 e 

início da década de 1990 a tentativa de estabelecer a especificidade da Educação Física 

escolar, sendo o específico da área algo além de uma perspectiva centrada nos conhecimentos 

advindos das ciências biológicas. Assim, concordo com Caparroz (1997), quando explicitou 

que a literatura de cunho crítico que analisou definiu, corretamente, ser específico da área na 

escola o estudo do movimento humano, compreendido sob a ótica sócio-histórico-cultural, de 

forma, que o conteúdo da Educação Física escolar deve advir da Cultura Corporal, sendo esta 

entendida como as práticas corporais produzidas historicamente pelo homem. 

Além de toda essa disputa acadêmica ocorrida no âmbito da Educação Física brasileira 

nos anos de 1970, no decorrer da década de 1980 e início dos anos de 1990, que trouxe para a 

área um tom prescritivo e provocou entre seus pesquisadores consensos, rupturas e elaboração 

de diferentes abordagens para a disciplina, ainda que necessariamente não tenham 

considerado concretamente a escola, considero ser importante registrar que, principalmente, a 

partir de 1996 o governo federal, presidido por Fernando Henrique Cardoso, implementou 

uma série de ações no setor educacional21, dentre as quais destacam-se os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), elaborados pelo MEC, como uma das medidas que 

pretendeu/pretende imprimir à educação formal e, consequentemente, à Educação Física 

escolar um tom prescritivo, tal qual constatado ter ocorrido na produção teórica da década de 

1980 e início dos anos 1990. Porém, antes de dispensar maior atenção ao documento 

ministerial específico para a área, considero ser pertinente apresentar em linhas gerais os 

PCNs e as considerações que tem sido feitas a seu respeito. 

                                                 
21 A implantação destas ações pode ter uma de suas explicações no fato de que a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) 9.394, de 20 de dezembro de 1996, é, conforme Saviani (2008, p.226), 
paradoxalmente, mais indicativa do que prescritiva, tratando-se de uma “‘lei minimalista’, que deixa muita coisa 
em aberto, aparentemente para viabilizar as ações do MEC cujo papel é reforçado em face das atribuições que a 
lei confere à União nos termos do parágrafo primeiro do artigo oitavo e dos nove incisos e três parágrafos do 
artigo nono, concentrando aí as tarefas de coordenação da política educacional e articulação dos diferentes níveis 
e sistemas de ensino com funções normativas, redistributivas e supletivas; a definição de competências e 
diretrizes para nortear os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio; e a avaliação 
do rendimento das escolas de todos os níveis de ensino”. De todo modo, o autor compreende que, mesmo a LDB 
não tendo incorporado os dispositivos que de forma clara indicassem “na direção da necessária transformação da 
deficiente estrutura educacional brasileira, ela, de si, não impede que isso venha a ocorrer” (SAVIANI, 2008, 
p.238) e aponta que a resistência ativa dos educadores brasileiros realizada por meio de organizações coletivas é 
uma possibilidade para explorar as brechas que a própria lei traz. 
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Desse modo, compõem os PCNs um documento de Introdução; documentos referentes 

aos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, 

Geografia, Arte e Educação Física; e outros documentos atinentes aos Temas Transversais: 

Ética, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Consumo. 

Todos os documentos que formam os PCNs. 

configuram uma referência nacional em que são apontados conteúdos e 
objetivos articulados, critérios de eleição dos primeiros, questões de ensino e 
aprendizagem das áreas, que permeiam a prática educativa de forma 
explícita ou implícita, propostas sobre a avaliação em cada momento da 
escolaridade e em cada área, envolvendo questões relativas ao que e como 
avaliar. Assim, além de conter uma exposição sobre seus fundamentos, 
contém os diferentes elementos curriculares — tais como Caracterização das 
Áreas, Objetivos, Organização dos Conteúdos, Critérios de Avaliação e 
Orientações Didáticas —, efetivando uma proposta articuladora dos 
propósitos mais gerais de formação de cidadania, com sua operacionalização 
no processo de aprendizagem (BRASIL, 1997a, p.29). 

 
Em seu documento introdutório, os PCNs reiteradamente aludem dois aspectos que 

considero merecer bastante atenção. Assim, indicam a sua não obrigatoriedade enquanto 

diretriz educacional no âmbito das escolas públicas brasileiras; como, também, expressam ser 

fruto de um processo democrático, que se estende aos demais documentos, com ampla 

participação de vários setores da área educacional no processo de sua elaboração e 

reelaboração. 

Contudo, em relação ao seu caráter não obrigatório, bastante enfatizado no texto do 

documento do governo federal, Patriarca (2010) constatou que inicialmente o MEC o pensou 

como de viés obrigatório no âmbito das escolas públicas do país “mas que devido à resistência 

no meio acadêmico, escolar e principalmente pelo Conselho Nacional de Educação - CNE22, 

este acabou constituindo uma proposta de governo de caráter não obrigatório” (PATRIARCA, 

2010, p.68). 

Já no atinente ao seu propagado aspecto democrático o autor o colocou em suspeição 

na medida em que notou maior presença no processo de sua elaboração de professores da 

Escola da Vila, que é particular e possui um centro de formação para seus professores, em 

detrimento da participação dos docentes das escolas públicas brasileiras; e por ter constatado 

que uma das próprias elaboradoras dos PCNs de Educação Física, no caso em tela a 

professora Suraya Darido, ter reconhecido que “nem todas as sugestões e pareceres 

                                                 
22

 O CNE criado pela Lei 9135/95 “ignorou a iniciativa do MEC, e chamou para si a responsabilidade de 
deliberar sobre os conteúdos ou currículo mínimo, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais, como real 
norteadora deste tema” (PATRIARCA, 2010, p.65). 
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encaminhados foram aproveitados e que informações e dados desse tipo não foram divulgados 

pelo Ministério da Educação” (PATRIARCA, 2010, p.71). 

Entendo ser importante ter em conta mais dois pontos. Inicialmente, o fato de que sua 

implementação enquanto diretriz curricular que formula conteúdos que devem ser ofertados 

nacionalmente no plano legal, segundo Patriarca (2010), foi assegurada já na Constituição de 

198823 e também por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/9624. Em 

seguida, não se pode eclipsar que o documento ministerial foi arquitetado conforme as 

orientações (im)postas25 por instituições internacionais como o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional, que tem como norte um projeto neoliberal em que o Estado é 

entendido como ineficiente e a lógica do mercado é vista como sinônimo de qualidade e no 

âmbito educacional pretende-se formar o trabalhador que é necessário a uma economia 

globalizada. 

No tocante ao documento ministerial da área de Educação Física para o Ensino 

Fundamental, este é constituído por um texto que abrange o 1º e 2º ciclos (1ª a 4ª série), 

publicado em 1997, e por outro que se detém no 3º e 4º ciclos (5ª a 8ª série), publicado em 

1998. Os PCNs dos dois primeiros ciclos do Ensino Fundamental informam que se constituem 

em uma proposta que “procura democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica da 

área, buscando ampliar, de uma visão apenas biológica, para um trabalho que incorpore as 

dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos.”(BRASIL, 1997b, p.15), sendo o 

mesmo exposto no documento para o 3º e 4º ciclos. 

No entanto, quando procuram definir o entendimento do que seja Educação Física 

percebe-se que a unidade e coerência entre os documentos não foi preservada, já que os PCNs 

do 1º e 2º ciclos em tom conclusivo explicitam que “[...] a presente proposta entende a 

Educação Física como uma cultura corporal” (BRASIL, 1997b, p.23), enquanto que os PCNs 

do 3º e 4º ciclos conceitua “[...] a Educação Física como uma área de conhecimento da cultura 

corporal de movimento e a Educação Física escolar como uma disciplina que introduz e 

integra o aluno na cultura corporal de movimento [...]” (BRASIL, 1998, p.29). Diante disso, 

corroboro com o expressado por Caparroz (2003, p.317-318) de que: 

Observa-se a apropriação de termos, como “cultura corporal”, “cultura 
corporal de movimento”, sem entretanto relacioná-los com o significado 
conceitual que possuem nas elaborações acadêmicas. Ademais não há um 
aprofundamento sobre o sentido que se dá à compreensão de educação física, 

                                                 
23 Ver artigo 210. 
24 Ver artigo 26. 
25

 Patriarca (2010) afirmou que os empréstimos concedidos, principalmente, pelo Banco Mundial e Fundo 
Monetário Internacional são condicionados à aceitação de seus termos.  
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como uma cultura corporal (que outras culturas corporais existem?) ou ainda 
como uma área de conhecimento da cultura corporal de movimento (que 
outras áreas formam a cultura corporal de movimento?) e a educação física 
escolar como uma disciplina (quais as outras disciplinas?) que introduz e 
integra o aluno na cultura corporal de movimento. Difícil de entender 
também é esta idéia de a educação física introduzir e integrar o aluno na 
cultura corporal de movimento. 

 
Além dos termos aludidos anteriormente é possível encontrar, ainda no documento do 

3º e 4º ciclos, a expressão “cultura de movimento”26 o que reforça as análises feitas por 

Caparroz (2003), como também permitem ver o esforço do documento de tentar se apresentar 

como proposta condizente com um olhar crítico sobre a área. 

Considero ficar visível que o documento do MEC para Educação Física, 

principalmente o referente aos dois últimos ciclos do ensino fundamental, não considera que 

os estudantes já estão introduzidos e integrados na cultura corporal, ou seja, que em seu 

cotidiano realizaram e realizam práticas corporais construídas histórica e socialmente antes de 

frequentarem a escola, ou que as executam fora do período de aula, seja em suas ruas, em 

clubes e escolinhas de esporte que frequentam, entre outros. Assim, entendo que quando os 

PCNs de Educação Física expressam que se deve introduzir e integrar na cultura corporal de 

movimento, expõem ser essa a reduzida função da disciplina na escola. 

Os PCNs informam que seus conteúdos são organizados em três blocos que se 

articulam entre si, possuindo conteúdos em comum, mas respeitando as especificidades de 

cada um. Assim, tem-se o bloco Esporte jogos, lutas e ginásticas que trazem a definição do 

que seja cada uma dessas atividades e admite que também podem ser classificadas em função 

do contexto onde ocorre e a partir das intenções de seus praticantes. Ainda incluem-se nesse 

bloco as informações históricas sobre origem e características de cada prática corporal que o 

compõe. 

O outro bloco é o de Atividades Rítmicas e expressivas em que são alocadas as danças 

e brincadeiras cantadas, já que se trata de “[...] manifestações da cultura corporal que tem 

como características comum a intenção de expressão corporal e comunicação mediante gestos 

e a presença de estímulos sonoros como referências para o movimento corporal”(BRASIL, 

1997b, p.38) 

E também tem-se o bloco de Conhecimentos sobre o corpo, que trata dos  

Conhecimentos e conquistas individuais que subsidiam as práticas corporais 
expressas nos outros dois blocos e dão recursos para o indivíduo gerenciar 
sua atividade corporal de forma autônoma. O corpo é compreendido como 

                                                 
26 Ir, por exemplo, na parte do texto que trata da Educação Física e os Temas transversais, no tópico sobre ética e 
conferir o primeiro parágrafo. Sobre “cultura de movimento” consultar Kunz (1994). 
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um organismo vivo, que interage com o meio físico e cultural, que sente dor, 
prazer, alegria, medo, etc. Para se conhecer o corpo abordam-se os 
conhecimentos anatômicos, fisiológicos, biomecânicos e bioquímicos que 
capacitam a análise crítica dos programas de atividade física e o 
estabelecimento de critérios para julgamento, escolha e realização que 
regulem as próprias atividades corporais saudáveis, seja no trabalho ou no 
lazer (BRASIL, 1997b, p.36) 

 
São elementos integrantes deste bloco, ainda, os hábitos posturais e atitudes corporais. 

Considero que o bloco referido anteriormente traz novamente a marca da falta de 

unicidade e coerência do documento, tal como ocorreu em relação a conceituação de 

Educação Física, já que o próprio PCNs explicita que pretende superar a concepção 

biologizante da área em que corpo e movimento estão ancorados nos conhecimentos advindos 

da fisiologia e, no entanto, menciona apenas que para conhecer o corpo são necessários 

conhecimentos ligados às ciências biológicas. Assim, não leva em consideração que conhecer 

o corpo diz respeito, também, aos conhecimentos referentes à sociologia, história, 

antropologia, entre outros. 

Desse modo, entendo que figura no documento de Educação Física para o Ensino 

Fundamental um corpo que precisa ser apto fisicamente, mas que conforme Caparroz (2003, 

p.326) deve estar ligado “a um movimentar-se ‘adequado’, que leve o indivíduo a agir com 

eficiência e posturalmente correto, não só no desenvolvimento de atividades sistematizadas, 

mas também nas diferentes relações corporais que estabelece no seu cotidiano”. Para o autor 

trata-se de sobrepujar a consciência corporal pelo que chamou de consciência ergonômica, 

vista como ideal para o desenvolvimento desta sociedade em que, compreendo, tem que se 

educar pelo movimento para aprender a conviver sem conflitos. Portanto, os PCNs 

apresentam um caráter eclético que tenta aliar diferentes propostas pedagógicas da área de 

Educação Física, buscando reunir o que considera contribuição positiva de cada uma e 

obscurecendo as diferenças conceituais, educacionais e de visão de mundo. 

Por fim, outro aspecto a destacar diz respeito ao fato de que, segundo Caparroz e 

Bracht (2007), a produção crítica dos anos 1980 ao absorver o discurso progressista da 

Educação reduziu o pedagógico ao sociopolítico e limitou as questões de didática, ou seja, os 

processos de ensino-aprendizagem aos aspectos técnicos, o que provocou a hipertrofia das 

discussões pedagógicas e consequente atrofia das discussões didáticas. Desse modo, para os 

autores  

A importação dessas análises pelo pensamento progressista da educação 
física no Brasil (juntamente com a influência da sociologia crítica do esporte 
desenvolvida na Europa) provocou uma inflexão no sentido de que o 
premente era entender a inserção macrossocial da educação física em 
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detrimento das preocupações com a prática imediata dos professores de 
educação física nas escolas, ou melhor, a prática desses professores era agora 
explicada como conseqüência de interesses e movimentos macrossociais. A 
prática dos professores passa a ser entendida como uma mera derivação das 
decisões mais gerais de uma pedagogia sociologizada e politizada 
(CAPARROZ; BRACHT, 2007, p.25). 

 
Contudo, atestaram que no decorrer da década de 1990, no âmbito da Educação Física 

de cunho progressista, as questões de didática voltaram a figurar no centro das discussões 

pedagógicas críticas e apontaram como motivos desse retorno a necessidade de qualificar a 

intervenção na escola e acabar com um mal-estar gerado pela dificuldade em operacionalizar 

uma prática pedagógica condizente com tais preceitos. Nesse entendimento, indicaram que o 

modo de tratar as questões de didática afastam-se das questões tecnicistas e convergiram para 

a consideração de que  

o professor não deve aplicar teoria na prática e, sim, (re)construir 
(reinventar) sua prática com referência em ações/experiências e em 
reflexões/teorias. É fundamental que essa apropriação de teorias se dê de 
forma autônoma e crítica, portanto, como ação de um sujeito, de um autor 
(CAPARROZ; BRACHT, 2007, p.27). 

 
Desse modo, consideraram que é possível um entendimento de didática que permita 

aos docentes uma interlocução com independência, tanto dos pesquisadores universitários 

quanto das políticas educacionais e propostas pedagógicas oficiais que orientam e normalizam 

sua ação, o que favorecerá ao professor ser o autor de sua prática pedagógica. 

Assim, conhecer e entender a prática pedagógica do professor de Educação Física 

ganha centralidade tanto nos cursos de formação de professores quanto nos estudos de 

História da Educação, já que pode ser considerada, na medida em que é realizada 

concretamente na escola, como um dos aspectos da cultura escolar que permite o confronto 

com os aspectos da teoria pedagógica e da legislação educacional. Nesse sentido, como 

referido no capítulo precedente, os impressos pedagógicos, a exemplo da Revista Nova 

Escola, constituem-se em uma das fontes que podem trazer, ainda que de modo aproximado, 

indícios sobre as práticas pedagógicas que ocorreram no âmbito do ensino o que favorece a 

compreensão das diferentes disciplinas, e especificamente, no caso dessa dissertação, da 

Educação Física escolar brasileira.  

 

 

 

 



85 
 

3.2 ALGUMAS (BREVES) CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONCEPÇÕES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Na década de 1980 e início dos anos 1990, conforme apresentei anteriormente, 

surgiram na Educação Física escolar brasileira a proposição de diferentes propostas 

metodológicas que ancoradas em concepções distintas da área, possuíam como ponto em 

comum o questionamento e oposição ao entendimento da escola como local de fomento do 

talento esportivo, em que a disciplina é respaldada sob o viés dos conhecimentos oriundos da 

biologia. 

A partir desse momento, alguns autores27 passaram a elaborar classificações em 

relação às concepções de Educação Física que acontecem na escola brasileira. Entendo que 

uma das dificuldades a tais classificações é a falta de clareza que algumas definições 

apresentam em relação ao que seja uma concepção pedagógica de Educação Física escolar e 

do que seja uma proposta metodológica para seu ensino. Compreendo que uma concepção 

educacional deve envolver os três níveis observados por Saviani (2005, p.31), a saber, 

[...] o nível da filosofia da educação que, sobre a base de uma reflexão 
radical, rigorosa e de conjunto sobre a problemática educativa, busca 
explicitar as finalidades, os valores que expressam uma visão geral de 
homem, mundo e sociedade, com vistas a orientar a compreensão do 
fenômeno educativo; o nível da teoria da educação, que procura sistematizar 
os conhecimentos disponíveis sobre os vários aspectos envolvidos na 
questão educacional que permitam compreender o lugar e o papel da 
educação na sociedade. Quando a teoria da educação é identificada com a 
pedagogia, além de compreender o lugar e o papel da educação na 
sociedade, a teoria da educação se empenha em sistematizar, também, os 
métodos, processos e procedimentos, visando a dar intencionalidade ao ato 
educativo de modo a garantir sua eficácia; finalmente, o terceiro nível é o da 
prática pedagógica, isto é, o modo como é organizado e realizado o ato 
educativo. Portanto, em termos concisos, podemos entender a expressão 
“concepções pedagógicas” como as diferentes maneiras pelas quais a 
educação é compreendida, teorizada e praticada. 
 

Com isso, entendo que as concepções pedagógicas no âmbito da Educação Física 

devem considerar as formas como são compreendidas, quais teorias que lhes dão suporte e 

como é posta em prática na escola. Ao passo que uma proposta metodológica diz respeito, 

principalmente, à prática pedagógica, já que busca organizar e realizar a ação no plano do 

ensino.  

                                                 
27

 Ver, por exemplo, Ghiraldelli Júnior (1988) e Kunz (2006). 
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Assim, a partir deste entendimento, concordo e compreendo ser pertinente as 

observações de Bracht (1999) sobre a existência de três concepções de Educação Física 

escolar na cena brasileira. 

A primeira, denominada pelo autor de biologizante, possui nos termos “atividade 

física” e “exercícios físicos” marcada a ideia de que o papel da área é contribuir para o 

desenvolvimento da aptidão física, se embasando nas ciências biológicas, em que  

A definição clássica de EF [Educação Física], nessa perspectiva, é a que a 
considera como disciplina que, por meio das atividades físicas, promove a 
educação integral do ser humano – mas, a conotação, na prática, é a do 
desenvolvimento físico-motor ou da aptidão física, servindo a “educação 
integral do ser humano” para satisfazer/caracterizar o discurso pedagógico 
(BRACHT, 1999, p.43). 

 
Como segunda concepção de Educação Física, conforme Bracht (1999), há a de 

conotação psicologizante, em que ocorre uma mudança de denominação do objeto da 

Educação Física, ainda que o paradigma ou concepção nem sempre seja alterado, e se concede 

centralidade aos termos “movimento humano”, “motricidade humana”. Essa perspectiva dá ao 

movimento importância para o desenvolvimento integral da criança, sendo esse o papel da 

área. Assim, a Educação Física é classicamente definida como educação pelo movimento e/ou 

do movimento. O autor explicitou que a base teórica dessa concepção é, principalmente, da 

psicologia da aprendizagem e da psicologia do desenvolvimento, dando a primeira atenção ao 

desenvolvimento motor e a segunda ao desenvolvimento cognitivo. Em suas considerações 

indicou que a psicologização da educação é problemática, já que traz a sua despolitização. 

Desse modo, ao se posicionar sobre as concepções biologizante e piscologizante da 

Educação Física, Bracht (1999, p.44-45) as considerou limitadas, na medida em que 

permitem ver o objeto [da Educação Física] não como construção social e 
histórica e, sim como elemento natural e universal, portanto, não histórico, 
neutro política e ideologicamente, características que marcam, também, a 
concepção de ciência onde vão sustentar suas propostas. 

 
Por fim, em uma terceira concepção de Educação Física denominada de crítica ou 

progressista, que é fortemente embasada nos conhecimentos oriundos das ciências humanas e 

sociais e que possui como categoria importante fazer a crítica do papel da educação na 

sociedade capitalista, conforme Bracht (1999), tem centralidade as expressões “cultura 

corporal”, “cultura corporal de movimento” 28. ou “cultura de movimento”. 

                                                 
28

 O autor defende a tese/ideia de que o saber específico da Educação Física vem da “cultura corporal de 
movimento”. 
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Ainda vale destacar que no entendimento do pesquisador a definição do objeto da 

Educação Física, e desse modo de sua concepção, esta relacionado com o papel social a ela 

atribuído e que isso é definidor do tipo de conhecimento buscado para sua fundamentação. É 

importante observar que isso ocorre de modo interdependente, ou seja, o tipo de 

conhecimento e concepção também define o papel social à área atribuída. 

Assim, feitas essas (breves) considerações sobre as concepções pedagógicas de 

Educação Física escolar, e na esteira do constatado por Taborda de Oliveira (2001) que ao 

estudar um impresso pedagógico29 verificou serem publicadas em suas páginas tendências 

antagônicas da Educação Física30 e, portanto, ser possível a partir do estudo de um periódico 

observar em seu interior a veiculação, ainda que em menor proporção, de concepções 

educacionais que não convergem com as orientações defendidas pelos seus produtores, 

entendo ser pertinente estudar a Revista Nova Escola nessa direção, ou seja, procurando 

analisar quais concepções do componente Educação Física, historicamente, foram veiculadas 

entre 1986 até o ano de 2010, o que será feito no próximo capítulo. 

 
 

                                                 
29 Trata-se da Revista Brasileira de Educação Física e Desportos 
30 São as tendências pragmáticas e dogmáticas da Educação Física. 



 
 

4 CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA REVISTA NOVA 

ESCOLA (1986 – 2010)  

 

O Brasil, no plano político, a partir da metade da década de 1980 iniciou seu processo 

de redemocratização, em que ocorreu, por meio de uma eleição indireta, a chegada de um 

civil à Presidência da República e em fins dessa década a elaboração e promulgação da Nova 

Carta Magna do país. Do ponto de vista educacional os educadores brasileiros organizados em 

diferentes associações exigiram mudanças profundas, principalmente no que se refere à 

função da escola pública e dos objetivos das disciplinas escolares ali trabalhadas. 

Notadamente no âmbito da Educação Física operaram-se, sob acirradas disputas entre os 

profissionais afeitos às ciências biológicas e os que convergiram com as ciências humanas e 

sociais, novos entendimentos, que veiculados por meio do CBCE, vieram consolidar na área a 

compreensão de que sua especificidade, notadamente no âmbito escolar, é o estudo do 

movimento humano compreendido sob a ótica sócio-histórico-cultural, de forma, que seus 

conteúdos devem surgir da Cultura Corporal, sendo esta entendida como as práticas corporais 

produzidas historicamente pelo homem. 

Já na metade da década de 90, com a solidificação da democracia brasileira, ocorrem, 

a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, a implementação de uma série de ações 

no âmbito educacional que visaram inserir o país no processo de globalização. Assim, os 

PCNs, com seu tom prescritivo, se constituem em uma dessas ações que pretendeu/pretende 

imprimir à Educação formal e, dessa maneira, à Educação Física escolar a marca desse 

processo. Em relação a produção teórica a área, a partir dos anos 2000, realizou a crítica da 

crítica, ou seja, atestou que as discussões pedagógicas da década de 80 e início dos anos 1990 

se hipertrofiaram ao passo que as questões de didática foram atrofiadas, e desse modo 

propuseram que retornassem ao centro dos debates no âmbito da Educação Física os aspectos 

atinentes a uma didática que permita e entenda que os docentes sejam os autores de sua 

prática educativa (CAPARROZ; BRACHT, 2007). Desse modo, nos anos finais do século XX 

foram elaboradas no âmbito da Educação Física escolar diferentes propostas metodológicas 

que se inseriram nas concepções biologizante, psicologizante e progressista ou crítica 

(BRACHT, 1999). 

Assim, imersa em todos esses processos que atingiram o país está a Revista Nova 

Escola que foi criada em 1986. Este impresso, que é publicado sob a responsabilidade da 

Fundação Victor Civita que por sua vez é vinculada a Editora Abril, desde seu surgimento é 

distribuído gratuitamente nas escolas públicas brasileiras devido a um convênio com o MEC e 
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com diferentes secretarias estaduais de Educação, de modo que três de suas principais marcas 

são: ter, em seus primeiros anos de circulação, contribuído para a criação do ideário de 

renovação democrática e participação popular divulgando e tentando convencer os 

professores sobre as benesses da política educacional naquele momento em implantação 

(PEDROSO, 1999); ter divulgado ostensivamente as ações no âmbito educacional 

implementadas a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, notadamente os PCNs 

(RAMOS, 2009; DIAS, 2010); e veiculado a imagem do professor heroico que consegue 

superar todas as dificuldades para a realização de seu trabalho (DIAS, 2010). De todo modo, 

analiso o impresso ancorado na lógica histórica thompsoniana que elimina procedimentos 

autoconfirmadores e o encara como um objeto real, concreto e cognoscível do ponto de vista 

histórico, que enquanto produto material é provisório e passível de mudanças e releituras. 

Também compartilho da visão de Viñao Frago (1998), quando afirma que as revistas 

pedagógicas possibilitam entender a cultura escolar sob o ângulo da confrontação entre teoria, 

legalidade e práticas educativas, sendo tais materiais fontes capazes de trazer indícios, ainda 

que aproximados, desses elementos. Dessa maneira, voltei o olhar para a Revista Nova Escola 

buscando apreender tais aspectos, notadamente no âmbito da Educação Física.  

Com isso, neste capítulo, tenho como objetivo principal analisar quais concepções do 

componente Educação Física historicamente foram veiculadas pela Revista Nova Escola entre 

1986 e 2010. Atrelado a essa intenção busquei, também, verificar quantas matérias com 

sugestões de conteúdos e relatos de práticas pedagógicas sobre o componente Educação Física 

foram veiculadas pelo impresso no período pesquisado; observar quais os conteúdos da 

Educação Física o periódico veiculou; constatar quais mecanismos o impresso lançou para se 

fazer um veículo que sugere conteúdos; entender qual representação de professor de Educação 

Física foi apresentada pelo impresso; compreender como a revista objetivou contribuir com a 

melhoria da qualidade da Educação Física; e, verificar se ocorreu, em seu interior, concepções 

divergentes de Educação Física em relação as orientações que veiculou para a área 

A relação Revista Nova Escola e Educação Física escolar pode ser compreendida a 

partir de duas fases distintas. A primeira, ocorrida entre 1986 a 1997, que nomeei de fase da 

adesão à educação pelo movimento, em que teve destaque, principalmente levando-se em 

consideração as sugestões de conteúdos que o impresso veiculou, a predominância de um 

conteúdo da área sendo utilizado para o aprendizado de elementos de outras disciplinas 

escolares. A segunda, que ocorreu entre 1998 a 2010, que chamei de fase de adequação aos 

PCNs, em que o periódico, tantos nas sugestões de conteúdos que publicou quanto nos relatos 

de práticas pedagógicas que veiculou, procurou liga-los, por meio da fala de consultores, ao 



90 
 

documento do MEC. Mas, antes de adentrar nas fases da relação Revista Nova Escola e 

Educação Física, verificarei, a seguir, quantas matérias com sugestões de conteúdos e relatos 

de práticas pedagógicas sobre o componente Educação Física foram publicadas pelo impresso 

entre os anos de 1986 a 2010. 

 

4.1 NÚMERO DE MATÉRIAS COM SUGESTÃO DE CONTEÚDOS E RELATOS DE 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VEICULADAS PELA REVISTA NOVA ESCOLA 

ENTRE 1986 E 2010  

 

A Revista Nova Escola desde o seu surgimento, em março de 1986, apresenta na 

composição de suas edições matérias que, principalmente, trazem entrevistas com 

especialistas em Educação do Brasil e de outros países, sugestões de conteúdos para o Ensino 

Infantil e para as várias disciplinas do Ensino Fundamental, além de veicular relatos das 

práticas pedagógicas desenvolvidas por professores brasileiros que trabalham nessas etapas da 

escolarização. 

Em relação ao componente Educação Física, o impresso veiculou entre os anos de 

1986 até 2010, em sua maioria1, matérias que se enquadram nas sugestões de conteúdos e nos 

relatos de práticas pedagógicas de professores que trabalhavam no Ensino Fundamental nas 

cinco regiões brasileiras. Assim, nesses 24 anos que abrangem o período da pesquisa, 

verifiquei que foram veiculadas, em 2372 edições do periódico, 73 matérias3 sobre a área que 

trouxeram sugestões de conteúdos ou relatos de práticas pedagógicas desenvolvidas por 

professores de Educação Física, escritas por jornalistas da revista que nem sempre foram 

identificados. O gráfico 1 a seguir permite visualizar o número de reportagens publicadas por 

                                                 
1 Constatei, após o levantamento realizado em todas as edições que localizei da revista que aludiam à Educação 
Física no período abarcado por esta pesquisa, que, entre outras formas, também foram veiculadas entrevistas 
com especialistas da área, questionários para os professores leitores testarem seus conhecimentos, sugestão para 
construção de brinquedos, divulgação de livros e manuais, além da veiculação de projetos de extensão de 
universidades realizados em escolas públicas de Ensino Básico. 
2
 De fato, entre 1986 a 2010, foram publicadas 238 edições da Revista Nova Escola. Porém, não foi possível 

localizar a edição 233 de Junho/Julho de 2010. 
3 Neste levantamento não considerei a reportagem veiculada na edição 116 (1998), primeiro relato de prática 
pedagógica vencedor do primeiro Prêmio Victor Civita, devido ao fato desta matéria já ter sido publicada na 
edição 87 (1995). Também não contabilizei as reportagens veiculadas nas seguintes edições: uma do número 127 
(1999), uma do número 136 (2000), uma da edição 140 (2001), uma do número 156 (2002), duas do impresso 
166 (2003), uma do número 176 (2004), uma da edição 186 (2005), uma do periódico 196 (2006). Estas 
reportagens divulgaram os finalistas ou ganhadores do Prêmio Victor Civita apresentando, de forma sucinta, a 
história de vida dos professores e relatando, de modo breve, a prática pedagógica vencedora. Também, a maioria 
dessas matérias foi veiculada em edições subsequentes trazendo de forma mais detalhada o relato da prática 
pedagógica.  
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ano pela Revista Nova Escola com sugestões de conteúdos e relatos de práticas pedagógicas 

no período pesquisado. 

 
Gráfico 1 - Número de reportagens com sugestões de conteúdos e relatos de práticas 

pedagógicas publicadas anualmente pela Revista Nova Escola  

 
Fonte: Elaborado com base nas edições da Revista Nova Escola veiculadas entre 1986 a 2010 
 

A partir da visualização do gráfico é possível constatar que somente nos anos de 1992 

e 1994 o periódico não divulgou matérias que se reportassem à área com sugestões de 

conteúdos ou relatos de práticas pedagógicas. De todo modo nos demais anos, mesmo 

levando em conta que o impresso apresenta um grande número de temas, o que o aproxima 

das publicações do tipo de variedades (PEDROSO, 1999), é possível observar que o impresso 

sempre publicou reportagens com sugestões de conteúdos e/ou relatos de práticas 

pedagógicas, o que confirma que a Educação Física escolar foi quase que constantemente um 

dos assuntos que mereceu atenção da revista. Esse dado, ainda, corrobora com a constatação 

de Silveira (2006), realizada a partir de um estudo com as capas do periódico, sobre sua 

prioridade em veicular sugestões de conteúdos ou relatos de experiências educacionais. 

Contudo, se for levado em conta a presença da Educação Física como tema principal 

da capa da Revista Nova Escola, somente em duas ocasiões esse fato ocorreu, a saber, no ano 
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de 1990, na edição 42 do mês de setembro, em que a chamada principal intitula-se Educação 

Física. Por que o corpo do aluno é um incômodo para a escola; e em agosto do ano 2000, na 

edição 134, com a chamada Professores de todo país mostram que Educação Física é muito 

mais do que apenas praticar esporte, conforme pode ser observado na figura 1. Nesse 

aspecto, Silveira (2006) afirmou que quando o periódico traz para ser o tema principal de suas 

capas as disciplinas escolares, existe a predominância das capas relacionadas ao ensino de 

Português, o que possibilita perceber sua preferência em relação às questões afetas à 

alfabetização. 

 

Figura 1 – Capas da Revista Nova Escola em que a disciplina Educação Física é o tema 
principal 

 
Fonte: Acervo particular do autor  
 

Assim, verificado o número de matérias do componente Educação Física com 

sugestões de conteúdos e relatos de práticas pedagógicas publicadas no período pesquisado 

passarei a discutir, em seguida, sobre a relação da Revista Nova Escola e a Educação Física 

na fase da adesão à educação pelo movimento. 
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4.2 REVISTA NOVA ESCOLA E EDUCAÇÃO FÍSICA (1986 – 1997): FASE DA ADESÃO 

À EDUCAÇÃO PELO MOVIMENTO 

 

A Revista Nova Escola, desde março de 1986, adotou como uma das formas de 

compor suas edições a veiculação de matérias com sugestões de conteúdos para as diferentes 

disciplinas escolares que, conforme Silveira (2006, p.61), “são explicadas passo a passo ‘a fim 

de facilitar’ a vida do professor e tornar suas aulas mais interessantes”. O impresso também 

compõe suas edições com matérias que trazem os relatos das práticas pedagógicas de 

professores brasileiros, sendo de acordo com Silveira (2006, p.52) uma “estratégia de 

formação de professor leitor que é a de dar voz e vez aos próprios colegas de profissão, 

responsáveis por exemplificar o ‘como se faz’ na sala de aula”. Mas, ao mesmo tempo, não é 

possível desconsiderar que os relatos de práticas pedagógicas publicados pelo periódico, ainda 

que registrados por um jornalista (que nem sempre foi identificado no corpo da matéria), 

constituem de fato descrições de trabalhos que foram desenvolvidos por diversos professores 

brasileiros do Ensino Fundamental, que foram planejados e executados ancorados em suas 

experiências acadêmicas, pedagógicas e de visão de mundo. 

Porém, é preciso considerar que, entre outros objetivos, o desejo de publicar os relatos 

de práticas pedagógicas dos professores é um procedimento pretendido pelo criador do 

impresso, Victor Civita, conforme pode ser observado quando expressou, já no primeiro 

número, seu desejo de que esta  

[...] nossa revista se transforme num elemento de leitura agradável e 
instrutiva para o professor de 1º Grau, para o estudante de Pedagogia, de 
Letras, do Normal e para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão 
envolvidos com o processo de Educação no país. Queremos que cada um 
deles aguarde com ansiedade a chegada de sua revista e que nos escreva 
sugerindo, criticando, esclarecendo, retificando ou revelando alguma 
experiência de interesse de seu colega. Esta será a nossa grande recompensa 
(CIVITA, 1986, p.5). 

 
Assim, observa-se que o impresso desejava colocar o professor como um de seus 

autores, ser agradável e instrutivo, além de receber notícias sobre experiências pedagógicas, o 

que certamente foi aceito por seu público visado quando, por exemplo, em 1989 foi divulgada 

por sua diretora de redação a seguinte mensagem:  

Amigos,  
Da capital do Amazonas e de um município do oeste paulista é que nos 
chegam, neste mês [de setembro], notícias de duas iniciativas imaginosas, 
capazes de oferecer às crianças e jovens uma dimensão mais larga do que 
seja a escola e a aventura do aprender (SANCHEZ, 1989, p.3). 
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E no ano seguinte, no mês de abril, afirmou que 

Nem sempre é fácil descobrir onde estão se desenvolvendo essas 
experiências que queremos mostrar a todos que nos lêem. [...]. Mas muitos 
educadores já estão nos escrevendo contando sobre o que estão fazendo, e 
isso tem nos ajudado muito (SANCHEZ, 1990, p.5). 

 
De todo modo, ainda que não seja possível perceber como objetivamente o impresso, 

principalmente entre 1986 a 1997, a partir das notícias que recebeu dos professores, 

selecionou as práticas pedagógicas que considerou importantes para serem publicadas, é fato 

que enviou seus repórteres para registrar o trabalho e publicou relatos de práticas pedagógicas 

de docentes das diversas regiões do país, sendo este procedimento um mecanismo que, ao 

longo desses vinte quatro anos, constituiu a publicação. 

No tocante as reportagens com sugestões de conteúdos e relatos de práticas 

pedagógicas de professores de Educação Física4 veiculadas pela revista, constatei, como 

apresentarei a seguir, que na fase da adesão à educação pelo movimento, que ocorreu entre 

1986 a 1997, foram publicadas, respectivamente, 12 e 14 matérias5. 

 

4.2.1 Sugestões de conteúdos da Revista Nova Escola na fase da adesão à educação pelo 

movimento 

 

Como mencionado anteriormente, a Revista Nova Escola, entre 1986 e 1997, publicou 

12 matérias que trouxeram sugestões de conteúdos6 para a disciplina Educação Física. A 

tabela 1 a seguir apresenta os conteúdos sugeridos pelo impresso. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
Nesta dissertação, ainda que tenha contabilizado todas as reportagens, entre 1986 e 2010, voltarei a atenção para 

as matérias em que o impresso sugeriu os conteúdos que deveriam ser trabalhados pelos professores da área e os 
relacionou com as séries ou anos do Ensino Fundamental aos quais seriam destinados. Já em relação as 
reportagens que veicularam os relatos de práticas pedagógicas, mesmo contabilizando todas as reportagens, entre 
1986 e 2010, darei atenção as que identificaram, com clareza, as séries do Ensino Fundamental em que o 
trabalho foi realizado e se a escola em que o professor desenvolveu sua aula pertencia a iniciativa privada ou a 
rede pública. 
5É relevante registrar que tanto as reportagens que apresentaram as sugestões de conteúdos, quanto as que 
veicularam os relatos de práticas pedagógicas estão localizadas em seções na revista que, entre 1986 e 2010, não 
se mantiveram constantes, deixando de existir ou mudando a nomenclatura. 
6 Ver apêndice C. 
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Tabela 1 – Conteúdos sugeridos pela Revista Nova Escola entre 1986 e 1997 
Conteúdos Número de matérias 

Esporte 1 
Jogo e brincadeira 9 

outros 2 
TOTAL 12 

Fonte: Elaborado com base nas edições da Revista Nova Escola com reportagens sobre Educação Física 
publicadas entre 1986 a 1997  Classifiquei como outros os conteúdos que não compõem o que comumente vem sendo abordado nas aulas de 
Educação Física escolar. Assim, no caso das sugestões dessa fase da revista, são os exercícios físicos para 
dramatizar. 
 

Considero importante ressaltar que o periódico, ao sugerir os conteúdos para a área, 

não identificou, em algumas reportagens7, nenhum professor ou equipe pedagógica que tenha 

atuado na sua elaboração, fato que pode ser explicado se for levado em conta que o criador do 

impresso o anunciou como o “[...] resultado de um velho sonho e de um longo trabalho de 

uma equipe de experimentados jornalistas e profissionais da Educação” (CIVITA, 1986, p.5), o 

que indica que a publicação possuía compondo seus quadros funcionários com conhecimento 

na área pedagógica para a tarefa de sugerir conteúdos. Mas, também levando em consideração 

que na maioria das matérias o impresso divulgou os professores ou equipes pedagógicas que 

formularam as sugestões de conteúdos é possível inferir que o periódico utilizou este 

procedimento como um meio de se aproximar de professores e equipes pedagógicas capazes 

desta tarefa, como forma para se fazer um veículo que possui identificação com seu público 

de leitores visados e, ao mesmo tempo, como um mecanismo para se constituir uma revista 

que possui credibilidade para sugerir conteúdos no âmbito da Educação Física. Ainda é 

relevante mencionar que nas sugestões de conteúdos para a área elaborados pelo impresso foi 

possível observar que as matérias veiculadas em algumas edições8 não indicaram, de modo 

claro, a série ou ano do Ensino Fundamental ao qual o trabalho deveria ser dirigido, enquanto 

que em outras reportagens veiculadas ocorreu a indicação9. 

Assim, conforme pode ser observado na tabela 1, é possível constatar que o conteúdo 

jogo e brincadeira foi o mais sugerido . Dessa maneira, em 1988, no mês de maio, o impresso 

divulgou matéria em que trouxe três atividades sugeridas pela equipe técnica de Educação 

Física da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da Secretaria de Educação de São 

Paulo (CENP), recomendadas para alunos da 1ª e 2ª séries. Os jogos sugeridos foram o 

esconde-esconde, bola atrás e o gato e o rato que podem, de acordo com o periódico, 

possibilitar um bom desenvolvimento motor, afetivo e social. A revista, para a realização das 
                                                 
7
 Tratam-se das reportagens veiculadas nas edições 3, 4 (1986), e 37 (1990) 

8 São as matérias que foram veiculadas nas edições 3 (1986); 10 e 11(1987); 15 (1987); e 37 (1990). 
9 Tratam-se das matérias que foram publicadas nos números 19, 21 e 22 (1988); 30 e 34 (1989). 
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atividades, fez uma lista de indicações, tais como: para que o professor não apresentasse todas 

as regras dessas brincadeiras, já que a maioria dos alunos já sabiam como joga-las e que fosse 

respeitado o conhecimento adquirido fora da escola, deixando que os próprios alunos 

explicassem os jogos para os que não os conheciam; para que incentivasse os estudantes a se 

organizarem sozinhos, discutindo e estabelecendo regras, de forma que a função do professor 

no decorrer das brincadeiras fosse “o de mediador, dando explicações quando lhes forem 

exigidas e estimulando o aluno a refletir sobre o que está fazendo e a buscar consertar os 

erros” (APOSTE..., 1988, p.20). Além dessas, ainda recomendou ao professor que na 

realização das atividades fizesse com que meninos e meninas brincassem juntos, pois 

favoreceria o desenvolvimento social.  

No mês seguinte, o impresso publicou uma reportagem em que propôs o uso do jogo 

da amarelinha nas aulas de Educação Física seguindo a sugestão da CENP devido ao fato de 

ser uma atividade útil para crianças de 1ª a 4ª série. O periódico asseverou que  

Por se tratar de uma atividade do cotidiano da criança, a amarelinha também 
facilita a aprendizagem de noções abstratas de Matemática nas primeiras 
quatro séries. A vantagem é que essa aprendizagem ocorre sem que os 
alunos tenham de memorizar mecanicamente os conceitos, segundo uma 
pesquisa realizada em uma favela de Campinas (SP), em 1984, pelas 
professoras Maria de Lurdes Menon e Maria Cardillo.” (VAMOS..., 1988, 
p.22). 

 
A revista nesta matéria informou que os benefícios da realização do jogo da 

amarelinha na Educação Física são: favorecer o desenvolvimento da noção espacial, definição 

dos lados de utilização dos membros corporais, desenvolve equilíbrio e força nos membros 

inferiores. Para a disciplina Matemática, seguiu informando que o jogo favorece o uso de 

expressões que estão relacionadas a seus conteúdos, tais como: quadrado, risca, par e impar. 

Assim, foi sugerido que se trabalhasse, por meio de indagações, conteúdos matemáticos 

como: interior, exterior e fronteira; identificação de retas, paralelas e ângulos retos; relação 

entre quadriláteros e retângulos. 

Em 1989, no mês de maio, a Revista Nova Escola publicou uma reportagem, em que 

seguindo as recomendações da CENP, sugeriu a utilização de jogos com cordas para 

desenvolver os aspectos motor, afetivo e social nas aulas de Educação Física para alunos da 1ª 

série. Os jogos sugeridos pelo periódico foram o equilibrista, corrida de estafetas e saltar ou 

pisar o rabo da cobra, e segundo o impresso, o primeiro desenvolve o equilíbrio corporal, o 

estímulo ao trabalho coletivo, representação de figuras e conceitos de figuras geométricas; o 

segundo possibilita desenvolver o relacionamento em grupo e coordenação espaço-temporal; 
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e, o terceiro traz como benefício o desenvolvimento da coordenação motora fina, flexibilidade 

nas mãos e coordenação espaço-temporal. 

A revista, nesta reportagem, recomendou aos professores leitores que aproveitassem o 

interesse das crianças e propusessem sua realização, pois “Além de se divertir, seus alunos 

terão muitas vantagens, principalmente no que se refere ao desenvolvimento motor, afetivo e 

social” (DÊ CORDA..., 1989, p.20). Contudo, os professores foram alertados para não impor 

nada e que respeitassem o conhecimento que os alunos adquirem fora da escola, deixando-os 

se organizarem de forma livre e discutirem entre si as regras dos jogos que, inclusive, sofre 

variação de região para região do país. Desse modo, para o impresso, conforme divulgou 

nessa matéria, “preferencialmente, o professor deve estimular os alunos a refletirem sobre os 

erros que cometem e a tentarem sempre superar as dificuldades” (DÊ CORDA..., 1989, p.20). 

Também em 1989, no mês de outubro, o periódico, seguindo as recomendações da 

CENP, veiculou reportagem que trouxe a sugestão de jogos com bola para alunos de 1ª a 5ª 

série. Assim, nesta matéria, a revista reconheceu que a atividade possui bastante força em 

nossa cultura, ainda que esteja sempre associada ao futebol que se destina na maioria das 

vezes aos garotos. No entanto, a partir da consultoria da CENP, sugeriu quatro atividades com 

bola para os dois sexos. Para as turmas de 1ª e 2ª séries o periódico indicou o jogo bola ao 

alvo e uma variação, já para as turmas de 3ª, 4ª e 5ª séries recomendou os jogos futebol aos 

pares, bola à torre e bola ao ar. A publicação explicitou que para os alunos mais novos as 

atividades favorecem o resgate do brinquedo popular, ajudando no desenvolvimento motor, 

cognitivo, social e afetivo, enquanto que para os alunos de maior faixa etária os jogos têm sua 

importância por possibilitar a construção de regras pelos próprios estudantes, sendo, dessa 

maneira, um bom exercício para desenvolver autonomia e cooperação. Conforme o impresso, 

para conseguir desenvolver esses elementos, é necessário existir um espaço destinado a 

discussão entre professores e alunos, de forma que não se imponha pacotes com regras, 

técnicas e táticas (JOGOS..., 1989). 

Diante disso, constatei que o conteúdo jogo e brincadeira, além de ser o que possuiu 

mais matérias o veiculando, foi predominantemente sugerido para as turmas de 1ª a 4ª séries 

do Ensino Fundamental. Ficou evidente a presença da CENP nos primeiros anos de circulação 

do impresso, sugerindo ou opinando sobre o conteúdo. Assim, ao propor este conteúdo a 

Revista Nova Escola recomendou a promoção de atividades que enfatizassem a cooperação 

entre os alunos, fomentasse a criação de regras e incentivasse a participação de meninos e 

meninas durante as aulas. 
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Entendo que o periódico procurou operar na construção da representação do professor 

de Educação Física trazendo alguns dos elementos aludidos por Hall (2006), quais sejam: 

atividades, sujeitos e instituições que fizessem sentido e promovessem identificação com os 

docentes, além de trazer uma sensação de pertencimento, já que o próprio impresso, desde seu 

surgimento, coloca os professores brasileiros como participantes de sua produção. Assim, na 

fase da adesão à educação pelo movimento a Revista Nova Escola divulgou uma 

representação de professor de Educação Física que agisse como mediador, que estimulasse 

seus alunos a realizarem reflexão e que fosse aberto para discutir com sua turma. É possível 

perceber, ainda, que houve recomendação para que o professor leitor desenvolvesse em seus 

alunos os aspectos motor, cognitivo, social e afetivo, por meio das atividades sugeridas; além 

de promover a relação no ensino do conteúdo jogo na Educação Física com o aprendizado de 

conceitos da Matemática. 

Desse modo, levando em conta que o jogo obteve, entre 1986 e 1997, na Revista Nova 

Escola um espaço de destaque, sendo inclusive recomendado ao professor leitor como se 

portar e o que procurar desenvolver em seus alunos, fica evidente que o impresso não 

compactuou com o modelo esportivizante de Educação Física, que foi tão questionado durante 

as três últimas décadas do século XX. O próprio periódico, como aludido anteriormente, já no 

ano de 1990, na edição 42 publicada em setembro, trouxe a disciplina Educação Física para 

ser o tema principal de sua capa. A reportagem deste número veiculou a opinião de Celi 

Taffarel, Mauro Betti10, José Guilmar Mariz de Oliveira11 e depoimentos de professores de 

escolas públicas que denunciavam a situação da instituição e da Educação Física, 

principalmente a ofertada para alunos de 1ª a 4ª séries, que, entre outras dificuldades, tinham 

suas aulas sendo ministradas por professores regentes. Na matéria desta edição da revista, 

além da denúncia, também foi declarado que o modelo esportivo da área e o exercício físico 

como um fim em si mesmo vinham sendo questionados e foram publicadas as opiniões dos 
                                                 
10 De acordo com o descrito em seu Currículo Lattes possui Licenciatura em Educação Física pela Universidade 
de São Paulo (1978), Mestrado em Educação Física pela Universidade de São Paulo (1988), Doutorado em 
Educação pela Universidade Estadual de Campinas (1997), Livre-Docência pela Universidade Estadual Paulista 
(2003) e Pós-Doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006). Atualmente é Professor Adjunto do 
Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
campus de Bauru, e docente credenciado no Programa de Pós-Graduação em Educação (mestrado e doutorado) 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP de Presidente Prudente. Lidera o Grupo de Estudos 
Socioculturais, Históricos e Pedagógicos da Educação Física (CNPq). Tem experiência na área de Educação 
Física, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Física escolar,concepções teórico-metodológicas 
no ensino da Educação Física, inovação curricular, mídias, saberes da Educação Física, experiências formativo-
educacionais no esporte e metodologia das pesquisas qualitativas. 
11 Conforme descrição de seu Currículo Lattes possui pós-doutorado pela Universidade de São Paulo (1989). 
Atualmente é PROFESSOR TITULAR da Universidade de São Paulo e da Sociedade Brasileira Para o 
Desenvolvimento da Educação Física. Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Administração Escolar, Clima Organizacional, Filosofia da Educação Física. 
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professores Mauro Betti, José Guilmar Mariz de Oliveira, Go Tani e João Batista Freire sobre 

as finalidades da Educação Física, tendo os dois últimos estudiosos maior espaço. 

Assim, foi descrito na reportagem sobre a existência de estudos, mundialmente 

confirmados, que caracterizam as fases de desenvolvimento da motricidade em:  

fase dos reflexos automáticos (pegar, sugar), que vai até aproximadamente 1 
ano de idade; fase dos movimentos rudimentares, que vai até os 2 anos, 
quando a criança começa a tomar consciência do movimento, engatinha e 
anda; fase dos movimentos fundamentais, que vai dos 2 aos 7 anos, quando 
se desenvolvem em níveis de complexidade crescentes habilidades como 
correr, saltar, bater, rebater, trepar, suspender, arremessar etc.; e fase de 
movimentos relacionados ao esporte , que vai até os 14 anos, e que pode ser 
subdivididas nos estágios transitório, específico e especializado, quando 
devem ser exploradas combinações de movimentos, como preparação final 
para o esporte específico, dança ou lazer (FRARE et al, 1990, p.16). 

 
Em seguida, houve destaque para a opinião do professor Go Tani, da Universidade de 

São Paulo (USP), para confirmar que a Educação Física não está trabalhando de modo a 

contemplar esse repertório de movimentos, criticar a forma repetitiva e mecânica como os 

exercícios são realizados, como também, a iniciação desportiva precoce, que limita e impõe 

um padrão de movimento que restringe o desenvolvimento motor. Assim, seguiu a 

reportagem do periódico informando que para o professor da USP, o ideal é que entre os 6 aos 

12 anos a criança possa combinar os movimentos básicos, de diversas maneiras em 

sequências que sejam cada vez mais complexas, tendo em conta que esses conhecimentos 

serão a base em que vão se estruturar as habilidades específicas necessárias para o trabalho, 

lazer, vida social e esportiva. Foi declarado na matéria pelos repórteres que  

Do ponto de vista dessa concepção, é extremamente importante que o 
professor de Educação Física entenda bem o que é a criança, como ela se 
move, como aprende, como se desenvolve e como manifesta suas emoções e 
sentimentos. É em função dessas características que ele vai estabelecer o 
objetivo, o conteúdo e o método de ensino (FRARE et al, 1990, p.17). 

 
Ainda foi destacada a fala do pesquisador da USP que afirmou que o professor sempre 

deve em sua prática observar o estágio de desenvolvimento motor da criança, para melhorar a 

qualidade e o controle do movimento, além de que ao propor exercícios para os alunos é 

necessário ter consciência de seus significados e dos objetivos que busca atingir. 

Também foi destacado na reportagem o depoimento de João Batista Freire que 

lembrou ser preciso, na Educação Física, além da exercitação de sentimentos e habilidades 

motoras, que se propicie espaço para a criatividade, alegria e lazer, de forma que a aula seja 

prazerosa, sendo importante na busca desses elementos as brincadeiras e os jogos. Assim, os 

jornalistas do periódico indicaram que  
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João Batista acha que os jogos e brincadeiras são o melhor instrumento para 
se atingir o que ele considera os objetivos da Educação Física no 1º Grau: 
partir do conhecimento corporal já adquirido pela criança para aprimorar 
suas habilidades motoras, desenvolvendo ao mesmo tempo os aspectos 
intelectual e sentimental e as relações sociais (FRARE et al, 1990, p.18). 

 
Desse modo, conforme descrito nessa reportagem, essas novas concepções demandam 

dos professores, seja os de Educação Física, ou os de 1º Grau menor que assumem as aulas, 

bastante e diversificados conhecimentos, que no entendimento de Go Tani não estão sendo 

ofertados pelas Universidades. Por fim, foi asseverado na matéria que  

Os professores e especialistas defensores da ‘educação de corpo inteiro’ 
exigem outra mudança, ao mesmo tempo administrativa e pedagógica: uma 
definição clara e urgente da Educação Física como área de conhecimento 
científico e não como mera atividade (FRARE et al, 1990, p.18). 

 
Assim, entendo ser possível notar que o impresso procurou participar do debate que 

estava ocorrendo na Educação Física, reproduzindo inclusive a ambiguidade constatada por 

Caparroz (1997) sobre o fato da área em alguns momentos ter sido tratada, pela literatura da 

década de 1980, como prática social e em outros como campo de interesse científico. 

Também o impresso deixou claro sua opção por uma orientação que não coadunava com a 

perspectiva esportivizante, mas também procurou fazer o professor leitor entender que a 

“educação de corpo inteiro”, perspectiva adotada por João Batista Freire, era consenso entre 

todos os entrevistados, homogeneizando, desse modo, posições que não eram exatamente 

iguais em relação a área e veiculando sugestões de conteúdos e atividades que se 

relacionassem a tal perspectiva. 

Portanto, compreendo que a Revista Nova Escola, ao sugerir conteúdos e atividades de 

Educação Física aos seus leitores no período compreendido entre 1986 e 1997, possuiu 

marcadamente uma orientação que converge para a educação pelo movimento, em que o jogo 

tem predomínio, é utilizado para o aprendizado de conhecimentos de outras disciplinas 

escolares e ensinado, principalmente, na primeira fase do Ensino Fundamental, o que 

possibilita compreender que a revista divulgou uma concepção psicologizante de Educação 

Física (BRACHT, 1999).  
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4.2.2 Relatos de práticas pedagógicas dos professores de Educação Física veiculados pela 

Revista Nova Escola: adesão dos docentes à educação pelo movimento 

 

A Revista Nova Escola divulgou, entre 1986 e 1997, 14 matérias que relataram as 

práticas pedagógicas de professores de Educação Física do país12. A tabela 2 a seguir 

apresenta os conteúdos que foram trabalhados pelos professores de Educação Física nos 

relatos veiculados pelo impresso. 

 

Tabela 2 - Conteúdos presentes nos relatos de práticas pedagógicas veiculados pela Revista 
Nova Escola entre 1986 e 1997. 

Conteúdos Número de relatos de práticas pedagógicas em que 
está presente 

Atividade Física e saúde 01 
Dança 05 
Esporte 02 

Exercícios Físicos 02 
Ginástica 04 

Jogo e brincadeira 17 
Luta 01 

Outros 04 
Fonte: Elaborado com base nas edições da Revista Nova Escola com reportagens sobre Educação Física 
publicadas entre 1986 a 1997 caminhadas, corridas e saltos.  Classifiquei como outros os conteúdos que não compõem o que comumente vem sendo abordado nas aulas de 
Educação Física escolar. Assim, no caso dos relatos de práticas pedagógicas dessa fase da revista, são os que 
utilizaram as práticas corporais como meio de relacionar homem e natureza; Tai Chi Chuan; Gincana; e 
atividades aquáticas. 
 

Antes de dirigir a atenção para os relatos de práticas pedagógicas dos professores de 

Educação Física veiculados pelo periódico entre 1986 e 1997, entendo ser adequado fazer 

algumas considerações. Assim, foi possível verificar que 13 escolas públicas, localizadas nas 

regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, foram identificadas como locais em que os 

professores trabalhavam e desenvolveram as práticas pedagógicas relatadas pelo periódico. 

No entanto, apenas 01 escola particular, localizada na região Sudeste, foi identificada como 

local de trabalho do professor onde foi desenvolvida a prática pedagógica divulgada pela 

revista. 

Esse dado permite constatar que a maioria das práticas pedagógicas publicadas no 

impresso em que se identificou a dependência administrativa da escola, nesse período, foram 

realizadas por professores de Educação Física que trabalhavam na rede pública de educação, 

                                                 
12 Ver apêndice D. Nestas 14 matérias foram feitos 26 relatos de práticas pedagógicas. Cabe ressaltar que em 
alguns relatos foi possível observar que os professores trabalharam mais de um conteúdo. 
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seja municipal, estadual ou federal, em diferentes regiões do Brasil, o que pode ser explicado 

tendo em vista o fato do periódico, desde seu surgimento, ter sido distribuído gratuitamente 

nas escolas públicas, mediante convênio com o MEC, o que favoreceu que fosse bastante 

conhecido do professorado e com esta categoria profissional criasse uma relação de 

identificação. Também, levando em conta a observação de Pedroso (1999) sobre a ausência de 

canais de informação entre os professores e os órgãos ligados a política educacional é 

admissível considerar que o impresso procurou tornar-se uma via para o professor manifestar 

sua opinião. Contudo, não é possível deixar de admitir que os professores brasileiros de 

Educação Física que trabalhavam na escola pública naquele momento, ao decidirem enviar 

notícias sobre suas práticas pedagógicas para a Revista Nova Escola, usaram o impresso como 

veículo para divulgar seus trabalhos. 

Nos relatos de práticas pedagógicas que a Revista Nova Escola publicou foi possível 

verificar, ainda, que algumas reportagens não identificaram13 a série do Ensino Fundamental 

em que a aula foi realizada e/ou se a escola em que o trabalho foi desenvolvido era particular 

ou pertencia a rede pública. Considero necessário, também, revelar que a reportagem da 

edição 38, publicada em abril de 1990, com o título Um recurso precioso no processo de 

alfabetização e a matéria do número 71, divulgada em novembro de 1993, intitulada Aqui a 

ordem é: menos competição, mais diversão, são relatos de ações que a Secretaria Estadual de 

Educação de Mato Grosso realizou na capacitação de professores regentes de turmas de 1ª a 4ª 

série para trabalharem com a disciplina Educação Física14. Esse dado corrobora com o 

constatado por Silveira (2006) sobre o fato da Revista Nova Escola, em seus primeiros dez 

anos, ter publicado relatos de experiências no âmbito da Educação que foram desenvolvidas 

por estados da federação. 

                                                 
13 Trata-se das reportagens veiculadas nas edições 24 e 27 (1988); 33 (1989); 40 (1990); e 94 (1996). Na matéria 
veiculada no número 106 (1997) também não se identificou se duas escolas pertenciam a rede pública ou eram 
particulares. 
14

 Assim, a primeira reportagem apresentou o projeto Recreação Aplicada à Alfabetização, desenvolvido pelo 
técnico pedagógico e coordenador regional de Educação Física da Delegacia de Ensino de Tangará da Serra, em 
Mato Grosso, em que foram treinados professores regentes de turmas de 1ª a 4ª séries para, através das aulas de 
Educação Física, nas escolas municipais e estaduais da cidade, promoverem o aprendizado de Matemática, 
Ciências, Língua Portuguesa e Estudos sociais. A reportagem apresentou, ainda, atividades realizadas por 
professores das escolas municipais e estaduais da cidade de Tangará da Serra que foram desenvolvidas seguindo 
o preconizado pelo projeto. Na matéria da edição 71, o periódico relatou que os técnicos da Secretaria Estadual 
de Educação do Mato Grosso elaboraram uma proposta em que assumiram o “desafio de lutar por uma Educação 
Física mais preocupada em formar seres humanos conscientes e criativos do que em formar atletas” (AQUI..., 
1993, p.16). Assim, foi descrito nessa reportagem do periódico que em duas unidades de ensino de Cuiabá as 
aulas contaram com atividades de cantigas de roda, expressão corporal e movimentos para desenvolver a 
coordenação motora. Por fim, foi declarado que a equipe que organizou a proposta de Educação Física da 
Secretaria Estadual de Educação do Mato Grosso informou que se apoiava no construtivismo e nas ideias de Go 
Tani da USP. 
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Feitas estas considerações passarei a analisar os relatos de práticas pedagógicas de 

professores de Educação Física15 do Ensino Básico veiculados pela Revista Nova Escola. 

Desse modo, conforme pode ser observado na tabela 2, o conteúdo jogo e brincadeira foi o 

que esteve presente no maior número de relatos de práticas pedagógicas. Assim, em setembro 

de 1993, a revista publicou uma reportagem em que relatou o trabalho do professor da Escola 

Municipal de Primeiro Grau Padre Leão Vallerié, em Campinas, São Paulo, que utilizou 

brincadeiras de rua em suas aulas, com alunos de 1ª e 2ª séries. Usando bastões, cordas e 

bolas o professor, em conjunto com os alunos, decidiram quais foram as atividades realizadas. 

Dessa maneira, um jogo trabalhado foi o pega-pega na corrente, variação do pega-pega, em 

que alunos e professor demarcaram o espaço de jogo, decidiram quem seria o pegador e 

formularam as regras (A PEDAGOGIA...,1993). 

No decorrer das aulas, com a entrada das brincadeiras populares na rotina dos alunos, 

o professor, conforme veiculado na reportagem, introduziu novos elementos para enriquecer o 

processo de aprendizagem. Assim, houve a sugestão de regras mais difíceis para os jogos e 

variação nos materiais utilizados, de forma que 

O esconde-esconde em duplas, por exemplo, é uma novidade para os alunos 
da 2ª série. Bastões de vários tamanhos são incorporados aos jogos para 
ajudar a passar a noção de seriação e classificação. Bolas de meias pequenas 
– algumas leves, outras pesadas – facilitam a demonstração de que nem tudo 
que é grande é pesado (A PEDAGOGIA..., 1993, p.38). 

 
De acordo com o professor de Campinas, em relato nessa matéria da revista, a 

incorporação de novas regras, jogos e materiais para terem sentido devem vincular-se à 

vivência corporal dos estudantes e considerou que na 1ª série as atividades oferecidas 

deveriam gerar um grande número de oportunidades para os alunos experimentarem 

movimentos e conhecerem seu próprio corpo, enquanto na 2ª série necessitariam ser 

destacados a construção e o respeitos às regras, como também, a resolução de problemas. O 

docente ainda apontou como vantagem da utilização das brincadeiras de rua nas aulas a 

possibilidade de preservação dessas atividades, tendo em vista o processo de urbanização e a 

competição da televisão e dos videogames. As atividades foram realizadas na quadra da 

escola e na área de recreação do bosque municipal, que fica situado ao lado do prédio escolar. 

Foi declarada pela revista que para o docente a competição não deve se constituir uma 

finalidade da Educação Física, “mas uma etapa de aprendizagem introduzida aos poucos, para 

propiciar ao aluno condições de conhecer novos movimentos” (A PEDAGOGIA..., 1993, p.38). 

                                                 
15 Ver apêndice E em que estão destacados os nomes dos professores que tiveram suas práticas pedagógicas 
veiculadas pelo periódico, entre 1986 e 1997, e foram analisadas nessa dissertação. 
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Por fim, foi enfatizado que o professor da Escola Municipal de Primeiro Grau Padre Leão 

Vallerié procurou, na medida do possível, integrar sua disciplina com outras áreas do 

conhecimento e foram publicadas as opiniões da professora de Ciências e da diretora da 

escola que aprovaram a forma de trabalho realizado pelo docente. 

Em setembro de 1995 a Revista Nova Escola relatou que na Escola Municipal de 

Primeiro Grau Narcisa Amália, na Ilha de Guaratiba, região rural do estado do Rio de Janeiro, 

havia alunos que na fase de alfabetização não tiveram contato com lápis ou livro e estavam 

manuseando pela primeira vez uma folha de papel. Informou que a taxa de reprovação no 

primeiro ano era de 60%, configurando um péssimo desempenho que os estudantes 

costumavam ter e que para alterar esse panorama a escola enfrentou  

[...] as limitações de seus alunos exercitando tanto o cérebro quanto os 
músculos das crianças. É o programa Educação pelo Movimento, que se 
baseia nos princípios da psicocinética, uma proposta que usa os movimentos 
físicos para desenvolver as funções motoras, psicomotoras, e mentais dos 
alunos. Trocando em miúdos, a intenção da escola é usar brincadeiras e 
jogos da Educação Física para passar as habilidades requeridas pelo início da 
alfabetização (PARA..., 1995, p.40). 

 
De acordo com o diagnóstico do professor de Educação Física da escola Narcisa 

Amália, publicado nessa reportagem da revista, a falta de noção de si mesmas, do espaço, do 

tempo, da dimensão e da lateralidade são um dos grandes problemas desses alunos. Com isso, 

foi ressaltado no periódico que o professor de Educação Física era o responsável pelo 

desenvolvimento do programa para os demais professores e que ele propôs “aos alunos 

brincadeiras e jogos simples, mas que pretendem atacar diretamente suas deficiências” 

(PARA..., 1995, p.40). 

O professor da escola Narcisa Amália, segundo relato publicado na matéria do 

impresso, para realizar suas atividades usou o bosque que fica em frente à escola. Assim, 

desenvolveu atividades que pretendiam determinar a capacidade auditiva dos alunos, já que 

entendia haver dificuldade de aprendizagem, porque os estudantes não diferenciavam 

adequadamente os sons. Desse modo, foi descrita a tarefa em que os alunos foram convidados 

a ficarem em silêncio para ouvir os sons do bosque e em seguida contarem o que ouviram. No 

desencadeamento da aula o professor questionou sobre de que lado os sons vieram, se da 

direita ou esquerda. Em outro momento convidou os alunos a imitarem as árvores ficando de 

pé e esticando os braços para o alto; em seguida incitou as crianças a se abaixarem, imitando 

o mato rasteiro. Com isso, conforme descrito na reportagem, o professor da Ilha de Guaratiba 

questionou de modo provocativo como seria possível um aluno desenhar uma letra, se não 

consegue identificar o que seja lado direito ou esquerdo? 
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Por fim, foi registrado que o trabalho apresentou dois módulos. O primeiro consistiu 

em encontros semanais, em que o professor apresentou os fundamentos teóricos da proposta 

aos outros docentes; ouvia de seus colegas uma narrativa das dificuldades das salas; e, 

realizou as atividades com os estudantes sob a observação dos demais professores. No 

segundo, os jogos e brincadeiras foram realizados buscando responder especificamente aos 

problemas levantados pelos outros professores (PARA..., 1995). 

Em 1996, no mês de dezembro, a Revista Nova Escola publicou reportagem em que 

fez o relato da prática pedagógica do professor de Educação Física da Escola Municipal Leda 

Vargas Gianerini, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É interessante destacar que, mesmo 

com o título da reportagem trazendo a informação para o professor leitor de que a prática se 

relacionava com o ensino da ginástica, o subtítulo da matéria ofereceu, de forma mais 

fidedigna, informação sobre o que de fato o professor fluminense trabalhou em sua aula, 

citando inclusive que foi uma iniciativa que recebeu premiação no ano de 1995 em concurso 

realizado pelo MEC em conjunto com a Fundação Moinho Santista. Com isso, foi 

mencionado que “Professor de Educação Física de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, usa 

brincadeiras infantis tradicionais para auxiliar no ensino de Matemática e Português” 

(GINÁSTICA..., 1996, p.16). 

Desse modo, conforme a opinião do professor de São Gonçalo publicada nessa 

reportagem, é útil no processo de alfabetização usar braços, pernas, pular, rolar no chão, 

lançar bolas, sendo desse maneira um desperdício a aprendizagem da leitura e escrita 

unicamente utilizando cérebro, lápis e papel. Assim, foi dito que em suas aulas o docente 

apresentou conceitos elementares de Português e Matemática para os alunos e realizou 

exercícios que podiam auxiliar a afinar os movimentos que são utilizados no ato da escrita 

(GINÁSTICA..., 1996). 

Foi descrito que o professor também considerou que a Educação Física é 

essencialmente interdisciplinar, sendo o ato de aprender a escrever e das operações da 

Matemática não somente conseguida por meio de um código verbal. Nesse sentido, foi 

descrito na reportagem do exemplar que o docente propôs “que se desenvolva a ‘alfabetização 

corporal’, ou seja, que se aproveite o interesse das crianças por atividades físicas para 

apresentar temas que elas ainda não conhecem” (GINÁSTICA..., 1996, p.16). Em relação ao 

planejamento das atividades, foi divulgado pelo impresso que era realizado em um trabalho 

conjunto com os professores de Português e Matemática, de forma que o docente de Educação 

Física partia dos jogos e brincadeiras que as crianças já conheciam.  
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Assim, foram apresentadas três brincadeiras tradicionais realizadas pelo professor da 

Escola Municipal Leda Vargas Gianerini para desenvolver a “alfabetização corporal”. A 

primeira foi a amarelinha, que após a descrição de como ser realizada foi explicitado que “é 

preciso [durante sua realização] abaixar-se sem encostar um dos pés no chão, rodopiar no ar, 

calcular distâncias e até fazer contas” (GINÁSTICA..., 1996, p.18), o que, para o docente, 

conforme opinião relatada na reportagem, desenvolve a coordenação espaço-temporal, 

agilidade e lateralidade que são habilidades necessárias para se aprender a escrever. Também 

foi descrito que o professor utilizou problemas de Matemática para serem resolvidos durante o 

jogo. A segunda atividade foi o pique-corrente, variação do pega-pega, que depois de ser 

explicada a forma de execução teve como justificativa para sua utilização na aula o fato de ser 

“uma boa oportunidade de visualizar operações matemáticas simples: enquanto aumenta o 

grupo dos pegadores, o grupo dos que fogem deles diminui na mesma proporção. A 

brincadeira serve ainda para passar noções sobre conjuntos” (GINÁSTICA..., 1996, p.17). Foi 

informado na matéria que, para o professor, correr de mãos dadas necessita uma boa 

coordenação entre os participantes sendo, assim, um excelente exercício de equilíbrio. E 

finalizando, houve a brincadeira do elástico que favorece o aprendizado de Português e 

Matemática. 

Ao se referir a avaliação o professor de São Gonçalo, em depoimento nessa 

reportagem do impresso, informou que devem ser considerados critérios como a capacidade 

de superar dificuldades físicas e de raciocínio propostos nos exercícios, o que assegura, 

mesmo para os alunos mais lentos, possibilidades de serem aprovados. Conforme o docente 

de Educação Física, levando em conta que a disciplina tem pontos em comum com várias 

outras, é necessário ainda a participação dos demais professores de sala de aula na construção 

da avaliação (GINÁSTICA..., 1996). 

Assim, entendo que os relatos das práticas pedagógicas anteriormente mencionadas 

permitem inferir que o periódico, na composição das matérias sobre Educação Física, 

concedeu espaço aos professores que desenvolveram um trabalho convergente com as 

orientações que sugeriu para a área, qual seja, a da educação pelo movimento própria de uma 

concepção psicologizante, que por meio das práticas corporais pretende que os alunos 

desenvolvam a sociabilidade, os aspectos motores e cognitivos, além de servir como meio 

para o aprendizado, sobretudo, das noções de Matemáticas e da Língua Portuguesa. Por outro 

lado, não se pode eclipsar que esses professores de Educação Física, ao realizarem suas 

práticas pedagógicas pautadas na educação pelo movimento, estavam atentos a essa 

perspectiva da área, que foi consubstanciada e dominante no âmbito do CBCE entre 1985 a 
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1989 (PAIVA, 1994), e as realizaram amparados em suas experiências acadêmicas, 

profissionais e de visão de mundo. 

 

4.2.3 Relatos de práticas pedagógicas dos professores de Educação Física veiculados pela 

Revista Nova Escola: para além da educação pelo movimento 

 

Entre 1986 e 1997 também foi possível verificar que a Revista Nova Escola publicou 

relatos de práticas pedagógicas que tematizaram diferentes conteúdos e que não 

corresponderam pari passu às orientações educacionais que veiculou para a Educação Física 

no período. Desse modo, em outubro de 1988, o impresso divulgou matéria em que 

apresentou o relato da prática pedagógica do professor do Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal de Pernambuco, desenvolvido por meio do projeto o Homem e a 

natureza, realizado com alunos da 8ª série. Assim, foi indicado pelo jornalista do periódico 

que se tratava de “uma visão inovadora da Educação Física, onde os jovens aprendem desde o 

respeito ao meio ambiente até a sobrevivência em grupo, substituindo a competição das 

quadras pela cooperação mútua” (GOMES, 1988, p.30). 

Um dos elementos que o docente procurou enfatizar foi a realização de aulas formadas 

com turmas mistas, em que meninos e meninas estivessem juntos. Além desse aspecto, foi 

descrito que o planejamento foi realizado com a participação dos estudantes, em que “Tudo 

começa numa reunião em sala. Os alunos têm nesse momento, amplo espaço para manifestar 

seus interesses e suas dúvidas. O grupo avalia as atividades que gostaria de pôr em prática e 

planeja a execução em todos os detalhes” (GOMES, 1988, p.30-31). 

Em seu projeto, o professor pernambucano, de acordo com o descrito na reportagem 

do impresso, preocupou-se em fazer com que os alunos não se limitassem a serem 

espectadores da natureza e para isso procurou estimular o interesse da turma pela botânica e 

pela fauna, cobrando relatórios da experiência realizada. A atividade iniciou com a reunião 

dos alunos no Colégio de Aplicação e caminhada até a mata que fica próxima a escola para, 

depois, pegarem uma balsa que passa no rio Capibaribe. Em seguida, durante o trajeto na 

embarcação, o docente dividiu a turma em dois grupos, sendo um responsável pela exploração 

da mata, identificando plantas venenosas e animais peçonhentos, enquanto o outro simulou 

uma operação de resgate utilizando como ferramentas materiais encontrados na própria mata. 

E na aula posterior a turma redigiu um relatório sobre as experiências realizadas (GOMES, 

1988). Conforme o professor, em opinião veiculada na reportagem, o projeto pautou-se em 

seu olhar sobre o mundo em que a cooperação deve ser enfatizada. Na matéria da revista foi 
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informado por seu repórter que as aulas do docente possuíam um conteúdo programático 

básico, qual seja:  

 Vivências de movimentos naturais e desafiados pelo meio ecológico;  Relatos de textos sobre experiências semelhantes;  Elaboração de painéis e esquemas de situações vivenciadas;  Idealização de projetos;  Atividades de aplicação e dramatização;  Experimentação e reflexão coletivas (GOMES, 1988, p.33). 
 

É interessante salientar que a leitura do relato dessa prática pedagógica do professor de 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco veiculada pela Revista Nova 

Escola foi sugerida pelo Coletivo de Autores (1992, p.63) por apresentar interessantes 

atividades relacionadas ao excursionismo/acampamento, possuindo conteúdos que direcionam 

a percepção do aluno para “[   ] a necessidade de solução de um problema nele[s] implícito”. 

E em 1991, no mês de dezembro, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 

Pernambuco novamente apareceu nas páginas da Revista Nova Escola. Nesse momento, foi 

veiculada reportagem que destacou o trabalho de um professor e uma professora de Educação 

Física da instituição que foi descrita pelo jornalista como “[...] uma espécie de campo de 

experimentação para pesquisas de professores em especialização ou mestrado e [que] vem 

obtendo bons resultados também na área de Educação Física” (TIGRE, 1991, p.44). 

Assim, foi informado na matéria que os professores desde 1988, estavam 

desenvolvendo uma pesquisa, que mesmo antes de seu término indicou mudanças substanciais 

na atitude dos estudantes e docentes. Nas aulas, alunos de 5ª a 7ª séries participaram e 

discutiram de forma coletiva sobre o planejamento das atividades, não havendo, desse modo, 

professores que determinassem o quê e como eles iriam fazer e os docentes, em sua proposta, 

abordaram de forma “nova a metodologia de trabalho e estudo, questionando a concepção e a 

prática habituais da Educação Física” (TIGRE, 1991, p.44). 

Conforme publicado na matéria da revista, entre 1988 a 1991, os professores de 

Educação Física e alunos do Colégio de Aplicação descobriram novas maneiras de praticar 

esportes e exercícios físicos tradicionais e vivenciaram a disciplina em parques, praças e 

praias, sendo, também, concedida a possibilidade para que os alunos trouxessem da rua várias 

informações sobre jogos e danças populares que passaram a ser temas de pesquisa no decorrer 

das aulas. Foi relatado, ainda, que os professores realizaram uma série de modificações na 

disciplina, assim, iniciaram pela formação de turmas mistas, com meninos e meninas juntos, 

de forma que a divisão da classe ocorreu por série; favoreceram a criatividade dos estudantes 

na medida em que os estimularam a criar novas formas de movimento e relacioná-los com o 
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movimento cotidiano de cada um. Em relação as temáticas que compuseram o programa de 

Educação Física foi informado que haviam atividades aquáticas, jogos, danças e ginástica; e 

entre os espaços utilizados estavam o pátio do Colégio de Aplicação e uma sala no núcleo de 

Educação Física da Universidade. Em relação a dinâmica de cada aula foi relatado que nos 

primeiros 10 minutos os alunos conversavam entre si a respeito dos movimentos que usavam 

no cotidiano, tanto em jogos esportivos, quanto em caminhadas; em seguida, dividiam-se em 

grupos de cinco para compor oficinas de salto, corrida, equilíbrio, ou outra atividade que 

escolhessem. Em um segundo momento, após o planejamento dos exercícios e sua execução 

em quadra, os grupos se apresentaram para toda a turma. E no término da aula, os alunos 

sentaram-se no chão, em círculo, para comentar suas experiências e a dos demais colegas 

(TIGRE, 1991).  

Conforme descrito no impresso, os professores além da realização da prática também 

estimularam que os estudantes realizassem pesquisas a respeito do tema trabalhado, o que 

ocorreu, por exemplo, com os elementos da cultura nordestina, tais como as festas juninas e as 

danças. Foi ratificado na reportagem que o professor de Educação Física do Colégio de 

Aplicação, a partir da pesquisa para a construção de sua tese “[...] chegou à conclusão de que 

falta nos currículos da disciplina a cultura corporal nordestina. Em geral, esses currículos só 

acolhem os jogos institucionalizados – futebol, basquete, handebol, vôlei etc” (TIGRE, 1991, 

p.45). 

Ainda, foi veiculado na matéria que os jogos institucionalizados ganharam um novo 

enfoque, na medida em que os professores do Colégio de Aplicação fizeram com que os 

alunos questionassem as regras preestabelecidas. Assim, a partir do relato da professora o 

repórter do impresso afirmou que “[...] é importante o aluno perceber que as regras incidem 

sobre ele. Portanto, também ele deve atuar sobre as regras, analisando se as condições 

impostas são compatíveis com a capacidade de cada um” (TIGRE, 1991, p.45). 

Desse modo, esses dois relatos publicados permitem inferir que o periódico foi 

utilizado por esses professores, entre 1986 e 1997, para divulgar práticas pedagógicas que não 

corresponderam às orientações que a revista veiculou para a Educação Física, sobretudo nas 

reportagens com sugestões de conteúdos. Também traz à cena, especificamente na matéria 

veiculada em dezembro de 1991, uma perspectiva para a área que a entende como disciplina 

curricular que deve tematizar a Cultura Corporal, termo que conforme Bracht (1999) tem 

centralidade numa concepção crítica ou progressista de Educação Física. De todo modo, deve 

ser levado em consideração que os dois relatos de práticas pedagógicas se referiram a 

trabalhos que foram realizados por professores do Colégio de Aplicação da Universidade 
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Federal de Pernambuco, que possivelmente mantinham proximidade com professores do 

Departamento de Educação Física daquela instituição, e por sua vez possuía, notadamente em 

1989, a professora Celi Taffarel, que era docente do referido Departamento de Educação 

Física, como presidente do CBCE, que naquele momento, de acordo com Paiva (1994), 

sedimentou o entendimento de que a Educação Física é uma disciplina curricular que tematiza 

a Cultura Corporal. 

Por fim, em outubro de 1997, a Revista Nova Escola veiculou reportagem que trouxe 

vários relatos de práticas pedagógicas, que abordaram diversos conteúdos desenvolvidos por 

diferentes professores de Educação Física de várias localidades do país. Assim, foi descrito 

pelo jornalista do impresso que 

Com uma abordagem mais ampla da atividade física, uma geração de 
professores procura ensinar não só a arte de competir e ganhar, mas acima de 
tudo a chamada cultura corporal, que trata, na teoria e na prática, da história 
e dos significados dos movimentos humanos (FIORAVANTI, 1997, p.40). 
 

Dessa maneira, destaco inicialmente, nessa reportagem, o relato da prática pedagógica 

de um professor de Educação Física da Escola Municipal Henfil, em Recife, Pernambuco, que 

trabalhou o conteúdo jogo com alunos da 2ª série. Assim, foram enfatizadas três atividades 

realizadas pelo docente. A primeira se reportou as pesquisas que os estudantes fizeram sobre 

brincadeiras, danças e jogos que eram praticados por seus pais e avós quando crianças, sendo 

em seguida apresentadas em sala, em que foi constatado que algumas já não existiam e outras 

sim. Foi informado no impresso que os alunos, dentre os jogos pesquisados, escolheram os 

que iriam realizar. A segunda atividade relatada consistiu na adoção de jogos populares, como 

o frevo e a capoeira, com a intenção de ilustrar que meninos e meninas poderiam brincar 

juntos, o que na observação do professor à revista promoveria nas crianças concentração nos 

movimentos dos companheiros, de maneira que a atividade apresentava-se mais solidária. Por 

fim, a terceira prática pedagógica do professor de Recife destacada foi a proposição de 

mudanças nas regras dos exercícios de modo que a participação de todos os alunos fosse 

garantida. O docente relatou na matéria do periódico que era mais difícil adaptar regras de 

esportes competitivos, a exemplo de vôlei e futebol, e mais fácil tal procedimento com jogos 

populares (FIORAVANTI, 1997). 

Em seguida, nesta mesma reportagem, também foi feito o relato da prática pedagógica 

de dois professores de Educação Física da escola particular São Domingos, localizada na 

cidade de São Paulo, com alunos do segundo grau, atual Ensino Médio, e com estudantes da 

4ª série do primeiro grau, atualmente denominado de Ensino Fundamental. Assim, conforme 

descrito no periódico, um dos professores de Educação Física, em suas aulas no segundo grau, 



111 
 

realizou com os alunos um estudo sobre artes marciais e promoveu um debate sobre 

corpolatria, ou seja, o culto exacerbado ao corpo. Segundo divulgado na matéria do impresso, 

os dois conteúdos foram desenvolvidos por meio de aulas teóricas e que houve resistência dos 

alunos em relação a essa forma de trabalho do professor. No entanto, foi divulgado que a 

recusa foi vencida após o estudo de artes marciais, em que a turma realizou pesquisas e 

debates sobre grupos de capoeira, aikidô e tae kwon do. O docente expressou na revista que 

os alunos enxergavam na Educação Física somente um espaço de descontração e lazer. Assim, 

de acordo com o repórter do impresso “Para conciliar seus interesses com os da classe, ele [o 

professor alternou] discussões e aulas teóricas com a prática de jogos” (FIORAVANTI, 1997, 

p.45). Em relação ao trabalho sobre corpolatria, foi relatado que o docente fez os alunos 

examinarem textos de jornais e de revistas, tendo como objetivo “questionar os modismos e 

mostrar que o excesso de músculos não é necessariamente sinônimo de saúde” 

(FIORAVANTI, 1997, p.45). Desse modo, de acordo com depoimento do professor na 

reportagem da revista, é importante que os estudantes aprendam a aferir os aspectos positivos 

da atividade física para além da escola. 

Já em relação ao professor que trabalhou com a 4ª série foi descrito que ele 

desenvolveu os conteúdos dança e futebol. Assim, mesmo sob reação de desaprovação dos 

alunos do sexo masculino em relação as aulas de dança, que consideravam não ser “coisa de 

homem”, o docente conseguiu trabalhar tal conteúdo e “Com o tempo, [...] driblou os 

preconceitos e formou grupos por afinidades musicais. [Em que] No final, a classe criou 

coreografia e se apresentou para a escola” (FIORAVANTI, 1997, p.45). Em relação ao 

trabalho com futebol, o professor pretendeu, conforme sua opinião veiculada na matéria, 

passar uma visão ampla do esporte e para isso levou a turma a estádios e promoveu debates 

com jogadores e jornalistas esportivos em que desmistificou a ideia dos alunos de que todo 

jogador era rico, fazendo-os perceber que de fato a maioria ganha salário mínimo. 

Considero relevante registrar que o relato da prática pedagógica do professor 

pernambucano que trabalhou o conteúdo jogo se diferencia por não tê-lo utilizado como meio 

para o aprendizado de conteúdos da Matemática e da Língua Portuguesa; e em relação a 

prática pedagógica desenvolvida no Colégio São Domingos destaca-se o fato de ter sido, no 

período, o único relato de prática pedagógica com alunos do segundo grau e realizado em uma 

escola particular, como também a maneira como o professor trabalhou com seus alunos de 4ª 

série o conteúdo esporte, especificamente o futebol, procurando desmistificá-lo enquanto 

mercado de trabalho (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 
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Por fim, compreendo ser possível inferir que, a despeito de toda discussão acadêmica 

da Educação Física na década de 1980 e primeiros anos da década de 1990 que conforme 

Caparroz e Bracht (2007) hipertrofiaram as discussões pedagógicas e atrofiaram as discussões 

de didática, os professores que, entre 1986 a 1997, enviaram notícias de suas práticas 

pedagógicas à Revista Nova Escola se preocuparam com o tempo e o lugar de uma didática da 

Educação Física. 

Assim, feitas estas considerações sobre a relação da Revista Nova Escola e a Educação 

Física na fase da adesão à educação pelo movimento, passarei a discutir na sequência sobre a 

relação do impresso com a disciplina na fase da adequação aos PCNs. 

 

4.3 REVISTA NOVA ESCOLA E EDUCAÇÃO FÍSICA (1998 – 2010): FASE DA 

ADEQUAÇÃO AOS PCNs 

 

A partir de 1998 entendo que a Revista Nova Escola explicitamente vai se adequar aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram implementados no governo de Fernando 

Henrique Cardoso. Este fato pode ser sustentado, por exemplo, quando se observa que o 

impresso veiculou nesse mesmo ano e no seguinte, em suas edições, os suplementos PCN 

Fáceis de entender que apresentou, com uma linguagem simples, os resumos dos PCNs de 

todas as disciplinas do Ensino Fundamental e dos temas transversais. Essa operação foi 

repetida de modo mais elaborado pelo periódico ainda em 1999, quando reeditou em edições 

especiais exclusivas para assinantes os PCN Fáceis de entender dirigidos para a 1ª a 4ª séries e 

novamente no ano 2000 para 5ª a 8ª séries. 

Notadamente no que se refere ao componente Educação Física, o impresso, na edição 

134 de agosto de 2000, conforme mencionei anteriormente, elegeu a disciplina para ser o 

tema principal de sua capa16, e no decorrer da reportagem dessa edição, que apresentou nove 

relatos de práticas pedagógicas de professores de Educação Física brasileiros, foi possível 

constatar que a repórter do impresso fez reiteradamente alusão aos PCNs da área. Assim, 

informou que os docentes estavam promovendo uma mudança na disciplina, de modo que a 

formação cidadã, a introdução de atividades regionais e o estímulo a participação de todos os 

alunos correspondiam exatamente ao que propõem o documento do MEC. Também nesta 

matéria, em outra referência clara aos PCNs, informou que uma das propostas centrais do 

documento preparado pelo Ministério da Educação (que, sempre é bom 
lembrar, não tem força de lei, mas é uma recomendação às escolas de todo o 

                                                 
16 Ver figura 01, página 92. 
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país) sugere que, além de praticar as atividades, as crianças conheçam sua 
história, discutam regras e estratégias e analisem o comportamento dos 
colegas (RAMALHO, 2000, p.19). 

 
Ainda indicou, em relação as mudanças no âmbito da Educação Física que 

propagandeou, que os PCNs enfatizavam a diversificação das aulas e que “Atividades nunca 

antes relacionadas à disciplina, como danças de rua e manifestações populares de todo tipo, 

ganham cada vez mais espaço e ameaçam a hegemonia dos jogos tradicionais” (RAMALHO, 

2000, p.20). Nesta reportagem, além da alusão explicita ao documento do MEC, foram 

mobilizados três autores, identificados como elaboradores dos PCNs, sendo eles o professor 

Marcelo Jabu, o professor João Batista Freire e a professora Suraya Darido, para emitirem 

opiniões sobre a disciplina. 

De todo modo, é possível perceber que a Revista Nova Escola continuou a receber 

notícias dos professores brasileiros sobre o trabalho que estavam realizando em suas escolas e 

permaneceu enviando seus profissionais para fazerem as matérias, como indicado em 2002 

por seu diretor de redação ao anunciar a chegada de um novo jornalista em treinamento que 

“Já na estréia, couberam a ele um ‘bomba’ (dividir com a editora especial [...] a reportagem 

de capa) e uma rotina aqui na redação (viajar em busca de experiências bem-sucedidas, único 

jeito de fazer uma revista de abrangência nacional)” (GROSSI, 2002, p.6). É possível 

perceber que o impresso elegeu a divulgação das práticas pedagógicas dos professores 

brasileiros como uma de suas receitas. Nesse sentido, o diretor de redação da revista 

esclareceu que: “Apresentar as novidades do mundo da Educação, explicar os principais 

conceitos da Pedagogia e da didática e revelar boas experiências de professores em ação. Essa 

é, de forma resumida, a receita para fazer NOVA ESCOLA todo mês” (GROSSI, 2010, p.10), 

o que, nas considerações de Ramos (2009), não é algo novo tratando-se de uma revista 

pedagógica. 

Se na fase precedente não é possível saber exatamente como o periódico escolheu as 

reportagens com relatos de práticas pedagógicas de professores de Educação Física para 

compor suas edições, a partir dos números publicados em fins de 1998 notei que o impresso 

também começou a publicar matérias que relataram práticas pedagógicas que foram finalistas 

ou vencedoras do Prêmio Victor Civita17, numa ação que entendo ter como objetivo valorizar, 

consolidar e tornar o concurso conhecido de seu público de professores leitores.  

                                                 
17 Esta premiação teve início em 1998 e ao lado do impresso trata-se de uma ação da Fundação Victor Civita que 
pretende valorizar os educadores brasileiros. Entre 1998 a 2005 o concurso chamou-se Prêmio Victor Civita 
Professor Nota 10; a partir de 2006 passou a se chamar Prêmio Victor Civita Educador Nota 10, o que pode ser 
explicado tendo em vista que o lema do impresso a partir do final de 2005 passa a ser A revista de quem educa, e 
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Em relação as reportagens com sugestões de conteúdos e relatos de práticas 

pedagógicas de professores de Educação Física veiculadas pela revista, constatei, como 

apresentarei a seguir, que na fase da adequação aos PCNs, que ocorreu entre 1998 a 2010, 

foram publicadas, respectivamente, 16 e 31 matérias. 

 

4.3.1 – Sugestões de conteúdos da Revista Nova Escola na fase da adequação aos PCNs 

 

Entre 1998 e 2010 a Revista Nova Escola publicou, conforme mencionei 

anteriormente, 16 reportagens com sugestões de conteúdos18para a Educação Física escolar. A 

tabela 3 a seguir apresenta os conteúdos sugeridos pelo impresso. 

 

Tabela 3 – Conteúdos sugeridos pela Revista Nova Escola entre 1998 a 2010 
Conteúdos Número de reportagens 

Atividade Física e saúde 3 
Capoeira 1 
Esporte 6 

Jogos e brincadeira 3 
Lutas 1 

Outros 2 
Total 16 

Fonte: Elaborado com base nas edições da Revista Nova Escola com reportagens sobre Educação Física 
publicadas entre 1998 a 2010 Classifiquei como outros os conteúdos que não compõem o que comumente vem sendo abordado nas aulas de 
Educação Física escolar. Assim, no caso das sugestões dessa fase da revista, são o trabalho com o Basquetebol e 
atividades com bola para um trabalho de psicomotricidade; e a promoção de atividades de percepção do próprio 
corpo e ritmo através do uso do gênero literário conto. 
 

Antes de dispensar maior atenção sobre os conteúdos sugeridos nessa segunda fase, 

entendo ser pertinente fazer algumas considerações. Assim, foi possível observar que apenas 

em duas matérias19 o impresso não identificou professor ou equipe pedagógica que tenha 

                                                                                                                                                         
pode-se inferir que a Fundação Victor Civita pretendeu ampliar seu público visado na medida em que considerou 
que não somente os professores educam. Os vencedores da premiação em sua 1ª edição foram escolhidos entre 
os autores das melhores práticas pedagógicas publicadas pela Revista Nova Escola entre março de 1995 a abril 
de 1998 em diferentes categorias, definidas de acordo com as disciplinas do Ensino Fundamental e da Educação 
Infantil. A partir da 2ª edição do Prêmio Victor Civita, realizado em 1999, o periódico convidou os professores a 
enviarem seus relatos de práticas pedagógicas para concorrerem nas diferentes categorias. Na 9ª edição do 
Prêmio Victor Civita, realizado em 2006, abriu-se espaço para os professores que trabalhavam no Ensino Médio 
concorrerem. Em 2007, na 10ª edição do concurso, a Fundação Victor Civita criou a categoria chamada “Prêmio 
Escola”. Os 50 melhores trabalhos de professores escolhidos pelo júri do prêmio ganham uma assinatura anual 
da Revista Nova Escola. Os docentes vencedores do concurso de cada categoria recebem uma premiação em 
dinheiro e têm seus trabalhos publicados no impresso. Por fim, cabe destacar que a partir da 2ª edição o Prêmio 
Victor Civita, que foi chamado pelo impresso de Oscar do professor, tem sua cerimônia de premiação 
transmitida pela televisão, contando com a participação de governadores, autoridades educacionais, políticos e 
artistas. 
18 Ver apêndice F. 
19 Foram as reportagens publicadas nas edições 109 (1998) e 151 (2002). 
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atuado na sua elaboração, enquanto que nas demais reportagens ocorreu tal identificação, o 

que indica que o periódico procurou, de modo mais incisivo, se aproximar de professores e 

equipes pedagógicas capazes desta tarefa, como forma para se fazer um veículo que possui 

identificação com seu público de leitores visados e, ao mesmo tempo, como um mecanismo 

para se constituir uma revista que possui credibilidade para sugerir conteúdos no âmbito da 

Educação Física. Também foi possível verificar que em oito matérias o periódico não 

indicou20 a série ou ano do Ensino Fundamental ao qual o trabalho deveria ser dirigido, 

enquanto que nas demais matérias ocorreu a indicação. 

Assim, de acordo com a tabela 3, é possível constatar que o conteúdo esporte foi o que 

possuiu o maior número de matérias o sugerindo. Desse modo, em maio de 2006, o impresso 

sugeriu que se utilizasse a Copa do Mundo, que iria acontecer naquele ano, como tema para 

aulas em todas as disciplinas, inclusive nesta edição sua capa tem como manchete principal 

esse assunto. Foi afirmado pelos repórteres do periódico que “o melhor a fazer é explorar o 

torneio em toda a sua dimensão educativa” (DIDONÊ; ARAUJO, 2006, p.24). Nesta 

reportagem houve a participação de 11 professores de diversas regiões do país que 

construíram “planos de aulas com dicas práticas para contextualizar o ensino da Copa para 

dentro da sala de aula” (DIDONÊ; ARAUJO, 2006, p.24). Conforme descrito nesta matéria da 

revista, vários aspectos da vida cotidiana podem ser explicados com base no jogo, tais como: 

a ética – tema transversal que considerou importantíssimo, numa alusão clara aos PCNs; 

respeito às regras; respeito aos técnicos; e a valorização do negro, através de exemplos 

vitoriosos no esporte. Dessa maneira, foi justificado que estudar a Copa do Mundo 

- Incentiva o debate sobre ética, respeito às diferenças e consumo; 
- Valoriza o companheirismo e o espírito de equipe em diversas atividades; 
- Permite compreender o futebol, um dos elementos mais marcantes da 
cultura brasileira, de forma interdisciplinar (DIDONÊ; ARAUJO, 2006, 
p.24). 

 
Em relação ao plano de aula e as atividades sugeridas para a disciplina Educação 

Física o impresso contou com a consultoria dos professores Antônio de Pádua dos Santos, 

João Carlos Neves de Souza e Terezinha Petrucia Nóbrega identificados apenas como sendo 

de Natal, Rio Grande do Norte; e Eliane Mauerberg de Castro da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), em Rio Claro, São Paulo. Assim, ao se dirigir à área, foi destacado pelos 

repórteres do periódico o clima de cooperação existente na Seleção Brasileira nas Copas de 

1970 e 2002 e afirmaram que  

                                                 
20 Foram as reportagens veiculadas nas edições 109 (1998); 142 (2001); 151 e 152 (2002); 168 (2003); 174 
(2004); 188 (2005); e 223 (2009). 
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Essa é uma lição que todas as seleções campeãs têm para dar: em jogo de 
equipe, ninguém ganha sozinho. Diferentemente dos treinos esportivos 
profissionais ou amadores – cujo objetivo é melhorar o rendimento do time 
para vencer qualquer partida -, as aulas de Educação Física têm como uma 
das principais metas despertar nos alunos o senso de igualdade e 
solidariedade (DIDONÊ; ARAUJO, 2006, p.26).  

 
Dessa forma, indicou-se que em quadra é importante ajudar os alunos a derrubarem 

dois mitos. O primeiro, pensar que o futebol é um esporte exclusivamente masculino, de 

forma que para por fim a esta ideia houve a recomendação para que os professores 

recorressem a exemplos de jogadoras profissionais reconhecidas de torneios organizados pela 

Federação Internacional de Futebol (Fifa). O segundo, que as pessoas portadoras de 

deficiência não têm habilidade para os esportes, e foi indicado aos docentes que para acabar 

com esse entendimento por parte dos estudantes, expusessem os exemplos de times 

paraolímpicos brasileiros campeões em futebol de 5 e de 721. Nesta reportagem também 

disponibilizou-se um plano de aula para turmas de 5ª a 8ª séries, com sugestões para trabalhar 

com o futebol e foi recomendado aos professores que explorassem as várias maneiras de 

praticar o esporte, verificassem as habilidades de cada aluno, promovessem jogos em que 

meninos e meninas jogassem juntos e que se houvessem crianças com deficiência no grupo, 

pedissem aos demais alunos para pensarem em maneiras de incluí-las e ajuda-las.  

Em março de 2008 a Revista Nova Escola trouxe como tema de capa um especial 

sobre Olimpíadas e sugeriu atividades com planos de aulas para as disciplinas de História, 

Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, Arte e Matemática, que juntos “contemplam 

todas as séries – e são um bom caminho para incluir o país sede da Olimpíada no 

planejamento” (DIDONÊ; CARVALHO, 2008b, p.71); além de possibilitar que os alunos 

compreendam melhor a China. Para a disciplina Educação Física o impresso apresentou, para 

turmas de 2º ao 5º ano, um plano para o ensino do tênis de mesa, previsto para ser realizado 

em três aulas, cujos consultores foram Cristina Akiko Iizuka, identificada como mestre em 

Ciências da Motricidade Humana e o professor de Educação Física Weber Marinovic, 

apresentado como doutorando do Programa de Movimento Humano da Universidade de 

Queensland, na Austrália, que sugeriu como: 

OBJETIVOS 
- Praticar tênis de mesa. 

                                                 
21 O futebol de cinco ou Fut 5, é dirigido exclusivamente para atletas cegos ou com deficiência visual. Em cada 
time, tem-se quatro jogadores que correm atrás da bola, em uma quadra de futsal adaptada para essas partidas, e 
um goleiro que possui visão total. Já o futebol de sete, que é jogado por dois times possuindo cada um sete 
atletas e cinco reservas, é realizado por jogadores do sexo masculino pertencentes às classes menos afetadas de 
paralisia cerebral, decorrentes de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou acidentes vasculares cerebrais e 
que não usam cadeiras de rodas. 
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- Conhecer e Compreender as regras do esporte. 
- Adquirir agilidade, equilíbrio, coordenação, flexibilidade, ritmo e 
resistência muscular. 
CONTEÚDOS 
- Fundamentos básicos do esporte. 
- Movimentos de rebatida (de direita e de esquerda) e de saque (DIDONÊ; 
CARVALHO, 2008a, p.77). 

 
Foi indicado nesta reportagem o uso de material oficial da modalidade, mas também 

informou ser possível a utilização de materiais adaptados; recomendou-se, também, a 

realização de atividades que trabalhassem a dinâmica do jogo e desenvolvessem habilidades 

para manipular a raquete de forma que fosse possível a participação de todos os alunos. 

Ainda em 2008 a Revista Nova Escola veiculou como principal matéria de capa 

sugestões para realizar um ensino eficaz nas disciplinas Arte, Ciências, Educação Física, 

Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática, visando tratar  

de um tema que está transformando a Educação. Uma inovação silenciosa, 
mas de alcance duradouro, que pode beneficiar muito seu trabalho: estudos 
que se debruçam sobre a arte de ensinar, investigando as maneiras mais 
eficazes de ajudar a garotada a compreender os conteúdos” (POLATO; 
SANTOMAURO; RATIER, 2008a, p.42). 

 
Assim, nessa reportagem, os repórteres do impresso esclareceram que se referiram a 

pesquisas que se baseavam no cotidiano da sala de aula e consideraram que currículos e 

conteúdos necessitam levar os alunos em direção à aprendizagem. Desse modo, foi 

explicitado que objetivando dar sua contribuição para que a atividade dos professores 

avançasse “coletou práticas de ensino e aprendizagem indispensáveis do 1º ao 5º ano. São 

situações didáticas essenciais que conjugam conteúdos e formas de ensino que levam as 

crianças a construir os esquemas de conhecimento necessários para a compreensão” 

(POLATO; SANTOMAURO; RATIER, 2008a, p.42). Para tanto, com a colaboração de 10 

pesquisadores e profissionais de formação continuada de professores, a revista elaborou 30 

atividades, que foram postadas em seu endereço na internet, e disponibilizou oito planos de 

aulas para todas as disciplinas em suas páginas. 

Para a disciplina Educação Física foi afirmado pelos jornalistas da revista que “a 

tendência dos currículos modernos é tornar a Educação Física mais reflexiva” (POLATO; 

SANTOMAURO; RATIER, 2008b, p.48) e seguir na direção contrária do que foi chamado de 

ditadura dos esportes coletivos praticados com bola. Conforme Marcelo Barros da Silva, em 

opinião veiculada nessa reportagem do periódico e identificado como formador de professores 

e consultor da área de Educação Física, que também é selecionador do Prêmio Victor Civita, 

promovido pelo impresso, o movimento é carregado de sentido e isso leva a necessidade de 
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discutir a história e a inserção de cada um deles na sociedade contemporânea. Com esse 

entendimento foi relatado na revista que as professoras Jussara Ladeia de Andrade, Marluza 

Secctin Malacarne e Iara Francisca Croce Tedesco, que ministram aulas para classes de 1ª a 4ª 

série na EMEF Éber Louzado Zippinotti, em Vitória no Espírito Santo, organizaram cursos 

temáticos, que no ano de 2008 teve como tema a cultura afro brasileira por “permitir vivenciar 

e discutir a capoeira, o maracatu, o hip-hop e a inserção do negro em diversos esportes – 

como o futebol” (POLATO; SANTOMAURO; RATIER, 2008b, p.48). Segundo a opinião 

das professoras registrada nessa reportagem é necessário haver a interrupção das atividades 

para que os estudantes se manifestem e proponham modificações nas regras e que todos, ou 

seja, meninos, meninas e os alunos que têm deficiência participem da aula. 

De acordo com o coordenador do Grupo de Pesquisa em Educação Física da USP, 

Marcos Garcia Neira, em depoimento aos jornalistas do impresso nesta matéria, a expectativa 

é que todos os estudantes sejam atendidos e que se ajude no respeito da multiculturalidade e 

da diversidade de práticas corporais. Foi relatado pelos repórteres do periódico que os 

princípios que devem orientar a disciplina são calcados em três pontos, a saber, leitura de 

práticas corporais, atividades práticas e aprofundamento dos conhecimentos. O primeiro 

corresponde a “uma forma de apresentar diferentes manifestações da cultura corporal, com a 

possibilidade de comentá-las e analisá-las” (POLATO; SANTOMAURO; RATIER, 2008b, 

p.48-49), assim foi indicado que os vídeos e as apresentações ao vivo, que são um dos meios 

de contato dos alunos com as práticas corporais, favorecem para que eles interpretem o que 

assistem. Desse modo, foi proposto, ainda, que sua utilização ocorra antes de iniciar uma nova 

prática e sempre que a classe assistir alguma atividade corporal, o que possibilita à criança 

aprender mais sobre a cultura corporal de um grupo e com isso valorizá-la, perceber a relação 

entre o movimento e as condições históricas sociais e culturais que o originaram. 

Em relação as atividades práticas, os jornalistas do impresso as descreveram como 

“brincadeira, dança, esportes ou ginástica, com a adaptação de manifestação corporal às 

necessidades materiais, espaciais, de aprendizagem, etc” (POLATO; SANTOMAURO; 

RATIER, 2008b, p.49). Com isso, asseguraram que ao rediscutir as regras a turma percebe 

que a adaptação é parte da história dos esportes, exemplificando que o futebol de salão e o 

futebol de areia surgiram dessa maneira. 

No que diz respeito ao aprofundamento dos conhecimentos, de acordo com o descrito 

na publicação, trata-se da parte reflexiva das aulas de Educação Física, em que os estudantes 

são encaminhados a pesquisarem e entrevistarem sobre o movimento corporal, sendo válida a 

exposição dos resultados em painéis fotográficos, debates, seminários e de forma escrita. Foi 
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recomendado pelos repórteres do impresso que este momento fosse trabalhado depois que os 

alunos pudessem vivenciar as atividades, ou seja, após a parte prática e o aprendizado sobre 

elementos históricos, das condições sociais e da cultura de cada grupo nas práticas corporais. 

Foi veiculado uma sugestão de sequência didática, para cerca de 12 aulas, dirigida 

para alunos do 1º ao 5º ano, denominada Futebol para todos, construída com a consultoria das 

professoras capixabas e do professor da USP que apresentava como:  

OBJETIVOS 
- Compreender o futebol como forma de expressão de grupos sociais. 
- Vivenciar jogos com a bola no pé. 
- Conhecer e recriar as regras da modalidade. 
CONTEÚDOS 
- História do futebol no Brasil. 
- Preconceito de gênero, etnia e classe social. 
- Jogos com bola (POLATO; SANTOMAURO; RATIER, 2008b, p.49). 
 

No mês de março de 2010 a Revista Nova Escola divulgou matéria em que sugeriu aos 

professores que trabalhassem a corrida de orientação e o treking22 nas aulas de Educação 

Física, para alunos do 1º ao 4º ano, por ser uma “maneira interessante de investir na 

ampliação do universo cultural esportivo deles” (SOUZA, 2010, p.57). 

Na opinião de Fábio D’Ângelo, coordenador pedagógico do Instituto Esporte e 

Educação e selecionador do Prêmio Victor Civita, veiculada nesta reportagem do periódico, 

os estudantes ao realizarem estas atividades descobrem, inicialmente, que correr é algo mais 

abrangente do que o proposto pela corrida de velocidade, que vencer necessariamente não 

significa chegar na primeira posição e que estas práticas, ao serem planejadas, são válidas por 

possibilitarem algo além dos esportes coletivos realizados nas aulas. Foi possível observar 

algumas recomendações sobre como trabalhar as atividades. Assim, foi sugerido que  

Antes de colocar o grupo em campo, é importante planejar aulas para que 
todos participem da escolha do percurso e da confecção dos mapas. É parte 
da aprendizagem analisar o espaço, selecionar obstáculos (como cones, 
bancos e cordas) que possam ser enfrentados (e vencidos) e elaborar regras. 
Para isso, basta uma planta baixa da escola ou um desenho feito pelo 
professor que apresente parte do prédio (SOUZA, 2010, p.58). 

 
Também foi proposto aos professores que trabalham em escolas urbanas que usassem 

o pátio e as salas de aula para o trajeto e foi ressaltado que quanto mais desafiador fosse o 

percurso mais estimularia os alunos a pensarem em estratégias que determinassem o que 

fazer, desenvolvesse o raciocínio lógico e fizesse pensar como usar o corpo da maneira mais 

eficiente. Desse modo, foi afirmado pelo repórter do impresso que a Educação Física possui 
                                                 
22 Conforme o impresso, na corrida de orientação luta-se contra o relógio e disputa-se individualmente; enquanto 
no trekking a disputa ocorre em equipes e ganha a prova quem completar o percurso no tempo mais próximo ao 
estipulado para durar a competição, que é definido em regra. 
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uma imensa gama de cultura corporal e, assim, não é o espaço “para o simples exercício de 

aptidões físicas” (SOUZA, 2010, p.58). 

Fica evidente que o conteúdo esporte sugerido pela Revista Nova Escola, ao ser 

indicado aos professores de Educação Física brasileiros, apresentou como aspectos que 

deveriam nortear o seu ensino a discussão e construção de regras por parte dos alunos e a 

inclusão de todos os estudantes, com ou sem deficiência, em sua prática. O impresso, mesmo 

trazendo em maio de 2006 sugestões para um trabalho com turmas a partir da 5ª série, dirigiu 

predominantemente, nas sugestões que fez sobre o ensino do esporte, sua atenção para as 

turmas de 1ª a 4ª séries, ou de acordo com a nova legislação23 do 1º ao 5º ano. Os 

megaeventos esportivos Olimpíadas e Copa do Mundo foram, no periódico, temas para 

sugestões de aulas em várias disciplinas do Ensino Fundamental, e no componente Educação 

Física foi priorizada a possibilidade que tais eventos apresentavam para ilustrar a participação 

feminina e de pessoas com deficiência na prática esportiva, além de se constituir em elemento 

para ampliar o universo cultural esportivo dos alunos, ainda que na sugestão sobre o tênis de 

mesa as recomendações tenham se restringido ao aspecto do domínio dos fundamentos 

básicos para a execução do jogo. Por fim, percebi que a revista sugeriu que no ensino do 

esporte se enfatizasse a possibilidade de praticá-lo, a observação e a realização de pesquisas a 

seu respeito, bem como o ensino de modalidades que ampliassem o que considera a imensa 

gama de cultura corporal da Educação Física. 

Ocupando o posto de segundos conteúdos mais sugeridos pela Revista Nova Escola 

estão, respectivamente, jogo e brincadeira e atividade física e saúde. Assim, em relação a este 

último, na edição de novembro de 2003, o impresso disponibilizou um pôster, conforme pode 

ser visualizado na figura 2, indicado para ser usado nas aulas de Educação Física e Ciências 

por ser um bom ponto de partida para analisar com os alunos o “‘estiramento’ do corpo 

durante a adolescência e para desenvolver um trabalho de conscientização sobre o valor de 

uma boa alimentação” (ARAUJO, 2003, p.24). 

                                                 
23 Trata-se da Lei 11.274 de 2006 que alterou a LDB 9394 de 1996 dispondo sobre a duração de 9 anos para o 
Ensino Fundamental. 
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Figura 2 – Pôster do esqueleto de uma criança segurando uma bola

 
Fonte: acervo particular do autor 

 

Foi recomendado que o pôster poderia ser usado nas aulas de Educação Física, 

sugerindo aos professores leitores que pedissem para que os alunos comparassem seu 

tamanho atual com o que tinham quando nasceram. Para tanto, foi indicado o uso de balança, 

fita métrica, tinta guache preta, folhas de papel e fichas de anotações, que são ideais para as 

aulas de Educação Física e foram sugeridas pelos professores da Escola Nossa Senhora das 

Graças, de São Paulo, para serem utilizadas com alunos de 5ª a 8ª série, por permitirem ao 
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professor analisar, em conjunto com a turma, o “crescimento acelerado que acontece na 

puberdade” (ARAUJO, 2003, p.24). 

Com isso, houve a recomendação ao professor leitor de uma extensa lista de 

procedimentos para a realização das aulas, tais como: colocar o pôster à vista de toda a turma 

e explicar sobre a função do esqueleto humano; pedir para os alunos trazerem uma cópia do 

“exame do pezinho”, já que neste documento foi registrado a impressão da planta do pé, em 

que o tamanho será usado como parâmetro de comparação durante o trabalho; questionar aos 

alunos sobre como crescemos e não exigir que utilizem termos científicos nas respostas, já 

que o que importa “é que o grupo se conscientize sobre as transformações pelas quais seu 

próprio corpo passa” (ARAUJO, 2003, p.24); lembrar que crescemos porque os ossos 

crescem e explicar sobre o processo de crescimento nas diferentes fases da vida; questionar de 

forma provocativa os alunos sobre o ritmo de crescimento de homens e mulheres, explicando 

“que todos passamos por um período de estirão na puberdade, fenômeno que atinge primeiro 

as meninas. Enquanto nas garotas a bacia fica mais larga, os garotos percebem a expansão do 

tórax e dos ombros” (ARAUJO, 2003, p.25); falar aos estudantes que para fortalecer os ossos 

é preciso a prática regular de exercícios e uma alimentação rica em proteínas e sais minerais; 

aproveitar a proximidade do término do ano letivo para medir e pesar os alunos; fazer 

anotações em fichas individuais dos dados dos estudantes e convidar o grupo para realizar 

uma nova impressão da planta do pé, utilizando para tanto, a tinta guache preta e papel; e por 

fim, combinar com a turma a repetição da atividade seis meses depois, já que é “um intervalo 

de tempo no qual as mudanças no corpo dos adolescentes já são perceptíveis” (ARAUJO, 

2003, p.25) e que com esses dados oriente uma comparação entre peso, altura e tamanho dos 

pés. 

E em 2009, no mês de outubro, a Revista Nova Escola publicou uma reportagem em 

que abordou a relação entre atividade física, dor e fadiga para turmas do 8º e 9º anos. 

Conforme descrito no periódico, a dor e a fadiga  

[...] funcionam como um alarme do organismo, informando que nosso corpo 
está operando em sua capacidade máxima e precisa de uma folga. Ignorar 
esse alerta biológico pode ser bastante perigoso e acabar levando a uma 
lesão séria, que pode demorar meses para ser curada. [E] Nas aulas de 
Educação Física, a turma deve trabalhar essa importante lição (MOÇO, 
2009, p.100). 

 
A partir desse entendimento, o coordenador pedagógico do Instituto Esporte e 

Educação e selecionador do Prêmio Victor Civita, Fábio D’Ângelo, em opinião veiculada 

nesta matéria do impresso, afirmou que a compreensão e análise dos limites do corpo é um 
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conteúdo importante que deve ser trabalhado nas últimas séries do Ensino Fundamental. E foi 

enfatizado pelo repórter da revista que  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o tema faz parte do bloco 
conhecimentos sobre o Corpo. O estudo dessa área tem como objetivo 
permitir a cada aluno gerenciar suas atividades corporais de maneira 
autônoma, escolhendo as mais saudáveis, e perceber o organismo como uma 
estrutura integrada – que ganha força com os estímulos corretos, que pode se 
lesionar quando a atividade não é adequada e que precisa se nutrir para 
funcionar a contento (MOÇO, 2009, p.101). 

 
Assim, foi informado que o ponto de partida para abordar esse conteúdo é a percepção 

do próprio corpo, de forma que é tarefa do professor, visando estudar de maneira mais 

profunda os efeitos da atividade física sobre os músculos, levar em conta as sensações dos 

estudantes. Indicou-se, ainda, ser necessário, para análise e compreensão das modificações 

que se dão durante e após a prática de exercícios físicos, que os alunos tenham contato com 

conhecimentos de anatomia, fisiologia, biomecânica e bioquímica. 

Para diferenciar e explicar o que seja fadiga e dor, bem como os seus riscos, foi 

veiculada na reportagem a explicação do cardiologista e médico do esporte da Sociedade 

Brasileira de Medicina do Esporte, Marcelo Bichels Leitão, além de ter sido proposto para o 

professor leitor que desmistificasse para seus alunos “a ideia comum entre os jovens de que, 

se uma pessoa não sentir dor, não está ganhando força na malhação” (MOÇO, 2009, p.102). 

Ainda foi recomendado na reportagem que ao lado da explicação fisiológica o 

professor deveria estimular “o debate sobre rotinas de exercícios e hábitos nutricionais para 

tornar as práticas corporais mais seguras e saudáveis” (MOÇO, 2009, p.103), além de que a 

abordagem desse conteúdo permitiria que novos elementos fossem trabalhados em aula, tais 

como o doping, a sobrecarga de exercícios visando o corpo perfeito e a influência da mídia na 

definição desses padrões de beleza atlética. 

Assim, constatei que a Revista Nova Escola, ao sugerir aos professores conteúdos 

relacionados a atividade física e saúde, os recomendou exclusivamente para alunos de 5ª a 8ª 

série, ou de acordo com a nova determinação legal, do 6º ano ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. Em suas recomendações o impresso afirmou que a prática regular de exercícios 

é benéfica para a saúde, olhando unicamente do ponto de vista dos benefícios que pode trazer 

ao corpo numa perspectiva biológica, fato reiterado quando propôs somente perceber as 

mudanças ocorridas durante e após os exercícios físicos com base nos conhecimentos 

advindos das ciências biológicas. Sugeriu, ainda, que aliado a prática das rotinas regulares de 

exercícios o professor levasse os alunos a pesquisarem e debaterem sobre tais práticas, fato 

que pode explicar a centralidade com que este conteúdo é sugerido para o Ensino 
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Fundamental na sua última fase, visto ser necessário que os estudantes, minimamente, já 

estejam familiarizados com a linguagem escrita, proposição, aliás, defendida por Guedes e 

Guedes (1994). 

Já o conteúdo jogo e brincadeira não foi tão sugerido nesta fase da revista quanto na 

fase precedente. De todo modo, o impresso ainda o recomendou, como pode ser observado em 

abril de 2005, quando veiculou reportagem em que afirmou que a aula da disciplina Educação 

Física é certamente a mais aguardada pelos alunos, porém muitas vezes restringe-se a um 

grande corre-corre realizado no pátio. No entanto, assegurou que essa situação poderia mudar, 

de forma que o “programa da disciplina para turmas da 1ª a 4ª série tem tudo para ser tão 

divertido quanto um recreio livre - e produtivo também” (SOARES, 2005, p.54). É possível 

perceber que o periódico, nesta matéria, se dirigiu aos professores que não possuíam formação 

específica em Educação Física, mas que poderiam “assumir essa tarefa e propor atividades” 

(SOARES, 2005, p.54). 

Conforme descrito na reportagem, na fase inicial do “Ensino Fundamental, o currículo 

da matéria sugere ensinar a cooperação entre os colegas e a criação de regras para 

brincadeiras em equipe” (SOARES, 2005, p.55). Assim, foi divulgada a opinião de João 

Batista Freire que expressou ser possível na realização de jogos coletivos o aprendizado, por 

parte dos alunos, desses conceitos e também foi evocado os PCNs de Educação Física para 

afirmar que a disciplina contribui para os alunos entenderem, entre outros aspectos, “as 

diferenças culturais e individuais. [E] Isso inclui perceber, por exemplo, que meninos e 

meninas têm potenciais distintos, mas que todos são capazes” (SOARES, 2005, p.55). Desse 

modo, foi recomendado ser necessário ao professor que ao planejar prestasse atenção à faixa 

etária dos alunos, de forma que  

Com as turmas de 1ª e 2ª séries, o trabalho com brincadeiras tradicionais é 
perfeito. O objetivo, nesse caso, é valorizar a cultura popular e dar 
autonomia aos pequenos na construção de regras. Para 3ª e 4ª séries, o 
enfoque se volta para os jogos pré-desportivos, que exigem a compreensão 
de normas mais complexas (SOARES, 2005, p.55). 

 
Com isso foram apresentadas na reportagem cinco atividades sugeridas por 

professores de Educação Física de diferentes instituições. A primeira atividade, chamada 

pinobol, recomendada por uma professora da Fundação Gol de Letra, situada no Rio de 

Janeiro, para 3ª e 4ª séries, visava estimular a cooperação e ajudar a aumentar a capacidade 

cardiorespiratória dos alunos. A atividade seguinte, denominada de Balança Caixão, que foi 

proposta por uma professora de Educação Física da Escola Anésio Cabral em Osasco, São 

Paulo, teve por objetivo valorizar as brincadeiras de rua e foi indicada para turmas de 1ª série. 
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Como terceira atividade foram sugeridos exercícios que conciliam ginástica e geometria, 

formulados pela professora da Escola Municipal Osvaldo Galupo, da cidade de Florianópolis, 

para alunos da 1ª e 2ª séries. Foi afirmado na matéria que “Essa atividade interdisciplinar 

trabalha a habilidade corporal e social enquanto ajuda a turma a aprender os nomes dos 

sólidos e das formas geométricas” (SOARES, 2005, p.56). A quarta atividade indicada foi 

bola na torre, sugerida pela professora da Fundação Gol de Letra, e foi endereçada para alunos 

da 3ª e 4ª séries, visando “desenvolver habilidades corporais (como a pontaria) e sociais (com 

o trabalho em grupo)” (SOARES, 2005, p.56). Por fim, foram sugeridas brincadeiras para 

desenvolver a coordenação motora fina como quinta atividade, proposta pela professora da 

Escola Municipal Osvaldo Galupo para turmas de 1ª e 2ª séries. 

Diante disso, constatei que o jogo, ainda que tenha deixado de ser o conteúdo 

predominantemente sugerido pela revista, continuou sendo recomendado para turmas de 1ª a 

4ª séries, sendo seu ensino indicado para promover a cooperação, a valorização das 

manifestações de rua, o desenvolvimento das habilidades corporais e a ligação com conteúdos 

da Matemática. Além da presença de João Batista Freire, que foi consultor do MEC na 

elaboração dos PCNs, o periódico também se ancorou no próprio documento ministerial para 

apontar as contribuições da Educação Física na formação dos alunos. 

Por fim, em maio de 2009, o conteúdo lutas foi sugerido pela Revista Nova Escola em 

uma reportagem que iniciou exemplificando que em duas escolas estaduais dos estados de São 

Paulo e Rio Grande do Sul, respectivamente, os professores trabalharam esse conteúdo. Na 

EMEF Antônio Carlos Andrade e Silva, da cidade de São Paulo, a professora Daniela Alonso 

tematizou, para alunos do 8º ano, a esgrima usando, para tanto, lanças de jornal como floretes, 

o chão do pátio como tablado e tinta para a marcação dos golpes. Já na escola gaúcha da 

cidade de Santo Augusto, a EMEF Santo Augusto, o tema estudado foi o judô, em que os 

alunos aprenderam, em lutas que foram adaptadas para evitar quedas, noções de equilíbrio e 

desequilíbrio com os joelhos encostados no chão, não sendo exatamente realizada tal qual nas 

Olimpíadas, mas cumprindo a importante função de possibilitar a compreensão dos princípios 

que estruturam o esporte. Conforme descrito na reportagem, que não detalhou o relato da 

prática pedagógica dos professores 

Esses dois casos ilustram bem como as lutas devem ser trabalhadas no 
ambiente escolar. Como sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) de Educação Física, elas são conteúdos que ajudam os estudantes a 
ampliar o universo cultural e a conhecer outras manifestações corporais 
(BIBIANO, 2009, p.60). 
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Segundo o coordenador pedagógico do Instituto Esporte e Educação, em São Paulo, e 

selecionador do Prêmio Victor Civita, Fábio D’Ângelo, em opinião veiculada nessa matéria 

da revista, trabalhar dessa forma diferencia-se da abordagem de academias e do esporte de 

alto rendimento, que enfatiza a competição e o aperfeiçoamento de golpes e estratégias de 

combate. Assim, de acordo com o descrito no periódico, este é o motivo pelo qual o  

trabalho com lutas na disciplina não precisa, necessariamente, incluir 
atividades físicas. Ensinar a filosofia e os valores de uma modalidade pode 
mostrar muito aos alunos. O ato de lutar é algo próprio da cultura humana, 
tanto por questões de sobrevivência quanto de lazer. Nessa tarefa, é 
importante mostrar em qual contexto uma determinada luta surgiu e como 
ela se insere na cultura de sua época (BIBIANO, 2009, p.61). 

 
Com isso, foi sugerido que na atividade de esgrima o professor poderia trabalhar 

aspectos que antecederam à sua formalização enquanto esporte de competição. Também foi 

proposto que se o docente optasse em trabalhar pela via do movimento deveria observar a 

inclusão de alunos com deficiência física, assim, foi prescrito aos professores leitores 

Para que [os alunos com deficiência] participem de forma ativa das aulas, 
você deve, primeiramente, conhecer as limitações deles. Por exemplo, se um 
aluno não possuir mobilidade nos membros inferiores, pode-se privilegiar 
atividades que tenham o foco no movimento dos braços (BIBIANO, 2009, 
p.61). 

 
Indicou, ainda, ser importante que a escola seja informada sobre o potencial e as 

limitações dos alunos pelo médico ou fisioterapeuta. 

Foi afirmado nessa reportagem que independente da luta a ser trabalhada nas aulas, o 

professor deve enfatizar as três habilidades que estruturam a maioria dessas práticas, sendo 

elas: o equilíbrio e o desequilíbrio; noções básicas de golpes; e técnicas de força e resistência. 

Assim, foi assegurado que os jogos de luta são uma boa alternativa para trabalhar os 

movimentos sem necessitar se deter nos aspectos técnicos e que se deve realizar com os 

alunos, em parte de todas as aulas, discussões, já que é através “delas que todos entendem que 

a luta é regida por regras e é uma representação do combate, com valores que remetem à 

cultura em que foi criada” (BIBIANO, 2009, p.61). Desse modo, para Eduardo Augusto 

Carreiro, especialista em motricidade humana e gerente de Esportes e Lazer do Serviço Social 

da Indústria (SESI) de São Paulo, em opinião veiculada nessa reportagem pelo impresso, o 

enfrentamento direto não deve ser retirado, mas realizado com base no respeito às regras e aos 

colegas. 

O leitor foi advertido pela revista que o jiu-jítsu e o boxe, por conta de sua relação 

com a violência, precisavam ser abordados de forma cuidadosa, em que a ênfase deveria 

ocorrer mais na discussão de que nos movimentos, porém se o professor optasse pela prática 
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deveria evitar o confronto direto, tal qual fez a professora da EMEF Antônio Carlos de 

Andrade e Silva, dessa vez com turmas do 9º ano, “que estudaram o boxe, mas, na hora de 

adaptar os movimentos, utilizaram bexigas e colchonetes para praticar os golpes, em vez de 

lutarem uns com os outros” (BIBIANO, 2009, p.62). 

Foi disponibilizado nesta reportagem da revista uma sequência didática de esgrima 

adaptada para alunos do 6º ao 8º ano, estimada para 12 aulas, realizada sob consultoria do 

gerente do SESI e da psicopedagoga Daniela Afonso, especialista em inclusão e selecionadora 

do Prêmio Victor Civita, em que foi determinado como  

Objetivos 
- Apresentar aos alunos a esgrima e seus principais movimentos. 
- Relacionar a história da luta com a cultura em que foi criada 
Conteúdo  
- Lutas (BIBIANO, 2009, p.62). 

 
Desse modo, compreendo que o impresso, ao sugerir o conteúdo lutas aos seus 

professores leitores, continuou fiel a um dos preceitos que acredita ser incumbência da 

Educação Física, qual seja, ampliar o repertório cultural esportivo dos alunos. 

Especificamente ao tratar deste conteúdo, notei que o periódico manteve a preocupação com a 

inclusão de todos os estudantes na atividade e principalmente, devido ao potencial risco de 

lesão física que a prática oferece e por acatar uma posição em que a competição não possui 

centralidade, recomendou aos professores que seu ensino poderia centrar-se na utilização de 

jogos de luta e no estudo dos valores e filosofia que dissemina. 

Entendo, assim, que a Revista Nova Escola, entre 1998 e 2010, nas reportagens com 

sugestões de conteúdo que publicou se adequou aos preceitos dos PCNs de Educação Física 

para o Ensino Fundamental na medida em que: não apresentou o predomínio de apenas um 

conteúdo, como na fase da educação pelo movimento, e procurou sugerir para seus leitores 

que trabalhassem com diferentes conteúdos e diversificasse suas práticas pedagógicas, tal 

como enfatizado no documento ministerial; deixou visível que suas sugestões correspondem a 

lógica dos blocos de conteúdos propostos pelo PCNs24; e, quando sugeriu o conteúdo 

atividade física e saúde, explicitamente fez referência ao que o documento do MEC alega ser 

necessário para conhecer o corpo, ou seja, conhecimentos anatômicos, fisiológicos, 

biomecânicos e bioquímicos. Também foi possível perceber que a revista publicou, na fase da 

adequação aos PCNs, uma representação de professor de Educação Física que além de 

promover a inclusão de todos os alunos nas atividades, fosse capaz de superar a falta de 

                                                 
24 Os PCNs de Educação Física informam que os conteúdos são organizados em três blocos: bloco Esporte, jogo, 
lutas e ginástica; bloco Atividades Rítmicas e expressivas; e o bloco Conhecimentos sobre o corpo. 
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espaço, materiais e condições minimamente adequadas para a realização de seu trabalho, 

considerando, desse modo, que estes aspectos não eram elementos que impediriam aulas 

produtivas, e alegou inclusive que tal entendimento constava no documento do MEC e que 

cabia ao professor a responsabilidade de 

pensar em alternativas: estender cordas entre árvores para que as crianças 
organizem uma partida de voleibol em pequenos grupos, pendurar pneus e 
aros nas árvores para funcionarem como alvos em jogos de arremesso e 
basquete, utilizar os desníveis de terreno e os materiais disponíveis como 
parte de circuitos de corrida com obstáculos são algumas sugestões 
apresentadas nos PCNs. Além delas, outras tantas possibilidades podem ser 
criadas (MEIRELES; MONROE, 2010, p.63). 

 
Ainda, entendo que o periódico, tal qual os PCNs, ao sugerir seus conteúdos, entre 

1998 a 2010, valorizou a consciência ergonômica, ideal para o desenvolvimento desta 

sociedade em que se educa pelo movimento para aprender a viver sem conflitos 

(CAPARROZ, 2003) e coadunou explicitamente com uma orientação que converge para a 

concepção psicologizante de Educação Física (BRACHT,1999). 

 

4.3.2 Relatos de práticas pedagógicas dos professores de Educação Física veiculados pela 

Revista Nova Escola: vinculação aos PCNs 

 

A Revista Nova Escola veiculou, entre 1998 e 2010, 31 matérias que relataram as 

práticas pedagógicas de professores de Educação Física do país25. A tabela 4 a seguir 

apresenta os conteúdos que foram trabalhados pelos professores de Educação Física nos 

relatos divulgados pelo impresso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Ver apêndice G. Observei que nestas 31 matérias foram feitos 44 relatos de práticas pedagógicas. Cabe 
ressaltar que em alguns relatos foi possível observar que os professores trabalharam mais de um conteúdo. 
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Tabela 4 - Conteúdos presentes nos relatos de práticas pedagógicas veiculados pela Revista 
Nova Escola entre 1998 e2010 

Conteúdos Número de relatos de práticas pedagógicas em que 
está presente 

Atividade física e saúde 05 
Capoeira 01 

Dança 05 
Esporte  14 
Ginástica 02 

Jogos e brincadeiras 13 
Lutas 01 

Outros 04 
Fonte: Elaborado com base nas edições da Revista Nova Escola com reportagens sobre Educação Física 
publicadas entre 1998 a 2010 Estão incluídos os esportes de aventura, Basquete de rua, softbol, críquete, beisebol e tênis.  Classifiquei como outros os conteúdos que não compõem o que comumente vem sendo abordado nas aulas de 
Educação Física escolar. Assim, no caso dos relatos de práticas pedagógicas dessa fase da revista, são os que 
tematizaram as danças indígenas; história e manuseio da pipa; jogos da cultura africana; ciclismo. 
 

Inicialmente, avalio ser pertinente tecer algumas considerações. Assim, entendo que a 

veiculação de um maior número de matérias com relatos de práticas pedagógicas de 

professores de Educação Física em relação à primeira fase da revista26, ratifica o constatado 

por Silveira (2006) que percebeu ter início a partir do ano de 1996 uma mudança de enfoque 

por parte do periódico em que se passou a priorizar práticas educativas mais ligadas ao 

cotidiano da sala de aula. 

Contudo, constatei que o impresso nos relatos de práticas pedagógicas que veiculou 

nessa fase, ao contrário da fase precedente, não adotou com constância o procedimento de 

detalhar aspectos como a série em que os trabalhos foram desenvolvidos, a divulgação das 

escolas enquanto instituições privadas ou das redes públicas e menos ainda elementos das 

sequências didáticas desenvolvidas pelos docentes que permitissem compreender os passos 

seguidos na realização das aulas. Mas, ao mesmo tempo, foi possível perceber que a revista, 

nas reportagens com os relatos de práticas pedagógicas dos professores de Educação Física 

que publicou entre 1998 a 2010, adotou com grande frequência o procedimento de apresentar, 

a partir das aulas relatadas, sugestões de sequências didáticas que comumente eram 

elaboradas por consultores que constantemente apareciam emitindo opiniões sobre os 

conteúdos desenvolvidos e que não raro faziam referência aos PCNs da área para o Ensino 

Fundamental, sendo também possível verificar que alguns desses consultores foram 

identificados como elaboradores do documento do MEC. 

                                                 
26 Refiro-me a fase da adesão à educação pelo movimento (1986-1997), em que o periódico veiculou 14 matérias 
com relatos de práticas pedagógicas de professores de Educação Física. 
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De todo modo, ao observar o local em que as práticas pedagógicas relatadas pela 

revista foram desenvolvidas, verifiquei que 31 escolas públicas, localizadas nas regiões Sul, 

Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste foram identificadas como espaços em que as aulas foram 

ministradas, enquanto que somente 02 escolas particulares, uma localizada na região Sudeste 

e outra cuja localidade não foi especificada, foram identificadas como locais em que o 

trabalho foi feito. Pode-se inferir, a partir deste dado, que o impresso concentra sua atenção à 

escola pública, fato que pode ser explicado, dentre outras possibilidades, na medida em que: 

esse é um mecanismo que o periódico usa para se afirmar junto aos seus professores, já que 

abrir espaço para que divulguem suas práticas pedagógicas favorece que se obtenha junto a 

esta categoria profissional uma relação de identificação; e também, em certa medida, justifica 

o convênio quase ininterrupto, entre a Revista Nova Escola e o MEC, pois divulga boas 

práticas pedagógicas realizadas na escola pública. Também foi possível observar que alguns 

relatos de práticas pedagógicas que foram publicadas pela revista não identificaram27 a série 

do Ensino Fundamental em que a prática pedagógica foi realizada e/ou se a escola em que o 

trabalho foi desenvolvido era particular ou pertencia a rede pública. No entanto, insisto que 

não é possível deixar de admitir que os professores de Educação Física brasileiros que 

trabalhavam na escola pública entre 1998 a 2010, ao decidirem enviar notícias sobre suas 

práticas pedagógicas para a Revista Nova Escola, utilizaram o impresso28 como veículo para 

divulgar seus trabalhos. 

Feitas estas considerações passarei a analisar os relatos de práticas pedagógicas de 

professores de Educação Física29 do Ensino Básico veiculados pela Revista Nova Escola. 

Desse modo, conforme pode ser observado na tabela 4, o conteúdo esporte foi o que esteve 

presente no maior número de relatos. Assim, em abril de 2006, o periódico relatou a parceria 

estabelecida entre a professora de Educação Física e a professora regente com os alunos da 1ª 

série da Escola Municipal de Ensino Fundamental José da Costa e Silva Sobrinho, em Santos, 

São Paulo. Conforme descrito no impresso, a ginástica artística foi o fio condutor das aulas, 

de maneira que para aprimorar os movimentos e postura os alunos treinaram quatro tipos de 

exercícios, sendo eles: salto sobre o cavalo, estrela, andar sobre o banco sueco e ponte. A 

professora regente da classe alegou no impresso que, a partir da curiosidade dos alunos pelo 

assunto, propôs pesquisas e treino da escrita e leitura, além de ter desenvolvido conteúdos de 

                                                 
27 Trata-se das reportagens veiculadas nas edições 114 (1998); 120 (1999); 132, 134 e 137 (2000); 145 e 148 
(2001); 171 (2004); 185 e 187 (2005); 236 (2010). 
28 E o Prêmio Victor Civita. 
29 Ver apêndice H em que estão destacados os nomes dos professores que tiveram suas práticas pedagógicas 
veiculadas pelo periódico, entre 1998 e 2010, e foram analisadas nessa dissertação. 
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Ciências, Matemática e Artes; enquanto a professora de Educação Física considerou que com 

o trabalho interdisciplinar, os alunos notavam que as aulas de sua disciplina iam além de um 

recreio diferente (CAVALCANTE, 2006). 

Também em 2006, no mês de agosto, a revista publicou uma matéria em que 

apresentou práticas pedagógicas indicadas como de sucesso com esportes de aventura30. Nesta 

reportagem foi revelado que os professores que gostam dessas práticas as estavam colocando 

em seu planejamento anual visando “despertar nos alunos o prazer de se movimentar e para 

que eles conheçam os próprios limites físicos e psicológicos” (ARAUJO, 2006, p.41) e que o 

diferencial dessa proposta é a quebra da rotina, a possibilidade dos alunos enfrentarem os 

desafios e perceberem a importância de um bom condicionamento físico. Conforme 

depoimento no periódico do coordenador do curso de pós-graduação em surfe e outros 

esportes de pranchas da Universidade Monte Serrat, da cidade de Santos, Flávio Antônio 

Ascânio, o ensino desses esportes é uma tendência em crescimento para os próximos anos.  

Foi assegurado no periódico que devido ao fato de nosso país possuir diferentes 

paisagens não faltam cenários para criar aulas diferentes, o que na opinião do professor Ricci 

Uvinha, identificado como docente do curso de Lazer e Turismo da USP e autor de uma 

pesquisa sobre a prática de esportes radicais nas aulas de Educação Física do Ensino 

Fundamental, veiculada nesta reportagem, essas atividades desenvolvidas na escola, “nem que 

seja uma vez por ano, amplia o repertório de movimentos da garotada e as possibilidades de 

treino esportivo” (ARAUJO, 2006, p.41). 

Em relação as práticas anunciadas como exitosas, destaco dois relatos feitos nesta 

matéria pelo periódico. O primeiro, foi o trabalho desenvolvido por duas professoras da 

Unidade Mista de Educação Magali Alonso em Santos, São Paulo, que após levantamento 

sobre qual era o esporte mais popular entre seus alunos de 1ª série descobriram tratar-se do 

surf, ainda que a maioria dos estudantes nunca tivesse se aproximado de uma prancha, seja 

por morar em local de difícil acesso à praia, ou pelo alto valor financeiro dos equipamentos 

para a prática da modalidade. Com isso, as professoras para concretizarem seu programa 

seguiram alguns caminhos, dentre estes, procuraram a Secretaria Municipal de Educação que 

mantém uma escola de surf e abre espaço para atender os professores das escolas regulares; 

com sua turma implementaram uma série de ações, dentre as quais destacaram-se a utilização 

                                                 
30 Foi indicado nessa reportagem do impresso que a classificação dos esportes de aventura se relaciona com o 
ambiente em que são praticados, assim tem-se os terrestres, como o skate; aéreos, aí se enquadrando o bungee 
jump e a tirolesa; e os aquáticos, que entre outros abrange o surf e o mergulho. Todavia, foi informado que 
grande parte dessas práticas pode ser considerada brincadeira já que depende da disposição de quem pratica em 
detrimento de regras fixas, além de que é necessário cuidados com a segurança, pois oferecem algum tipo de 
risco (ARAUJO, 2006). 
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de revistas e jornais; convidaram profissionais para conversar com os alunos sobre o surf; na 

quadra “a bola e a ginástica passaram a dividir espaço com a simulação de movimentos sobre 

pranchas desenhadas com giz no chão e com treinos de braçadas” (ARAUJO, 2006, p.41); 

estudaram expressões típicas dos surfistas nas aulas de Português; visitaram fábricas de 

pranchas para conhecer o processo de produção; reproduziram as pranchas com massinhas nas 

aulas de Arte; e por fim, em um ônibus da prefeitura, os alunos e as professoras foram até a 

escola de surf mantida pelo poder municipal e tiveram aula com seus profissionais. 

O segundo relato, veiculou o trabalho com as atividades de arborismo e tirolesa, que 

foram organizadas por um professor de Educação Física com apoio da supervisão pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação de Brotas, em São Paulo. De acordo com o divulgado na 

reportagem do impresso, o professor teve a ideia de trabalhar com a atividade após ter 

constatado que se tratava de uma prática com um elevado valor financeiro e ter percebido que 

muitos alunos das escolas municipais não tinham acesso. Assim, três escolas da rede 

municipal de Brotas, com alunos de 5ª série, foram escolhidas para ter aulas de arborismo. Foi 

relatado no periódico que nas aulas regulares de 50 minutos realizadas na escola o professor 

de Educação Física fazia um trabalho intenso de fortalecimento de membros inferiores e 

condicionamento cardiorrespiratório. Já na excursão, feita em uma reserva ecológica 

particular, antes de iniciar as atividades o professor realizou alongamento, ensinou os alunos a 

aferirem a pulsação e após caminhada de um quilômetro realizaram a prática do arborismo em 

que “presos a um cabo de aço, os alunos atravessaram obstáculos com movimentos que 

exigem força nos braços e coordenação motora. São 700 metros sobre as copas, a uma altura 

de mais ou menos 6 metros” (ARAUJO, 2006, p.43), em que segundo o docente, em 

depoimento no impresso, foram trabalhados o equilíbrio, a resistência física, controle de 

ansiedade e do medo e a descoberta de que são capazes de superar desafios. Finalizando as 

atividades, os alunos desceram cerca de 700 metros em uma tirolesa. 

Na edição veiculada em maio de 2007, foi descrita no periódico a prática pedagógica 

realizada pelo professor de Educação Física da EM João Gabriel Santana, na cidade do litoral 

paulista São Sebastião, em que propôs aos alunos de 3ª e 4ª séries, que eram habituados aos 

jogos de futebol e queimada, treinarem atletismo. De acordo com o divulgado no impresso, 

apesar da aprovação da turma em realizar a atividade proposta pelo professor, os alunos 

achavam que a modalidade era distante do dia-a-dia, seja na escola ou em casa, algo só visto 

nas competições que a televisão transmitia. Assim, para vencer essa impressão o professor 

executou duas etapas: a primeira, ensinar para a classe que correr, saltar, arremessar e lançar 

eram ações que estavam presentes no cotidiano do homem pré-histórico e foram importantes 
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para sua sobrevivência; na segunda, a partir de uma conversa, solicitou aos alunos que 

listassem as brincadeiras conhecidas que usavam essas habilidades31 (MINAMI, 2007)  

O trabalho do professor de São Sebastião, de acordo com o descrito na revista, possuiu 

três etapas. Assim, inicialmente foram incorporadas brincadeiras de rua à rotina das aulas 

visando aumentar o interesse da turma, sendo a mais solicitada pelos estudantes uma 

denominada de mãe-da-rua, que se trata de uma “espécie de pega-pega, [em] que um aluno, o 

pegador, fica no centro, enquanto os demais esperam num lado da quadra. O objetivo dele é 

agarrar quem passa de um lado ao outro” (MINAMI, 2007, p.53). Nessa etapa informou-se 

que a reflexão, a criação de regras, a participação de meninos e meninas e o incentivo ao 

respeito e a participação dos menos habilidosos foram temas trabalhados. Para o professor 

aposentado da Unicamp João Batista Freire, em opinião veiculada nessa reportagem do 

periódico, nas brincadeiras as crianças aprendem a pensar, comunicar-se, relacionar-se e 

construir regras, o que deve ser desenvolvido em todas as disciplinas, além de correr e se 

equilibrar, que são específicas da Educação Física. 

Na segunda etapa “as turmas entraram de cabeça nas modalidades oficiais, como salto 

em distância, marcha atlética e arremesso de dardo” (MINAMI, 2007, p.53) e para superar a 

falta de recursos da escola, descreveu-se que o professor improvisou. Assim, por exemplo, na 

ausência da pista para o treino da marcha atlética o docente utilizou uma “área cheia de 

florestas e condomínios fechados” (MINAMI, 2007, p.54); nas atividades de arremesso o 

espaço usado foi a praia de Toque Pequeno, em frente à escola; foram utilizados bambus 

como dardos; o barangandão, que é um objeto feito de jornal, papel crepom e barbante, 

substituiu o martelo. Com essas atitudes, na avaliação do consultor do Prêmio Victor Civita, o 

professor resolveu o problema da falta de materiais e contribuiu para a integração dos alunos 

ao ambiente em que vivem. Foi descrito na reportagem o procedimento do docente na disputa 

do arremesso e informado que houve a separação em equipes; a areia da praia foi marcada 

com uma linha e paralelamente a essa foram desenhadas outras cinco, em que o espaço entre 

cada duas linhas tinha uma pontuação, de forma que o grupo que acertasse no primeiro espaço 

obteria dez pontos, no segundo, vinte, e assim sucessivamente; e que os grupos se 

responsabilizaram por definir a sequência dos arremessadores e pelo registro da pontuação 

que ao término da competição eram comparadas à das outras equipes. Ainda foi registrado 
                                                 
31

 Cabe ressaltar que esse relato foi considerado um dos 50 melhores do ano de 2006 quando concorreu ao 
Prêmio Victor Civita. Assim, foi descrito no impresso que “Estratégias como essa tornaram as aulas de Educação 
Física muito mais significativas” (MINAMI, 2007, p.52) e na opinião do consultor do Prêmio Victor Civita, 
Marcelo de Barros Silva que foi responsável por selecionar o projeto do professor de São Sebastião entre os 50 
melhores no ano de 2006, o docente fez com que os vários conteúdos trabalhados na disciplina fossem pensados 
pela turma, o que o levou a atuar não apenas como um instrutor. 
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que o docente da EM João Gabriel Santana supervisionava, orientava sobre a segurança e 

estimulava a cooperação entre os alunos, assim, como “todos necessariamente pontuavam, os 

menos habilidosos sentiam que também contribuíam para o sucesso da equipe” (MINAMI, 

2007, p.54) e com isso o professor, além de desenvolver as habilidades próprias do atletismo, 

segundo o relato feito no impresso, fez com que os alunos aprendessem a praticá-lo em 

conjunto. 

Por fim, na terceira etapa da aula realizada em São Sebastião, que iniciou na sala de 

aula, o docente sugeriu que os alunos em equipe criassem brincadeiras baseadas no que 

tinham estudado e em seguida trocassem as criações entre os grupos e fossem praticá-las. Ao 

final do bimestre a produção dos alunos foi reunida em um livro, que foi utilizado pelas 

turmas seguintes. 

No ano de 2008, no mês de abril, a Revista Nova Escola publicou uma reportagem que 

relatou a prática pedagógica de Educação Física vencedora do Prêmio Victor Civita Educador 

Nota 10 do ano de 200732, e foi realizada pelo professor de Educação Física33 da Escola 

Estadual Euclides Bueno Miragaia, na cidade paulista de São José dos Campos no bairro Vila 

Nair, em que o único espaço público de lazer para exercícios físicos é uma praça quase 

abandonada e com brinquedos danificados, sendo a quadra da escola o único espaço 

disponível para as crianças realizarem suas brincadeiras e jogos. 

Conforme o relatado no periódico, nas aulas do professor, no ano de 2007, foram 

introduzidas várias práticas, o que fez com que a disciplina não ficasse restrita ao futebol, 

voleibol, basquetebol e handebol. Com isso o docente, mesmo sem contar com quadras ou 

campos oficiais, desenvolveu com 70 estudantes do 6º ano, na quadra de cimento da escola, o 

beisebol e o tênis, transformando cabos de vassoura em tacos e adaptando a rede de vôlei para 

o esporte das raquetes, de forma que a “introdução dessas modalidades, a adequação delas a 

espaços alternativos e o estímulo à superação individual fizeram parte de um projeto de 
                                                 
32

 Foi anunciada na revista uma série de razões que levaram o projeto realizado na Escola Estadual Euclides 
Bueno Miragaia a ser escolhido vencedor do concurso que promove. Assim, destacou-se o fato do professor “ter 
ensinado beisebol e tênis, [...] e [ter levado] a turma a discutir as regras do críquete e do softbol e a desenvolver 
habilidades nos pré-desportivos frescobol e taco” (DIDONÊ, 2008, p.85); considerou-se também o aspecto de 
que além de praticar os esportes, os alunos ajudaram o professor a pensar em materiais alternativos, como a ripa 
e a raquete de madeira, para substituir o taco e a raquete oficial, respectivamente; levou-se em conta que os 
estudantes, depois que conheceram as regras dos esportes trabalhados, as recriaram; e, por fim, deu-se 
importância ao fato de que com as disputas das partidas os alunos tomaram decisões táticas e compreenderam a 
razão para a realização de diferentes jogadas. Conforme afirmado para o repórter da revista pelo selecionador do 
Prêmio Victor Civita Educador Nota 10, Marcelo Barros Silva, “o maior mérito do [professor] foi ampliar o 
repertório de modalidades esportivas dos alunos e fazê-los ter consciência do próprio aprendizado” (DIDONÊ, 
2008, p.86), além da preocupação em fazer com que todos os alunos participassem das atividades. 
33 Este professor possuiu um trabalho escolhido entre os 50 melhores que concorreram ao Prêmio Victor Civita 
no ano de 2006 e teve sua prática pedagógica veiculada pelo impresso no mês de maio 2007, a qual relatei 
anteriormente. 
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esportes de taco e raquete criado [...]” (DIDONÊ, 2008, p.85) pelo professor e desenvolvido 

durante cinco meses. 

Para escolher as modalidades que fizeram parte do projeto, descreveu-se no impresso 

que o professor, após pesquisar, levou em conta as que se adaptariam à estrutura da escola e 

do bairro e que, também, poderiam ser praticadas sempre, além de pensar nas práticas que 

tivessem materiais, regras e estruturas táticas parecidas. Na realização do seu trabalho o 

professor iniciou ensinando os jogos mais simples, para depois ensinar os esportes mais 

sofisticados. Dessa maneira, começou com o jogo de taco, em seguida passou para o críquete, 

depois foi a vez do beisebol e, por fim, o softbol. Em relação ao trabalho com o tênis, a revista 

informou que antes foi ensinado o frescobol. 

As atividades desenvolvidas no projeto, de acordo com o relatado na reportagem da 

revista, apresentaram algumas características. Assim, seguiram a “abordagem do modelo de 

ensino Teaching Games for Understanding (TGJU) – ‘Ensinando jogos pela compreensão’ -, 

que visa a desenvolver habilidades com a realização de jogos que estimulam a pensar nas 

tomadas de decisão34” (DIDONÊ, 2008, p.86); foram diversificadas e incluíram meninos e 

meninas na mesma equipe; na avaliação, o professor observou as atividades praticadas pela 

turma e elaborou um questionário sobre cada modalidade visando levar os estudantes a 

refletirem sobre as funções nas ações de ataque e defesa, nas regras e como utilizar melhor o 

espaço, sendo o melhor desempenho atribuído ao aluno que entendeu o que fazia no campo de 

jogo e colocou o interesse coletivo antes do individual. 

No inicio do ano de 2009 a Revista Nova Escola apresentou a prática pedagógica 

realizada com alunos do 6º ano pela professora de Educação Física da EMEF Airton Arantes 

Ribeiro, em São Paulo. Foi informado nessa reportagem que o bairro onde se localiza a escola 

fica na zona sul, e que lá o streetball (ou basquete de rua em português)35 é um dos esportes 

mais populares, de forma que em sua prática além de realizar a cesta, contam, ainda, a criação 

de jogadas de efeito em que ginga e enterradas são caprichadas, há menos rigidez nas regras, 

o que permite o jogo ser realizado no um contra um até o cinco contra cinco, além de ser 

possível usar as duas ou apenas uma tabela. Ressaltou, também, que a torcida, durante a 

realização dos jogos, incentiva as equipes, curte rap e dança break, atestando que esse modo 

                                                 
34 Foi indicado no periódico ao leitor que acessasse a página eletrônica www.tgfu.org para obter mais 
informações sobre como adaptar regras e espaços para diferentes modalidades. 
35 No decorrer da matéria, ainda que tenha sido feita a tradução do termo para o português, houve a 
predominância da utilização da palavra grafada tal como na língua inglesa. Desse modo, também usarei a 
expressão em inglês. 
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de praticar o esporte não é próximo do ensino realizado nas aulas de Educação Física 

(SANTOMAURO, 2009). 

Conforme descrito na revista, a partir do entendimento de que as práticas corporais 

estão imersas em cultura e são produtos de grupos específicos que as recriam de acordo com 

suas condições, a professora da EMEF Airton Arantes Ribeiro apresentou o streetball para 

seus alunos de 6º ano. Para a professora, de acordo com depoimento veiculado nessa matéria, 

os alunos já conheciam a modalidade, mas não sabiam que o jogo compõe um conjunto de 

atividades que alia o grafite de paredes, a dança do break e a música do rap, ou seja, a cultura 

hip hop. 

Foi relatado que em seu trabalho a docente realizou os seguintes procedimentos: 

inicialmente, mapeou o gosto dos alunos em relação a prática corporal, de forma que percebeu 

o que era conhecido e o que era necessário ensinar, além de observar a turma no contato com 

a bola e ao som da música; para estudar as manifestações do hip hop formou grupos com os 

alunos e cada um ficou responsável por um dos seguintes temas: pesquisa em filmes que 

retratam o basquete de quadra e o streetball, regras de cada modalidade, registro das 

principais manobras e o seus significados, estudo da história do esporte e sua relação com a 

música e a dança (SANTOMAURO, 2009). 

Posteriormente foi descrito que a professora convidou pessoas da comunidade para 

demonstrar a atividade, de forma que times de streetball apresentaram movimentos, rappers 

ensinaram como construir rimas e dançarinos de break realizaram oficinas. Em seguida, os 

alunos experimentaram tudo na prática, pois conforme assegurou a repórter da revista “o 

movimento segue sendo o fio condutor da Educação Física” (SANTOMAURO, 2009, p.53). 

De acordo com o relatado no periódico, os alunos descobriram, entre outras coisas, 

que a modalidade e o movimento hip hop surgiram nos Estados Unidos em comunidades 

negras e pobres que enfrentavam a discriminação racial e social, não tinham quadras bem 

equipadas e adaptavam o basquete para as condições que tinham; no jogo, compreenderam a 

importância do improviso nas manobras; e,  

perceberam que a maltratada quadra da escola até serve bem para o 
propósito: bastam uma bola e um aro para um pequeno espaço ser palco de 
uma disputa (e constataram que a realidade deles, nesse sentido, é 
tristemente parecida com a dos pioneiros do basquete de rua...) 
(SANTOMAURO, 2009, p.53). 
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E finalmente, em setembro de 2010, a Revista Nova Escola publicou uma reportagem 

em que relatou as práticas pedagógicas de dois professores do Nordeste36 que realizaram 

atividades para as aulas de Educação Física em escolas que não possuem quadras. Em relação 

ao relato que teve o esporte como conteúdo, foi divulgado que a professora de Educação 

Física da EM Professora Nivalda Lima Figueiredo, localizada em Itabaiana, Sergipe, 

trabalhou atletismo com alunos do 1º ao 5º ano. Assim, para desenvolver sua aula a docente 

transformou um longo pátio, localizado ao lado das salas de aula, em pista para a modalidade 

no horário da aula de Educação Física (MEIRELES; MONROE, 2010). 

De acordo com a matéria do impresso, a atividade realizada pela professora apresentou 

duas etapas. Inicialmente houve uma corrida com pregadores para os alunos experimentarem 

habilidades de velocidade, em que a turma foi dividida em equipes que percorreram a pista até 

o fim do pátio para pegar um pregador colado na roupa do colega, que estava esperando, e 

retornaram ao ponto de largada. Em um segundo momento foi realizada uma corrida de 

obstáculos em que a professora colocou as cadeiras enfileiradas e os alunos amarraram cordas 

para saltar. 

Assim, diante desses depoimentos de práticas pedagógicas, é possível inferir que a 

Revista Nova Escola privilegiou publicar reportagens com relatos do trabalho de professores 

de Educação Física, que ao abordarem o esporte, privilegiaram modalidades que comumente 

não são ensinadas na escola, de forma que essas matérias também promovessem o próprio 

impresso como veículo que faz seu público conhecer o que é inovador e novidade. Mas, 

considero que também é possível constatar que os professores de Educação Física que 

decidiram enviar notícias ao periódico, entre 1998 e 2010, sobre as práticas esportivas que 

estavam desenvolvendo em suas escolas certamente não transitavam numa perspectiva em que 

seu ensino privilegia a competição e a descoberta do talento esportivo. Evidencia-se, ainda, o 

fato desses professores não se restringirem ao ensino das modalidades esportivas que 

tradicionalmente estão presentes nas aulas de Educação Física escolar, quais sejam, o futsal, 

voleibol, basquetebol e handebol, procurando, desse modo, trabalhar com modalidades 

esportivas diferentes. Fica visível, também, que esses professores, em seus respectivos locais 

de trabalho, procuraram superar as dificuldades, sejam as relacionadas aos desafios para a 

concretização de um projeto que habitualmente não faz parte do que é comum na disciplina ou 

as que se relacionavam à falta de espaço minimamente apropriado para as aulas, o que indica 

                                                 
36 Em uma das práticas pedagógicas relatadas o professor trabalhou o conteúdo jogo. Assim, este relato está 
descrito na página 139.  
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um aspecto de suas autorias docentes e fornece uma pista sobre a realidade educacional 

brasileira. 

Em relação ao conteúdo jogo e brincadeira, que foi o segundo mais presente nos 

relatos publicados pelo impresso, destaco uma matéria divulgada em maio de 2001 que 

publicou o depoimento da prática pedagógica da professora de Educação Física da Escola 

Municipal Mabio Gonçalves Palhano, em Londrina, Paraná, que decidiu se integrar aos 

demais professores para construir aulas de reforço que fossem mais interessantes e que 

estimulassem os alunos da 1ª a 3ª série. Assim, foi dito na publicação, que a docente 

“encontrou uma solução: complementar as aulas de reforço com atividades de sua disciplina. 

Mas com uma diferença. Em vez de disputas de quadra, jogos de atenção” (MARANGON, 

2001, p.37). 

Desse modo, entre uma aula de reforço de Matemática ou de Língua Portuguesa, os 

alunos participavam, nas aulas de Educação Física, de jogos e brincadeiras que demandavam 

atenção, tais como “quebra-cabeças, jogo da velha, disputas de tabuleiros e brinquedos bem 

populares, como dança das cadeiras e pega-pega” (MARANGON, 2001, p.37). Conforme 

descrito na revista, os resultados logo apareceram se traduzindo em estudantes mais 

concentrados, mais interessados nas aulas e, principalmente, mais confiantes. Outro ponto 

destacado foi que os conteúdos de Educação Física da classe de reforço foram aproveitados 

por outras disciplinas no horário normal, com todas as crianças.  

E na edição publicada em novembro de 2008, o impresso divulgou uma matéria em 

que relatou a prática pedagógica da professora de Educação Física da EMEF Carlos Chagas, 

em São Paulo, com alunos do 1º ano. De acordo com o depoimento, as brincadeiras realizadas 

nas aulas de Educação Física nas séries iniciais do Ensino Fundamental realizam diversos 

objetivos pedagógicos, tais como: “trabalhar o movimento e a coordenação motora e ensinar 

os alunos a perceber as diferentes formas de brincar como manifestações do jeito de ser de um 

grupo ou de cada um” (MOÇO, 2008, p.62). Assim, foi informado que para trabalhá-las é 

preciso inicialmente descobrir quais as brincadeiras que as crianças realizam. Com isso, foi 

assegurado ter sido esse o primeiro procedimento tomado pela professora da EMEF Carlos 

Chagas para saber como seus alunos brincavam com cordas e que em seguida ouviu as várias 

sugestões da turma e 

tomou o cuidado – essencial – de registrar todas as sugestões no quadro. [Já 
que] Para a tendência cultural, corrente dominante no ensino da Educação 
Física hoje, essa etapa é o ponto inicial de qualquer atividade na disciplina, 
pois permite o mapeamento do que a classe sabe e que práticas corporais 
vivencia (MOÇO, 2008, p.62). 
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Nesta reportagem também foi afirmado que é papel do professor estimular a troca de 

experiências entre os alunos ao partir do entendimento de que suas trajetórias e interesses 

devem ser considerados nas aulas. E ainda, conforme descrito na matéria da revista, no que 

foi chamada de fase da ressignificação da prática, a professora possibilitou aos alunos 

experimentarem as modalidades em grupos e os questionou sobre quais mudanças poderiam 

ser realizadas no modo de fazer as atividades, ou seja, no momento de “brincar – hora de 

trabalhar funções psicomotoras, como a coordenação e o equilíbrio, e ampliar o repertório da 

classe” (MOÇO, 2008, p.63). 

Por fim, em setembro de 2010, a reportagem da Revista Nova Escola, que além da 

prática pedagógica da professora sergipana que trabalhou com o conteúdo esporte como 

mencionado anteriormente, também publicou o relato da aula do professor da EM Oásis, da 

cidade de Palmeiras dos Índios, Alagoas, que trabalhou com alunos do 4º ano a modalidade 

pré-desportiva chamada jogo da velha humano para desenvolver a habilidade de bater bola. O 

professor, conforme descrito na matéria do periódico, desejava que os alunos vivenciassem os 

gestos próprios da atividade, as regras e a organização do esporte. Assim, foi descrito que o 

docente usou o giz para desenhar um jogo da velha no chão e dividiu a turma em equipes, 

tendo os participantes da atividade que bater a bola, pegar um objeto no chão e colocá-lo 

dentro de uma casa do jogo da velha. Ao mesmo tempo, no decorrer da realização da 

atividade o professor explicava as técnicas para bater a bola e ficava atento para que todos os 

estudantes participassem e que houvesse interação, fazendo para isso um rodízio de equipes 

em que a tônica do trabalho era a cooperação (MEIRELES; MONROE, 2010). 

Assim, é possível considerar que a Revista Nova Escola nessa fase, mesmo 

apresentando um relato em que jogos e brincadeiras foram usados na perspectiva da educação 

pelo movimento, priorizou os relatos, que no trabalho com este conteúdo, focaram em uma 

ação em que a cooperação estivesse em primeiro plano e em suas possibilidades para fazer os 

estudantes perceberem as diferentes formas de brincar como manifestações do jeito de ser de 

um grupo ou de cada indivíduo, tal como indicado nos PCNs de Educação Física do Ensino 

Fundamental. Mas, ao mesmo tempo, é necessário reconhecer a autoria desses professores, 

que no âmbito de suas experiências se preocuparam em oferecer uma disciplina que 

colaborasse com a escola e que levasse em conta o interesse dos alunos. 

Já o conteúdo atividade física e saúde, ao lado do conteúdo dança, foi o terceiro mais 

presente nas práticas pedagógicas dos professores de Educação Física veiculadas pelo 

impresso entre 1998 a 2010. Assim, no início de 2005 a Revista Nova Escola publicou 

reportagens em que apresentou seis ganhadores do Prêmio Victor Civita Professor Nota 10. 
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Em relação ao vencedor do concurso na categoria Educação Física o impresso divulgou 

matéria em que relatou a prática pedagógica do professor da Escola Estadual Austrílio Capilé 

Castro, do município de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, com alunos da 8ª série. 

Segundo descrito na revista, o docente se deparou com o problema de lecionar a disciplina 

para alunos do período noturno, que chegavam exaustos à escola, já que boa parte deles 

trabalhavam no frigorífico da cidade e não tinham condições de praticar ginástica ou esportes, 

de sorte que a solução para resolver este desafio surgiu na própria turma, que após assistir 

uma reportagem sobre epidemia mundial de obesidade exibida pela televisão, começou a 

questionar o professor sobre a veracidade das informações. A partir disso surgiu a 

oportunidade que o professora procurava, em que “Ele poderia ensinar noções de saúde em 

suas aulas. [E] Os alunos foram investigar se o problema existia na cidade e chegaram a uma 

conclusão surpreendente: havia muito mais alunos com peso abaixo do ideal” (GIRARDI; 

CAVALCANTE; BENCINI, 2005, p.48). 

Foi feito nessa matéria do periódico dois destaques em relação a prática pedagógica 

relatada. Primeiro, ressaltou-se que ao lado das aulas de Educação Física o professor era 

coordenador da sala de tecnologia educacional o que trouxe a possibilidade de promover a 

união das duas áreas no projeto, pois a “idéia era mostrar que Educação Física não é só 

ginástica – é também saúde – e que nas aulas de informática se aprende a usar softwares para 

auxiliar na resolução de problemas com a pesquisa sobre obesidade” (GIRARDI; 

CAVALCANTE; BENCINI, 2005, p.48). Depois, que a professora de Matemática o ajudou 

com orientações sobre a parte estatística do estudo.  

Conforme essa reportagem do impresso, uma das etapas da prática pedagógica 

realizada pelo professor foi levar os alunos a buscarem informações sobre o que era obesidade 

utilizando os computadores e que “aprenderam que a melhor maneira de descobrir se uma 

pessoa está obesa é por meio de Índice de Massa Corporal (IMC)37” (GIRARDI; 

CAVALCANTE; BENCINI, 2005, p.49). Em seguida, na descrição do passo-a-passo do 

projeto, foi informado que a turma foi divida em quatro grupos, cada um com uma atribuição. 

Assim, a primeira equipe elaborou um questionário que seria aplicado para alunos de outras 

                                                 
37 Este índice, que também é conhecido como Índice de Quetelet, é utilizado para de forma prática determinar se 
a massa corporal de uma pessoa (peso) está dentro do recomendável para a saúde segundo os critérios propostos 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para isso, divide-se o peso em quilogramas pela medida da estatura 
em metros ao quadrado. O resultado dessa operação é interpretado considerando-se as medidas propostas pela 
OMS que classifica em: baixo peso o sujeito com IMC até 18,4 kg/m2; entre 18,4 kg/m2a 24,9 kg/m2 , faixa 
recomendável; de 25 kg/m2 a 29,9 kg/m2 , sobrepeso; de 30 kg/m2 a 34,9 kg/m2, Obesidade I; 35 kg/m2 a 39,9 
kg/m2 ,Obesidade II; e acima de 40 kg/m2 Obesidade III. Segundo Nahas (2006, p.98) “o IMC representa apenas 
uma estimativa razoável da composição corporal, mais adequada para adultos (18 – 65 anos), que não sejam 
atletas ou que tenham uma massa muscular muito desenvolvida”. 
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escolas, visando investigar os hábitos alimentares. O segundo grupo, de posse do 

questionário, foi aferir, com balança, a estatura e o peso de 496 alunos, entre 13 e 15 anos, de 

11 escolas do município. Depois iniciaram o cálculo do IMC e realizaram a tabulação. Nesse 

momento, a professora de Matemática ajudou os alunos a trabalharem os dados no papel. A 

responsabilidade da terceira equipe foi confeccionar, através do uso dos programas Excel e 

Word, tabelas e gráficos, o que para o professor, em opinião registrada na matéria, 

possibilitava relacionar os programas à prática pedagógica. Por fim, o quarto grupo se 

responsabilizou pela divulgação dos dados, utilizando o Power Point, e retornou às escolas em 

que foram coletados os dados para apresentar os resultados por meio de palestras. Os 

resultados mostraram  

[...] que em vez de obesos, havia uma grande quantidade de alunos abaixo do 
peso no município: 29,5% das meninas e 33, 8% dos meninos estavam com 
o IMC inferior a 18,5 (o normal é entre 18,5 e 24,9). Eram obesos mesmo 
somente 1,5% das garotas e 0,8% dos garotos. Os demais tinham peso 
normal ou sobrepeso, sem efeito negativo sobre a saúde (GIRARDI; 
CAVALCANTE; BENCINI, 2005, p.49) 38. 

 
Assim, conforme descrito no periódico, a partir dos dados os alunos questionaram por 

que no município havia tantos estudantes abaixo do peso e perceberam, ainda, que a maioria 

dos casos estavam localizados nas escolas mais carentes, em que houve uma taxa de 60%. 

Com isso, a desnutrição apareceu como hipótese que reunia as melhores condições de explicar 

o constatado, o que foi confirmado quando os alunos do professor observaram  

o questionário aplicado nas escolas quando os colegas foram pesados e 
medidos. [E] Perceberam que muitos dos [alunos] que estavam abaixo do 
peso às vezes tinham como única refeição do dia a merenda escolar. Outros 
até diziam que comiam bem, mas a qualidade da alimentação começou a ser 
questionada (GIRARDI; CAVALCANTE; BENCINI, 2005, p.49). 

 
Finalizando a descrição da prática pedagógica, foi dito nessa reportagem que os alunos 

fizeram um relatório indicando ser necessário aprofundar a pesquisa para conhecer as causas 

de tantos estudantes abaixo do peso ideal na cidade; sugeriram, com ajuda do professor de 

Educação Física, que se melhorasse a qualidade da merenda escolar; indicaram que nas aulas 

de Ciências e Biologia fossem incluídas noções de reeducação alimentar; e que nas aulas de 

Educação Física, a cada seis meses, se acompanhasse o IMC dos alunos. O trabalho dos 

estudantes ainda provocou impacto na cidade, na medida em que o Secretário Municipal de 

                                                 
38 Considero que esse dado é um elemento interessante para se matizar algumas “verdades generalizantes” 
constantemente veiculadas pelos meios midiáticos, principalmente nas questões que, de algum modo, dizem 
respeito a relação atividade física e saúde. 
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Saúde procurou receber os dados do estudo e também por terem sido convidados por um 

vereador para apresenta-los na Câmara Municipal. 

No começo do ano de 2010, o periódico publicou uma reportagem que relatou a 

prática pedagógica vencedora do Prêmio Victor Civita Educador Nota 10 do ano de 2009 de 

Educação Física, em que o professor da EE Capitão Henrique Montenegro, em Bocaina, São 

Paulo, realizou um projeto sobre conceitos de saúde, movimento e qualidade de vida para 

alunos de 5ª a 8ª série. Conforme descrito na reportagem do impresso, a disciplina vem sendo 

encarada por professores e alunos de forma distinta. Assim, para os primeiros é suficiente 

como forma de atender as necessidades da área jogos de vôlei e futebol. Já para os segundos, 

este é o momento de irem para a quadra jogar e conversar com os colegas. Com isso, diante 

desse “cenário cada vez mais comum nas escolas, segundo os especialistas da área, o tempo 

que deveria ser aproveitado para conhecer a cultura do corpo não cumpre seu papel e as 

crianças deixam de ter contato com conteúdos muito importantes. Um deles é a saúde” 

(BIBIANO, 2010, p.50). 

Desse modo, de acordo com o publicado na reportagem da revista, o professor de 

Bocaina, por estar atento a questões como qualidade de vida e o que é preciso para consegui-

la; se preocupar com o ensino de temas que envolvem conceitos de busca e manutenção da 

saúde, destacando as características de cada prática e como elas devem ser vivenciadas para 

beneficiar o corpo; considerar ser importante auxiliar os estudantes a decodificarem as 

informações transmitidas pela mídia; por entender ser necessário distinguir, nas aulas, o que 

seja atividade física, explicada como não intencional, e exercício físico, entendido enquanto 

intencional e sob a supervisão de um profissional; e, também pelo fato de ter ensinado para os 

estudantes a importância em pesquisar para a disciplina, conseguiu com sua prática 

possibilitar que os alunos percebessem que conheciam pouco sobre exercícios físicos.  

O docente, em depoimento divulgado na matéria da revista, afirmou que sua ideia era 

mostrar aos alunos como os exercícios físicos ajudam na conquista de uma vida saudável, 

como também discutir sobre hábitos alimentares e pontos de curiosidade, tal qual o uso de 

anabolizantes. Indicou, ainda, que realizou seu trabalho focando nos temas alongamento, 

alimentação saudável e práticas como ioga; solicitou que os alunos organizassem 

apresentações para socializar as suas descobertas; e planejou a forma como seriam realizadas 

as vivências práticas. 

De acordo com o depoimento feito na reportagem, o professor determinou que seus 

alunos aplicassem o que aprenderam orientando os moradores da região em que se localizava 

a escola sobre a importância dos cuidados corporais e de como fazê-los e “sinalizou a 
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validade de aliar o IMC39 e outros dados aos saberes das aulas teóricas e práticas para 

desenvolver o hábito da prática pessoal, viabilizando assim a autonomia de todos na atividade 

física, um dos objetivos da disciplina” (BIBIANO, 2010, p.53). Por fim, em relação a 

avaliação, foi informado que o professor “trabalhou o tempo todo com registros, uma atitude 

importante, mas ainda incomum entre professores de Educação Física” (BIBIANO, 2010, 

p.51), e também avaliou as atividades práticas. 

Desse modo, é possível constatar que o conteúdo atividade física e saúde foi 

trabalhado, sobretudo, com alunos da segunda fase do Ensino Fundamental, fato que pode ser 

explicado, como mencionei anteriormente, pelo motivo de nesse momento da escolarização os 

estudantes já estarem potencialmente familiarizados com a leitura e a escrita. Entendo, ainda, 

que a Revista Nova Escola, ao abrir espaço para os relatos de professores de Educação Física 

que trabalharam com o conteúdo atividade física e saúde, mais uma vez, procurou atender e se 

vincular a um dos preceitos dos PCNs, qual seja, a de ser vista como veículo que defende e 

traz o exemplo de práticas diferenciadas para a disciplina. Porém, é preciso ter em conta que 

os docentes, ao trabalharem com este conteúdo, se mostraram atentos a demandas que se 

originaram por meio de questionamentos de seus alunos e/ou as que correspondiam a suas 

expectativas enquanto professores de Educação Física na escola, notadamente a pública. 

Além, é claro, de ser notório que estes professores em suas práticas pedagógicas procuraram 

maneiras de realizar um trabalho de acordo com a disponibilidade imediata que possuíam. 

Já em relação ao conteúdo dança destaco uma reportagem publicada no mês de 

novembro de 2010, em que a Revista Nova Escola divulgou o depoimento da prática 

pedagógica do professor da UME Antônio Ortega Domingues, em Cubatão, no Estado de São 

Paulo, que realizou atividades com dança para alunos do 4º ano. Conforme descrito na 

matéria do impresso, a “dança é uma forma de expressão corporal” (MEIRELLES, 2010, 

p.64) e através das coreografias os estudantes aprendem a interpretar gestos e conhecem 

diferentes ritmos, sendo este aprendizado previsto nos PCNs e que deve fazer parte do 

planejamento em Educação Física. 

Foi asseverado nessa reportagem que na realização das atividades com dança nas aulas 

da disciplina “é preciso extrapolar o que é conhecido pelas crianças, aproveitando suas 

vivências para apresentar novas referências” (MEIRELLES, 2010, p.64), indicando-se, assim, 

                                                 
39

 Nessa reportagem, ao contrário da anterior, o IMC foi problematizado na medida em que convocou o 
selecionador do prêmio que promove para lembrar aos professores leitores que os resultados que são aferidos a 
partir de sua aplicação podem variar e não devem ser vistos como definitivos e completos, já que os estudantes 
estão em fase de crescimento. 
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quatro etapas que devem ser lembradas no trabalho, sendo elas o mapeamento, 

aprofundamento, ampliação e ressignificação. 

Assim, foi relatado que o trabalho do professor de Cubatão contemplou as quatro 

etapas, de forma que inicialmente foi pedido pelo docente aos alunos da turma para que 

falassem sobre as práticas corporais que conheciam sendo registrado o samba e as lenga-

lengas. Em seguida, em sala de aula, discutiu com os alunos sobre a relação entre música 

popular e erudita, em que de acordo com o professor, em declaração nessa reportagem do 

impresso, o objetivo era fazer os estudantes perceberem que suas referências culturais têm 

valor e entenderem sobre as origens de canções familiares e sobre elementos da cultura que a 

formam. Na terceira etapa, o docente da UME Antônio Ortega Domingues procurou ampliar o 

repertório dos alunos e após o mapeamento de que também eram conhecidos o samba e o 

forró apresentou elementos da cultura brasileira presentes nessas atividades e sugeriu à classe 

que conhecessem danças típicas de outros países, sendo escolhida, assim, o tango argentino. 

Por fim, na etapa da ressignificação, os alunos uniram o que sabiam das lenga-lengas com o 

que aprenderam sobre o tango para formar uma coreografia que contava a história de uma 

casa mal-assombrada (MEIRELLES, 2010). 

E conforme demonstrei no do quadro 04, outros conteúdos também foram trabalhados 

por professores de Educação Física que tiveram seus relatos publicados pela Revista Nova 

Escola. Desse modo, por exemplo, o conteúdo ginástica esteve presente em uma matéria 

publicada pelo impresso em dezembro de 2007. Nessa reportagem foi assegurado que o 

futebol é preferência entre os meninos de 5ª e 6ª séries e o voleibol e o basquetebol entre as 

garotas. No entanto, foi considerado ser problemático 

quando estes esportes monopolizam as aulas, jogando para escanteio outras 
maneiras igualmente importantes de exercitar o corpo. Como a boa e velha 
ginástica, que durante décadas dominou o planejamento em Educação Física, 
mas que ficou esquecida nestes tempos de culto à bola (TOLEDO, 2007, 
p.37). 

 
Dessa maneira, asseverou-se que a ginástica tradicional oportuniza que todos os alunos 

participem já que não é competitiva nem exige grandes habilidades. Com esse entendimento 

foi descrita a prática da professora de Educação Física da EE Professor Vicente Rao, de São 

Paulo, que resolveu trabalhar com este conteúdo após ter percebido que algumas habilidades 

precisavam ser desenvolvidas em seus alunos de 5ª e 6ª séries. 

Assim, considerando a necessidade de melhorar o condicionamento, professora e 

alunos acordaram que em todas as aulas, pelo menos, 15 minutos seriam dedicados à 

ginástica. Desse modo, de acordo com o descrito no periódico  
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Ela [docente] elaborou uma avaliação e a repete periodicamente: eles [os 
alunos] devem andar em um espaço delimitado com passadas laterais (para 
testar a agilidade), correr determinada distância no menor tempo possível 
(velocidade), arremessar uma bola à maior distância e fazer um certo número 
de abdominais (força) (TOLEDO, 2007, p.37). 

 
Conforme o impresso os resultados eram anotados em uma planilha individual sendo o 

controle dos resultados obtidos o estímulo que movia os alunos a se empenharem.  

O conteúdo lutas também foi trabalhado pelos professores de Educação Física que 

tiveram suas práticas pedagógicas relatadas pela Revista Nova Escola, como pode ser 

conferido em uma matéria veiculada em setembro de 2002. Nessa reportagem, a partir dos 

PCNs, foi ratificado que “todo professor deve dar aos alunos uma visão geral das artes 

marciais, passando pelos elementos mais interessantes de cada uma” (RAMALHO, 2002, 

p.29-30), já que estas práticas corporais possuem movimentos, técnicas, códigos e filosofia 

próprios. Assim, foi veiculado o relato da prática pedagógica da professora de Educação 

Física da Escola Municipal Aurélio Pires, em Belo Horizonte, que elegeu o tema para suas 

aulas com alunos da 8ª série, visando oportunizar aos jovens, através deste conteúdo, que se 

aproximassem e respeitassem. Esta reportagem do impresso assegurou, ainda, que  

Assim como o futebol, o vôlei e a ginástica, as artes marciais têm muito a 
ensinar: despertam a consciência sobre o próprio corpo; aprimoram as 
habilidades; melhoram a postura e o equilíbrio; aumentam a força, a 
agilidade, o reflexo e a capacidade de concentração (RAMALHO, 2002, 
p.28). 
 

Notadamente em relação à prática pedagógica, segundo descrito na matéria da revista, 

a professora mineira, antes de iniciar o combate, insistiu que os colegas se olhassem nos olhos 

de forma que perceberam que diante de si estava uma pessoa com quem iria interagir 

respeitosamente. Conforme a docente de Belo Horizonte, em opinião registrada pela repórter 

do periódico, sua proposta era levar os alunos a conhecerem melhor o próprio corpo e 

desenvolver o respeito mútuo, e a “luta era ideal, por ser uma prática individual e, 

principalmente, por possibilitar o uso de capacidades físicas pouco exploradas em outros 

esportes” (RAMALHO, 2002, p.29). Também foi destacado que a professora da Escola 

Municipal Aurélio Pires superou o obstáculo de não dominar as técnicas de lutas, e que para 

colocar em execução sua aula com o tema  

pesquisou na internet sites de confederações e associações e reuniu material 
divulgado pela mídia. Nas aulas introdutórias, propôs exercícios básicos de 
força, equilíbrio e concentração, três habilidades fundamentais. Para ensinar 
(e aprender!) golpes básicos, ela contou com a ajuda de uma estagiária, 
faixa-preta em judô (RAMALHO, 2002, p.29). 

 



146 
 

Os exercícios foram pensados pelas duas, de forma que a estagiária vinha com a 

técnica e a professora, segundo seu relato no impresso, observava os elementos mais 

interessantes para o trabalho pedagógico, de modo que decidiram que a primeira lição seria 

aprender a cair. 

E em março de 2006, o periódico apresentou o projeto que foi vencedor do Prêmio 

Victor Civita do ano de 2005 e que teve como tema “A pipa, sua história e sua ciência” para 

alunos da 5ª série, realizado pela professora de Educação Física da Escola Municipal 

Professora Cândida Junqueira, de Três Corações, em Minas Gerais. De acordo com a 

reportagem da revista, a docente adotou a sistemática de mudar a cada bimestre a modalidade 

esportiva que lecionava e não teve dúvidas em ensinar para os estudantes a empinarem pipa 

quando lhe foi solicitado. Assim, conforme a professora, em depoimento registrado pela 

repórter da revista, a Educação Física não ensina somente a jogar bola e além de ensinar 

esportes, dança e psicomotricidade, trabalha com o resgate da cultura brasileira e com o 

respeita à ética e às regras. 

Foi destacado na matéria do impresso que a professora teve como objetivos que os 

alunos aprendessem as técnicas necessárias para soltar pipa, sua história, como realizar a 

atividade em segurança, além de ter encaminhado os estudantes a realizarem pesquisas para 

conhecerem os vários nomes que o objeto tem em diferentes estados do Brasil e quais os 

conceitos físicos que explicam como voam. No entanto, “o objetivo principal da professora 

era o desenvolvimento emocional da turma por meio do trabalho em grupo e do movimento 

corporal” (GENTILE, 2006, p.53). 

No passo-a-passo e metodologia do projeto foram destacados na reportagem do 

impresso três momentos. Assim, antes de iniciar a atividade com as pipas, a professora 

dividiu a turma em equipes e solicitou para que pesquisassem na internet sobre a origem do 

brinquedo e suas diferentes denominações existentes no país. No segundo passo, a professora, 

junto com os estudantes, foi pesquisar na internet sobre “os possíveis formatos da pipa, os 

tipos de rabiola mais eficientes, os mecanismos de vôo e os problemas que podem ocorrer 

para coloca-la no ar” (GENTILE, 2006, p.53), além de ter convidado professores de Ciências 

para explicar sobre a resistência dos diferentes materiais que podem ser utilizados na 

construção da pipa e o convite feito a um bombeiro para ministrar palestra sobre os cuidados 

necessários ao brincar. No terceiro momento, a docente mineira convidou um professor de 

Educação Física de outra escola para fazer com os seus alunos uma oficina de construção de 

pipas, explicar sobre a importância da corrida, a força que é necessária e o movimento 

adequado do braço para a pipa subir. A professora, ainda nesse momento, organizou uma 
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competição com os alunos mais, no entanto, fez uma reflexão e “acredita que, ao repetir o 

projeto, não fará competição, somente um evento em que os alunos possam curtir a 

brincadeira sem se preocupar com a premiação” (GENTILE, 2006, p.53). 

No tocante a avaliação, foi informado na reportagem da revista que no decorrer das 

atividades os alunos registraram no caderno de Educação Física os conhecimentos obtidos, de 

modo que a professora constatou “que todos compreenderam as normas de segurança, os 

mecanismos que fazem a pipa voar e os possíveis defeitos que a impedem de ganhar altura” 

(GENTILE, 2006, p.53); como também, percebeu que os estudantes sentiram-se valorizados 

ao terem uma atividade tão agradável transformada em conteúdo das aulas. 

Assim, com a veiculação dessas reportagens considero ser possível inferir que a 

Revista Nova Escola privilegiou publicar relatos de práticas pedagógicas em que os 

professores trabalharam com conteúdos que costumeiramente não são ensinados nas aulas de 

Educação Física escolar. Também fica visível o fato do periódico reiteradamente situar, citar e 

ligar as práticas pedagógicas dos professores relatadas com os PCNs. Mas, ao mesmo tempo, 

é possível captar que esses docentes que tiveram suas práticas pedagógicas publicadas pelo 

impresso desenvolveram seus trabalhos, com os diferentes conteúdos, atentos a uma 

possibilidade de ensino da disciplina Educação Física em que o desenvolvimento da aptidão 

física, o lúdico e o conhecimento dos elementos culturais nas práticas corporais estivessem 

em primeiro plano, não compactuando, portanto, com uma orientação competitivista da área. 

 

4.3.3 Relatos de práticas pedagógicas dos professores de Educação Física veiculados pela 

Revista Nova Escola: para além da adequação aos PCNs 

 

Também entre 1998 a 2010, verifiquei que a Revista Nova Escola publicou relatos de 

práticas pedagógicas que denotam uma concepção crítica de Educação Física em que é 

possível inferir que os professores na escolha dos conteúdos levaram em conta o princípio da 

relevância social, que nas considerações do Coletivo de Autores (1992, p.31)  

implica em compreender o sentido e o significado do mesmo para a reflexão 
pedagógica escolar. [E] deverá estar vinculado à explicação da realidade 
social e concreta e oferecer subsídios para a compreensão dos determinantes 
sócio-históricos do aluno, particularmente sua condição de classe social. 

 
Nesse sentido, destaco inicialmente a matéria publicada no início de 2004, que 

veiculou o relato da prática pedagógica da professora de Educação Física da Escola 

Professora Maria Antonieta Carneiro de Mello, da Fundação Bradesco, em Itajubá, município 
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do interior mineiro, com turmas de 5ª série. Foi enfatizado também que esta professora foi 

uma das vencedoras do Prêmio Victor Civita de 2003. 

Assim, conforme descrito na matéria do periódico, após levar em conta o fato de que 

os alunos utilizavam a bicicleta para ir à escola, que fica próxima a muitas fábricas 

localizadas no trecho urbano da rodovia federal 459; ao ter constatado que devido à falta de 

condições viárias e de conscientização sobre as regras de trânsito, acidentes eram comuns, 

principalmente envolvendo ciclista; e haver percebido que, com cerca de 82 mil habitantes, 

cada residência de Itajubá tem, em média, duas bicicletas, a professora decidiu levar o 

ciclismo para suas aulas. Desse modo, no começo de 2002, a docente  

realizou com as turmas de 5ª série o projeto Bom de Pedal, sobre o uso 
consciente da bicicleta. [Em que] Todas as vantagens desse esporte — e 
também meio de transporte — para a saúde e o lazer da população foram 
discutidas em classe (SEGURANÇA..., 2004, p.38). 

 
De acordo com a reportagem do impresso, por meio de perguntas sobre regras de 

trânsito, cuidados para evitar acidentes e benefícios do ciclismo para a saúde a docente 

mineira iniciou a sondagem da turma sobre o tema e propôs uma extensa pesquisa sobre 

bicicletas e ciclismo na biblioteca da escola, em que foram utilizados enciclopédias, 

almanaques, jornais e revistas, além de material especializado trazido por ela própria. Em um 

passo seguinte, houve a divisão das classes de 5ª séries em grupos, de modo que “cada turma 

estudou um tema: história da bicicleta, modelos e preços, manutenção e consertos, roupas e 

equipamentos de segurança, atividade física envolvida no ciclismo, modalidades, competições 

e regras de trânsito” (SEGURANÇA..., 2004, p.39). O resultado das pesquisas foi apresentado 

em seminários para as demais séries. 

Foram, ainda, construídas pelos alunos maquetes para representar situações de trânsito 

e uma exposição com 30 bicicletas foi organizada no saguão da escola, havendo desde 

mountain bikes modernas a uma relíquia inglesa do ano de 1910, que pertencia ao avô de um 

dos estudantes. Com a finalização das pesquisas, foram pensadas “duas estratégias para 

reduzir o risco de acidentes: conscientizar o ciclista sobre seus direitos e deveres e reivindicar 

uma ciclovia em direção ao Centro [da cidade]” (SEGURANÇA..., 2004, p.39).  

Em relação a reivindicação da ciclovia, que na elaboração do texto encaminhado à 

Câmara Municipal de vereadores contou com a ajuda da professora de Língua Portuguesa, foi 

informado na reportagem do periódico que todos os representantes do poder legislativo 

municipal apoiaram unanimemente o pedido e “prometeram pressionar o poder executivo para 

incluir a ciclovia na obra de recuperação da rodovia, já em andamento” (SEGURANÇA..., 

2004, p.39). E, ainda, como parte de seu trabalho e objetivando mobilizar a comunidade e 
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sensibilizar autoridades públicas, a professora organizou um passeio ciclístico que contou 

com apoio da Bike Patrulha, destacamento da Polícia Militar mineira que usa bicicletas como 

viaturas. Por fim, para a docente da Escola Professora Maria Antonieta Carneiro de Mello, em 

depoimento na matéria do impresso, a atividade com ciclismo não se transformou apenas em 

exercício físico, mas de cidadania. 

Já em agosto de 2004 a Revista Nova Escola veiculou o relato da prática pedagógica 

da professora de Educação Física da Escola Estadual Epifânio Dória, em Poço Verde, cidade 

do interior de Sergipe, que revelou outro modo de trabalhar com o conteúdo atividade física e 

saúde. Destacou-se na reportagem que esta prática pedagógica foi vencedora, com menção 

honrosa, do Prêmio Victor Civita 2003. Assim, conforme a matéria do periódico, incomodada 

com as brincadeiras que os alunos tiravam uns com os outros, em que aspectos da aparência 

corporal eram ressaltados de forma pejorativa, a docente sergipana resolveu reprogramar suas 

aulas diminuindo a carga horária dedicada ao ensino dos esportes tradicionais e focar no 

estudo do corpo humano. De acordo com a professora, em depoimento registrado no 

impresso, na Educação Física é necessário ultrapassar a prática dos esportes coletivos, já que 

atualmente a área valoriza pontos ligados à saúde e ao bem-estar dos estudantes. Com isso, a 

docente da Escola Estadual Epifânio Dória relatou ter desejado mostrar aos alunos que o ideal 

de beleza é uma imposição da mídia e que algumas pessoas para alcançar tal padrão 

maltratam o próprio corpo. A matéria da revista revelou que  

Mesmo com poucos recursos e enfrentando a incompreensão de algumas 
pessoas da comunidade escolar, [a professora] passou a dar mais aulas 
dentro da classe e na biblioteca da escola e iniciou um projeto de pesquisa 
que trouxe à 7ª série conhecimentos fundamentais sobre boa alimentação, 
riscos no uso de anabolizantes e doenças relacionadas à busca exacerbada do 
corpo perfeito (TODO..., 2004, p.50)40. 

 
Para iniciar seu projeto, que durou dois meses, a professora, conforme descrito na 

reportagem do impresso, seguiu alguns passos. Assim, solicitou que os alunos fizessem uma 

redação em que responderam o que era para eles o corpo ideal. A docente comentou que esse 

procedimento foi um mecanismo usado para diagnosticar a classe e investigar a suspeita de 

que as brincadeiras ocorriam devido a uma visão distorcida do ideal de beleza, de forma que 

entre “os meninos, apareceu [nas redações] bastante a idéia do corpo musculoso, sarado. Entre 

as meninas, a cintura fina, o bumbum empinado e, em geral, o corpo bastante magro” 

                                                 
40

 Conforme o periódico as mudanças também atingiram as aulas realizadas em quadra, em que atividades de 
alongamento e aquecimento sempre eram executadas antes dos jogos e privilegiou-se o ensino de jogos e 
brincadeiras cooperativas, em detrimento das competitivas, o que contribuiu para a integração de todos os 
estudantes. 
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(TODO..., 2004, p.51), sendo, assim, confirmada sua hipótese de que existia uma influência 

da mídia sobre a opinião dos alunos. 

O passo seguinte do projeto foi a leitura e debate de dois textos. Um publicado no 

livro Projeto Saúde na Escola, editado pelo Ministério da Saúde, que discute os conflitos que 

os adolescentes enfrentam no confronto de ideias de “corpo imaginário” e “corpo real”. O 

outro, uma reportagem da revista Veja do ano de 1998, intitulada “O Feitiço do Corpo Ideal” 

que lança um olhar sociológico sobre a padronização da beleza. Para a professora, de acordo 

com depoimento na matéria da revista, a reportagem da Veja indicava, entre outros aspectos, 

como os modelos considerados ideais são signos de distinção social e servem para a elite 

marcar seu diferencial de classe em relação à maioria da população. 

Depois que os alunos se familiarizaram com o tema, foi dado o terceiro passo do 

projeto, em que a professora, de acordo o veiculado na matéria do periódico, dividiu a turma 

em quatro grupos e distribuiu temas de estudo para cada um. Assim, uma equipe ficou 

responsável por se informar sobre bulimia e anorexia, doenças relacionadas ao desejo intenso 

de atingir o ideal de beleza. Outra, por procurar dados sobre os efeitos dos esteroides 

anabolizantes, tanto em adultos quanto em adolescentes. Um terceiro grupo fez pesquisa sobre 

o uso dos suplementos alimentares e os prejuízos causados por eles quando tomados sem 

prescrição médica. E por fim, uma última equipe estudou as cirurgias plásticas com objetivos 

estéticos e os riscos desse tipo de intervenção. Foi registrado que a docente de Poço Verde 

chamou a atenção para o fato de que vários alunos nunca tinham ouvido falar sobre as 

doenças que foram objetos de estudo. 

Após levantamento do material, conforme o impresso, cada grupo confeccionou um 

grande cartaz sobre o tema que pesquisou e por meio de um seminário apresentou os 

resultados à turma. Além disso, os cartazes foram expostos no pátio da escola, o que para 

professora, possibilitaria que o conhecimento chegasse até as outras turmas e até mesmo aos 

pais que tem o costume de frequentar a escola (TODO..., 2004). 

Por fim, em março de 2007, a Revista Nova Escola publicou o relato do trabalho do 

professor indígena da Escola Mbo’eroy Guarani/kaiowa, localizada em uma aldeia de 

Amambai, em Mato Grosso do Sul, que ensinou danças guaranis aos seus alunos de 1ª a 4ª 

série que também eram índios. Cabe registrar que essa prática pedagógica foi escolhida 

vencedora, na categoria Educação Física, do Prêmio Victor Civita do ano de 2006.  

De acordo com essa reportagem do impresso, já no início do século XXI, os habitantes 

da aldeia Amambai foram fortemente afetados por pouco espaço geográfico para a população 

total, desmatamento, poluição do rio, alcoolismo e drogas, além da presença de “Missões 
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religiosas marcadas por doutrinas cheias de impedimentos [que] promovem uma neocatequese 

que solapa ainda mais sua cultura” (FALZETA, 2007, p.53) em que dançar é proibido, sendo 

um pecado para metade da aldeia que já abandonou as tradições. 

Foi descrito na reportagem da revista que o professor da aldeia de Amambai, que na 

adolescência foi repreendido por estar dançando por outros indígenas ligados à igreja, mudou-

se para outra cidade e após graduar-se em Educação Física retornou para sua comunidade para 

lecionar na escola local. O trabalho com dança teve início após o docente ter feito uma 

viagem para São Paulo e ter conhecido índios guaranis que preservavam suas tradições. 

Assim, ao retornar à sua comunidade trouxe um CD e vídeo com canções e coreografias 

indígenas e a partir de então apresentou o material para os seus alunos. De acordo com o 

depoimento do professor na reportagem do periódico, alguns pais de estudantes proibiram os 

filhos de participarem de sua aula, o acusando, inclusive, de estar envolvido com magia negra 

e de ser macumbeiro. 

De toda forma, conforme veiculado na reportagem, o professor prosseguiu com seu 

trabalho, assim, num primeiro momento assistiu várias vezes o vídeo com os alunos e 

promoveu um debate entre a turma sobre as diferenças entre a língua guarani falada em Mato 

Grosso do Sul e São Paulo. Posteriormente entrou em contato com pessoas mais velhas de sua 

comunidade que preservavam os costumes, mas não possuíam a mesma influência de outros 

tempos, e realizou seu encontro com os estudantes para que, conforme revelou no impresso, 

contassem suas histórias e que os alunos anotassem no caderno e compreendessem a 

importância de conhecer sua cultura e não se envergonhassem de serem índios. Nesses 

encontros, conforme registrado na reportagem da revista, foi indicado por um dos habitantes 

mais velhos, um pajé, após conhecer o material trazido de São Paulo pelo professor, que 

“pequenas mudanças deveriam [...] ser feitas de acordo com a tradição caiová” (FALZETA, 

2007, p.55), ou seja, de sua comunidade. 

Descreveu-se também que o pajé “ainda mostrou como produzir a taquara decorada 

que os meninos empunham na jerojy, dança de defesa corporal que deveria ser ensinada na 

pré-adolescência” (FALZETA, 2007, p.55). Outros aspectos da cultura guarani que estavam 

no esquecimento, tais como o instrumento musical chocalho e a pintura da pele à base de 

sementes foram recuperados pelo professor. 

Após todo esse percurso em que foram obtidas informações sobre a cultura guarani 

local e com a coreografia preparada os alunos do professor se apresentaram na quadra da 

escola no dia 19 de abril de 2005, o que rendeu convites para se apresentarem em todas as 

festas comemorativas do município. 
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O trabalho, conforme registrado na reportagem do impresso, também estimulou os 

alunos a entrevistarem seus pais e irem a procura de informações sobre a formação da aldeia, 

sua localização e os problemas da atualidade, sendo elencado como o principal a poluição da 

água devido ao não tratamento de efluentes despejados no rio por frigoríficos e matadouros de 

suínos. Contudo, foi informado que a situação da aldeia não teve grande mudança e que o 

professor ainda enfrentava resistência de pessoas da comunidade, mas que ele e seus alunos 

eram referência na localidade. 

Portanto, entendo ser possível inferir que as professoras de Minas Gerais e Sergipe, 

assim como o professor indígena de Mato Grosso do Sul se aproximaram de uma concepção 

crítica de Educação Física em que os conteúdos trabalhados permitem a compreensão de que 

existe uma relação de interdependência entre jogo, esporte, ginástica, dança ou outros temas 

dos programas da disciplina com  

os grandes problemas sócio-políticos atuais como: ecologia [e questões da 
mobilidade urbana], papeis sexuais, saúde pública, relações sociais de 
trabalho, preconceitos sociais [e étnicos], raciais, da deficiência, da velhice, 
distribuição do solo urbano, distribuição de renda, dívida externa e outros 
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.62-63). 

 
Desse modo, considero que essas três reportagens revelam que a Revista Nova Escola, 

entre 1998 e 2010, ainda que em menor quantidade, também trouxe em suas edições relatos de 

práticas pedagógicas que são explicitamente divergentes em relação à orientação 

psicologizante que predominantemente veiculou para a área.  

Assim, feitas estas considerações sobre a relação da Revista Nova Escola e a Educação 

Física na fase da adequação aos PCNs, passarei em seguida a fazer as considerações finais 

dessa dissertação.  

 
 



 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer dessa dissertação procurei analisar quais concepções do componente 

Educação Física historicamente foram veiculadas pela Revista Nova Escola entre 1986 e 

2010. Este impresso vem recebendo a atenção de diferentes pesquisadores das diversas áreas 

do conhecimento, entre outros motivos, por suas ligações com o governo federal e/ou por sua 

posição de destaque no cenário nacional, tendo em vista sua presença nas escolas públicas do 

país e suas expressivas tiragens. Assim, as posições do periódico acerca da política 

educacional brasileira, os mecanismos que usa para atrair o professorado do Ensino 

Fundamental a consultá-lo e aderir a suas proposições, as concepções das diferentes 

disciplinas escolares que divulga, como constrói seu ideário de professor modelo são temas 

em que a revista é tomada como fonte e objeto das pesquisas. 

Destarte, considero relevante pontuar que estudos com e a partir da Revista Nova 

Escola não devem desconsiderar suas ligações com o setor público e com as empresas 

privadas, porém, entendo, ancorado na lógica histórica thompsoniana, não ser adequado 

pesquisá-la a partir de posições autoconfirmadoras, ou dito de outro modo, pensá-la apenas 

como veículo que propagou, em diferentes momentos entre 1986 e 2010, orientações 

educacionais que convergiram somente com a política educacional oficial; ou ligadas 

unicamente à lógica globalizante; ser apenas entendida como ferramenta para o professor 

utilizar quando está em apuros; ter divulgado exclusivamente uma concepção de corpo 

biologizado. Nesse sentido, compreendo haver na própria revista, conforme o diálogo que 

realizei com os estudos destacados nesta dissertação, registros que evidenciam que os 

professores a usaram para criticar as políticas educacionais oficiais; para divulgar suas 

práticas pedagógicas; para apresentar exemplos de aulas que problematizaram o corpo tomado 

apenas em sua dimensão biológica. 

Notadamente no que se refere a presença de matérias, entre 1986 e 2010, com 

sugestões de conteúdos e relatos de práticas pedagógicas de professores de Educação Física 

na Revista Nova Escola verifiquei que foram veiculadas 73 reportagens. Assim, excetuando-

se os anos de 1992 e 1994, foi possível observar que nos demais anos o impresso sempre 

publicou reportagens nesse sentido, o que confirma que a área foi quase que constantemente, 

ao longo de vinte quatro anos, um dos assuntos que mereceu atenção da revista, sobretudo, 

divulgando sugestões de conteúdos ou relatos de experiências educacionais. 

Os conteúdos da área que a Revista Nova Escola veiculou foram dispostos de dois 

modos em duas fases distintas. Assim, um modo se caracteriza no fato do impresso ter 
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publicado reportagens com sugestões de conteúdos e o outro modo é caracterizado por meio 

das matérias que veicularam os relatos de práticas pedagógicas de professores de Educação 

Física de todas as regiões brasileiras em que foi possível verificar os conteúdos 

desenvolvidos. Em relação as reportagens com sugestões de conteúdos observei que o 

periódico, entre 1986 a 1997, fase que chamei de adesão à educação pelo movimento, ainda 

que tenha indicado os conteúdos esportes e exercícios físicos para dramatizar, 

predominantemente sugeriu o conteúdo jogo e brincadeira dirigidos para turmas de 1ª a 4ª 

séries, visando desenvolver a cooperação entre os alunos, a criação de regras, o incentivo a 

participação de meninos e meninas durante as aulas, além de procurar promover o 

aprendizado de conceitos da Matemática, o que evidencia que o impresso convergiu para a 

educação pelo movimento que no âmbito da Educação Física corresponde a uma concepção 

psicologizante da área. No tocante as reportagens, com sugestões de conteúdos, publicadas 

entre 1998 a 2010, fase que denominei de adequação aos PCNs, observei que a revista 

divulgou, entre outros, os conteúdos atividade física e saúde, jogos e brincadeira, capoeira, 

esporte e lutas, deixando evidente sua adequação aos preceitos dos PCNs de Educação Física 

para o Ensino Fundamental na medida em que: procurou sugerir para seus leitores a 

diversificação de conteúdos; aderiu a lógica dos blocos de conteúdos, tal como enfatizado no 

documento ministerial; além de que se educasse o corpo para se movimentar adequadamente, 

não apenas nas atividades sistematizadas, mas também nas distintas relações corporais 

cotidianas, em que a consciência corporal cede espaço para a consciência ergonômica que por 

sua vez é necessária numa sociedade que se educa pelo movimento para aprender a conviver 

sem conflitos. 

Em relação aos conteúdos presentes nos relatos de práticas pedagógicas dos 

professores de Educação Física publicados pelo impresso, que em sua maioria atuavam na 

rede pública de educação, observei que na fase da adesão à educação pelo movimento foram 

trabalhados, entre outros, os conteúdos atividade física e saúde, jogo e brincadeira, dança, 

luta, exercícios físicos, ginástica e esporte. Não obstante ter havido uma diversificação de 

conteúdos trabalhados pelos professores, o item jogo e brincadeira foi o que esteve presente 

no maior número de relatos de práticas pedagógicas nessa fase, sendo possível constatar que 

os docentes na realização de seus trabalhos com este conteúdo procuraram desenvolver em 

seus alunos a sociabilidade, os aspectos motores e cognitivos, além de utiliza-lo como meio 

para o aprendizado, sobretudo, das noções de Matemáticas e da Língua Portuguesa, o que 

evidencia que a maioria dos professores que tiveram seus relatos publicados pela revista, entre 

1986 a 1997, aderiu à concepção psicologizante de Educação Física, estando, desse modo, 
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atentos a essa perspectiva da área. No tocante aos relatos de práticas pedagógicas publicadas 

na fase da adequação aos PCNs observei que a diversificação de conteúdos foi um princípio 

preconizado pelo impresso. Também verifiquei que, notadamente, no ensino do conteúdo 

esporte os professores privilegiaram modalidades que comumente não são ensinadas na 

escola, tais como o surf, beisebol, críquete e o streetball, não coadunando com uma 

perspectiva competitivista. Ainda percebi que o conteúdo jogo e brincadeira nessa fase foi 

utilizado pelos professores para fomentar entre os alunos a cooperação e que estava em 

primeiro plano suas possibilidades para fazer os estudantes perceberem as diferentes formas 

de brincar como manifestações do jeito de ser de um grupo ou de cada indivíduo, tal como 

indicado nos PCNs de Educação Física do Ensino Fundamental.  

Constatei que a Revista Nova Escola, notadamente nas reportagens com sugestões de 

conteúdos que veiculou, utilizou consultores, seja professores de escolas públicas, de 

universidades, de instituições não governamentais e equipes pedagógicas ligadas a secretarias 

estaduais de educação, para elaborarem aulas com determinados assuntos, sendo possível 

inferir, a partir desse dado, que o periódico lançou mão deste procedimento como um meio de 

se aproximar de professores e equipes pedagógicas capazes desta tarefa, como forma para se 

fazer um veículo que possui identificação com seu público de leitores visados e, ao mesmo 

tempo, como um mecanismo para se constituir uma revista que possui credibilidade para 

sugerir conteúdos no âmbito da Educação Física. Também foi possível perceber que a revista, 

nas reportagens com os relatos de práticas pedagógicas dos professores de Educação Física 

que publicou entre 1998 a 2010, adotou com grande frequência o procedimento de apresentar, 

a partir dos relatos de aulas, sugestões de sequências didáticas que comumente eram 

elaboradas por consultores que constantemente apareciam emitindo opiniões sobre as 

informações desenvolvidas nos relatos e que, não raro, faziam referência aos PCNs da área 

para o Ensino Fundamental. Desse modo, compreendo que este procedimento se constitui, 

também, em um mecanismo utilizado pelo impresso para, a partir da credibilidade desses 

consultores, sugerir conteúdos. 

Entendo, também, que a Revista Nova Escola divulgou uma representação de 

professor de Educação Física, na fase da adesão à educação pelo movimento, que fosse visto 

como um mediador, incluísse todos os estudantes nas aulas, estimulasse os alunos a refletirem 

sobre as atividades que realizavam e que fosse aberto para discutir com a turma. Mas a partir 

da fase de adequação aos PCNs, o impresso além da representação de professor de Educação 

Física da fase precedente, também veiculou uma representação de docente tal qual enfatizado 

no documento do MEC, a saber, que fosse capaz de superar a falta de espaço, de materiais e 
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de condições minimamente adequadas para a realização de seu trabalho e, desse modo, 

pensasse e executasse alternativas para ministrar aulas produtivas. 

Porém, verifiquei que as matérias que relataram as experiências educacionais dos 

professores do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco; do professor 

de Educação Física da Escola Municipal Henfil, em Recife, Pernambuco; de dois professores 

de Educação Física da escola particular São Domingos, em São Paulo; da professora de 

Educação Física da Escola Professora Maria Antonieta Carneiro de Mello, da Fundação 

Bradesco, em Itajubá, município do interior mineiro; da professora de Educação Física da 

Escola Estadual Epifânio Dória, em Poço Verde, Sergipe; e do professor indígena da Escola 

Mbo’eroy Guarani/kaiowa, localizada em uma aldeia de Amambai, em Mato Grosso do Sul 

trouxeram exemplos de práticas pedagógicas de docentes que podem ser inscritas numa 

concepção crítica de Educação Física, revelando, dessa maneira, que ocorreram no interior da 

Revista Nova Escola a publicação de uma concepção divergente em relação a orientação 

psicologizante que predominantemente veiculou para a área. Assim, a partir desse dado, pode-

se inferir que o impresso também foi utilizado por esses docentes para divulgar seus trabalhos. 

Compreendo, ainda, que a Revista Nova Escola ao se anunciar como um impresso que 

pretende contribuir para melhoria da qualidade da Educação Básica, notadamente em relação 

à disciplina Educação Física, adotou o procedimento de pretender formar o professor leitor 

por meio de reportagens com sugestões de conteúdos e relatos de práticas pedagógicas, que 

descritos passo a passo, visavam promover uma melhoria na qualidade das aulas de seus 

leitores, trazendo exemplos de como se deve proceder na prática do ensino, para, dessa 

maneira, contribuir com a melhoria da qualidade da Educação Física. 

Portanto, constato que entre 1986 e 2010 a Revista Nova Escola divulgou, 

predominantemente, a concepção psicologizante de Educação Física, no entanto, foi possível 

constatar que o impresso também veiculou, com menos ênfase, a concepção crítica ou 

progressista da área. Penso ser possível inferir que a predominância da veiculação pela revista 

da concepção psicologizante, que é encarada como problemática devido ao fato de 

despolitizar as questões educativas, possa ser explicada, por exemplo, quando percebe-se, a 

partir das reportagens com sugestões de conteúdos e relatos de práticas pedagógicas que 

analisei, que não foram feitas ponderações pelo impresso que minimamente questionassem, 

entre outros aspectos, a falta de estrutura para as aulas de Educação Física, ocorrendo, 

inclusive, a sua naturalização e passando, dessa maneira, para o professor de Educação Física 

a responsabilidade de encontrar, individualmente, soluções para contornar esse problema, fato 

que evidencia, se não a concordância do periódico com a despolitização no âmbito 
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educacional, pelo menos sua omissão em discutir sobre as condições objetivas de trabalho dos 

docentes. No tocante a presença da concepção crítica de Educação Física na revista é fato que 

esta ocorreu por meio de relatos de práticas pedagógicas de professores de Educação Física 

brasileiros, que a partir de suas experiências acadêmicas, profissionais cotidianas, de visão de 

mundo e sociedade procuraram relacionar os temas da Cultura Corporal com os problemas 

sócio-políticos atuais, o que me leva a inferir que a Revista Nova Escola também foi utilizada 

por estes docentes para divulgarem suas práticas pedagógicas que não corresponderam a 

concepção psicologizante que predominantemente o periódico veiculou. 

Por fim, acredito que a Revista Nova Escola e sua relação com a Educação Física 

escolar pode ser investigada levando-se em consideração distintos aspectos. Assim, entendo 

ser pertinente pesquisas que procurem, entre outros pontos, compreender a recepção da revista 

pelos professores de Educação Física; estudos que identifiquem e analisem as sugestões de 

bibliografias, notadamente de Educação Física, feitas pelo impresso; investigações que se 

lancem a compreender o sentido da interdisciplinaridade divulgada pela revista e qual o papel 

da Educação Física nesse processo; pesquisas que identifiquem as motivações dos professores 

de Educação Física que tiveram relatos de práticas pedagógicas publicadas pelo periódico em 

enviar notícias sobre seu trabalho para o próprio impresso. Com isso, entendo que se ampliam 

as possibilidades de desvelar a dinâmica de conformação da área de Educação Física em sua 

relação com a Revista Nova Escola. 
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2008 A forma-ação do discurso da/na Revista Nova Escola Cleusa Maria Alves de Matos 
2008 A heterogeneidade discursiva em revista de divulgação 

científica 
Maria do Socorro Maia Fernandes 
Barbosa 

2008 O discurso sobre as novas tecnologias e a subjetivação 
docente: a docência na rede 

Rejane Klein 

2009 O ensino de História na Revista Nova Escola (1986 – 
2002): cultura midiática, currículo e ação docente 

Márcia Elisa Teté Ramos 

2010 Nova Escola – “a revista de quem educa”: a fabricação 
de modelos ideais do ser professor 

Roselaine Ripa 

2010 Práticas discursivas de regulamentação e liberdade no 
processo de desenvolvimento profissional: a 
constituição de subjetividades de professores na 
Revista Nova Escola 

Carmem Brunelli de Moura 
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APÊNDICE C – Quadro com os títulos das matérias que trouxeram sugestões de conteúdos 
veiculados pela Revista Nova Escola na fase da adesão à educação pelo 

movimento (1986-1997) 1 
Nº Título da matéria Conteúdo Edição 

da 
Revista 

Mês Ano 

01 Que chuvaréu! Jogo 3 Abril 1986 
02 Jogos com bola Jogo 4 Junho 1986 
03 Educação Física com cabos de 

vassoura 
Exercícios 
físicos que 
trabalham a 

dramatização 

10 Março 1987 

04 Varie os jogos com bolas de meias Jogo 10 Março 1987 
05 “Alto lá!”, um jeito diferente de jogar 

queimada 
Jogo 11 Abril 1987 

06 Observar também é uma boa tática Esporte 15 Setembro 1987 
07 Exercícios para a 1ª série dramatizar Exercícios 

físicos que 
trabalham a 

dramatização 

19 Março 1988 

08 Aposte nos jogos que as crianças já 
conhecem 

Jogo 21 Maio 1988 

09 Vamos jogar amarelinha? Jogo 22 Junho 1988 
10 Dê corda aos seus alunos: com esse 

material simples e barato, eles 
promovem muitos jogos que lhes 
possibilitam um bom desenvolvimento 
motor, afetivo e social. 

 
Jogo 

 
30 

 
Maio 

 
1989 

11 Jogos de bola para meninos e meninas Jogo 34 Outubro 1989 
12 Dois jogos para dias de chuva Jogo 37 Março 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Os títulos no índice e no interior da revista nem sempre estão escritos da mesma forma. Porém, nessa 
dissertação, todos os quadros que trazem os títulos de matérias com sugestões de conteúdos e relatos de práticas 
pedagógicas veiculados pela Revista Nova escola entre 1986 e 2010 estão escritos do mesmo modo como o 
impresso divulgou na matéria em seu interior. 
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APÊNDICE D – Quadro com os títulos das matérias que veicularam os relatos de práticas 
pedagógicas publicados pela Revista Nova Escola na fase da adesão à 

educação pelo movimento (1986-1997)  
Nº Título da matéria Nº de 

práticas 
pedagógicas 

relatadas 

Conteúdo Edição da 
Revista 

Mês Ano 

01 Integrando 
Ciências e 
Educação Física  

01 Exercícios 
físicos: saltos 

e corridas 

24 Setembro 1988 

02 Longe das 
quadras, perto da 
natureza 

01 Relação 
homem 

natureza por 
meio das 
práticas 

corporais 

25 Outubro 1988 

03 Tai Chi em vez de 
um, dois, três, 
quatro 

01 Tai Chi Chuan 27 Dezembro 1988 

04 Fazendo Educação 
Física no meio da 
mata amazônica 

01 Exercício 
físicos: 

caminhada 

33 Setembro 1989 

05 Um recurso 
precioso no 
processo de 
alfabetização 

07 Jogo 38 Abril 1990 

06 Uma gincana 
interdisciplinar 

01 Gincana 40 Junho 1990 

07 Educação Física 01 Brincadeiras 42 Setembro 1990 
08 Alunos criam 

exercícios nas 
aulas de Educação 
Física 

02 Jogos, 
atividades 
aquáticas, 
ginástica e 

dança 

54 Dezembro 1991 

09 A pedagogia das 
velhas 
brincadeiras de 
rua 

01 Jogo 69 Setembro 1993 

10 Aqui a ordem é: 
“menos 
competição, mais 
diversão” 

02 brincadeira e 
dança 

71 Novembro 1993 

11 Para suar a cabeça 01 Jogo 87 Setembro 1995 
12 Olimpíadas são 

boas para dar 
aulas 

01 Esporte 94 Junho 1996 

13 Ginástica com 
letras 

01 Jogo 99 Dezembro 1996 

14 Mude as regras do 
jogo 

05 Esporte, jogo, 
dança, 

atividade física 
e saúde 

106 Outubro 1997 

Traz o relato de várias práticas pedagógicas de diferentes professores. 
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APÊNDICE E - Quadro com o nome dos professores que tiveram suas práticas pedagógicas 
veiculadas pela Revista Nova Escola na fase da adesão à educação pelo 

movimento (1986-1997) 
Professor Escola em que realizou a 

prática pedagógica 
Prática pedagógica 

publicada na revista 
- Alberto Barbosa de Souza EMPG Padre Leão Vallerié Revista Nova Escola, n.69, 

set.1993 
- Sérgio Ferreira Tavares Escola Municipal de Primeiro 

Grau Narcisa Amália 
Revista Nova Escola, n.87, 
set.1995. 

- José Ricardo da Silva Ramos Escola Municipal Leda Vargas 
Gianerini 

Revista Nova Escola, n.99, 
dez.1996. 

- Marcelo Barreto Cavalcanti Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de 
Pernambuco 

Revista Nova Escola, n.25, 
out.1988.  

- Marcelo Tavares  
- Roseane Almeida 

Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de 
Pernambuco 

Revista Nova Escola, n.54, 
dez.1991. 

- Pedro Ferreira Silva Júnior Escola Municipal Henfil Revista Nova Escola, n.106, 
out.1997. 

- Walter Correia 
- Francisco Caparroz 

Colégio São Domingos Revista Nova Escola, n.106, 
out.1997. 
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APÊNDICE F – Quadro com os títulos das matérias que trouxeram sugestões de conteúdos 
veiculados pela Revista Nova Escola na fase da adequação aos PCNs 

(1998-2010)  
Nº Título da matéria Conteúdo Edição 

da 
Revista 

Mês Ano 

01 Lei Áurea liberta mas não integra 
negro à sociedade. 

Capoeira 109 Fevereiro 1998 

02 Isso sim é uma aula de tradição Brincadeiras 
folclóricas 
infantis da 

cultura gaúcha 

142 Maio 2001 

03 A escola entra em campo Esporte 151 Abril 2002 
04 Exercício físico para escrever bem  Basquetebol e 

atividades 
com bola para 
um trabalho 

de 
psicomotricida

de 

152 Maio 2002 

05 Professor, será que eu ainda vou 
crescer? 

Atividade 
Física e Saúde 

167 Novembro 2003 

06 Lépida Percepção do 
próprio corpo 

e ritmo 

168 Dezembro 2003 

07 Em busca do corpo perfeito. Atividade 
física e saúde 

174 Agosto 2004 

08 Educação Física: cinco sugestões 
para a garotada aprender e se divertir. 

Jogos 181 Abril 2005 

09 20 dicas para dominar as modernas 
práticas pedagógicas. 

Jogos 188 Dezembro 2005 

10 Bate-bola na escola Esporte 192 Maio 2006 

11 Craques na raquete Esporte 210 Março 2008 
12 Ação refletida Esporte 213 Junho/julho 2008 
13 Vamos à luta! Lutas 222 Maio 2009 
14 Tecnologia + conteúdos = 

oportunidades de ensino 
Esporte 223 Junho/julho 2009 

15 Limites físicos Atividade 
física e saúde 

226 Outubro 2009 

16 Na direção certa. Esporte 230 Março 210 
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APÊNDICE G – Quadro com os títulos das matérias que veicularam os relatos de práticas 
pedagógicas publicados pela Revista Nova Escola na fase da adequação aos 

PCNs (1998-2010) 
Nº  

 
Título da matéria 

Nº de 
práticas 

pedagógic
as de 

Educação 
Física 

relatadas 

 
 

Conteúdo 

 
 

Edição 
da 

Revist
a 

 
 

Mês 

 
 

Ano 

01 Matemática/Educação Física 01 Esporte 114 Agosto 1998 
02 Matemática: a Educação Física 

dá uma mãozinha 
01 Jogo 120 Março 1999 

03 Educação Física: brincadeiras de 
ontem e de hoje 

01 Jogo 120 Março 1999 

04 Exercícios ecológicos 01 Atividade 
física e saúde 

132 Maio 2000 

05 Renovação nas quadras 10 Esporte, 
jogo, dança, 
capoeira e 
atividade 

física e saúde 

134 Agosto 2000 

06 Do tempo da carochinha 02 Jogo 137 Novemb
ro 

2000 

07 Cooperação social nas aulas de 
Educação Física 

01 Esporte e 
jogo 

137 Novemb
ro 

2000 

08 Jogos para melhorar a atenção 01 Jogo 142 Maio 2001 
09 Para o corpo e para a mente 01 Esporte, 

atividade 
física e saúde 

145 Setembr
o 

2001 

10 Muito jogo...  ...de cintura 01 Esporte 148 Dezemb
ro 

2001 

11 Luta, sinônimo de paz 01 Luta 155 Setembr
o 

2002 

12 Segurança e cidadania em duas 
rodas 

01 Ciclismo 169 Janeiro/
Fevereir

o 

2004 

13 Escola de índio, professor índio. 
Finalmente! 

01 Jogo e dança 171 Abril 2004 

14 Todo Mundo é bonito 01 Atividade 
física e saúde 

174 Agosto 2004 

15 Educação Física vai além dos 
esportes 

01 Atividade 
física e saúde 

179 Janeiro/
Fevereir

o 

2005 

16 O que dá certo na Educação de 
Jovens e Adultos 

01 Ginástica 
laboral e 

jogos 

184 Agosto 2005 

17 Dança na Escola: uma dança pra 
lá de física 

01 Dança,  185 Setembr
o 

2005 

18 Vamos jogar utop ou mbube-
mbube? 

01 Jogos da 
cultura 
africana 

187 Novemb
ro 

2005 

19 Soltar pipa dá aula de Educação 
Física, Ciências e cidadania 

01 História e 
manuseio da 

190 Março 2006 
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pipa 
20 Como na Olimpíada 01 Esporte 191 Abril 2006 
21 Esta aula é o máximo! 03 Esportes de 

aventura 
194 Agosto 2006 

22 Jajeroky jevy Javya jova haguã 01 Danças 
indígenas 

200 Março 2007 

23 Atletismo em três modalidades 01 Esporte  202 Maio 2007 
24 O valor da boa ginástica 01 Ginástica 208 Dezemb

ro 
2007 

25 Muito mais que futebol 01 Esporte 211 Abril 2008 
26 Salto para aprender 01 brincadeiras 217 Novemb

ro 
2008 

27 Bola dentro 01 Esporte: 
basquete de 

rua 

219 Janeiro/
Fevereir

o 

2009 

28 Gente saudável 01 Atividade 
Física e 
saúde 

229 Janeiro/
Fevereir

o 

2010 

29 Esporte fora de quadra 02 Esporte e 
jogo 

235 Setembr
o 

2010 

30 Mudanças no jogo 01 Jogo 236 Outubro 2010 
31 Dançar e criar 01 Dança 237 Novemb

ro 
2010 

 Traz o relato de várias práticas pedagógicas 
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APÊNDICE H – Quadro com o nome dos professores que tiveram suas práticas pedagógicas 
veiculadas pela Revista Nova Escola na fase da adequação aos PCNs (1998-

2010) 
Professor Escola em que realizou a prática 

pedagógica 
Prática pedagógica 

publicada na revista 
- Líliam Cristina Dias 
Domingues (professora de 
Educação Física) 
- Luciana Barroso da Silva 
(regente da classe) 

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental José da Costa e Silva 
Sobrinho 

Revista Nova Escola, n.191, 
abr.2006. 

- Margareth Pinto 
- Renata Portela 

Unidade Mista de Educação Magali 
Alonso 

Revista Nova Escola, n.194, 
ago.2006. 

- Marcelo Arruda EM Álvaro Callado Revista Nova Escola, n.202, 
mai.2007. 

- José Carlos dos Santos EM João Gabriel Santana Revista Nova Escola, n.211, 
abr.2008. 

- José Carlos dos Santos EE Euclides Bueno Miragaia Revista Nova Escola, n.219, 
jan/fev.2009. 

- Cleide Sueli Viana Milaré EMEF Airton Arantes Ribeiro Revista Nova Escola, n.219, 
jan/fev.2009. 

- Cleidian de Andrade EM Professora Nivalda Lima 
Figueiredo 

Revista Nova Escola, n.235, 
set.2010. 

- Jônathas Samuel Amaral 
Gaia 

EM Oásis da cidade Revista Nova Escola, n.235, 
set.2010. 

- Tânia Maria Terra 
Machado 

Escola Municipal Mabio Gonçalves 
Palhano 

Revista Nova Escola, n.142, 
mai.2001. 

- Maria Emília Lima EMEF Carlos Chagas Revista Nova Escola, n.217, 
nov.2008. 

- Abmael Rocha Junior Escola Estadual Austrílio Capilé 
Castro Montenegro 

Revista Nova Escola, n.179, 
jan/fev.2005 

- Ademir Testa Junior EE Capitão Henrique Montenegro Revista Nova Escola, n.229, 
jan/fev.2010. 

- César Rodrigues UME Antônio Ortega Domingues Revista Nova Escola, n.237, 
nov.2010. 

- Valníria de Souza  EE Professor Vicente Rao Revista Nova Escola, n.208, 
dez.2007. 

- Renata Dal Ferro Escola Municipal Aurélio Pires Revista Nova Escola, n.155, 
set.2002. 

- Vanja Leila da Conceição 
Ferreira 

Escola Municipal Professora 
Cândida Junqueira 

Revista Nova Escola, n.190, 
mar.2006. 

- Sibelly Emiliana Alkmin da 
Costa 

Escola Professora Maria Antonieta 
Carneiro de Mello, da Fundação 
Bradesco 

Revista Nova Escola, n.169, 
jan/fev.2004. 

- Josefa Iranilde Dantas 
Santana 

Escola Estadual Epifânio Dória Revista Nova Escola, n.174, 
ago.2004. 

- Ismael Morel Escola Mbo'eroy Guarani/Kaiowa Revista Nova Escola, n.200, 
mar.2007. 

 
 


