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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo descrever como se sucederam as aulas de 

Educação Física no Colégio Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de Nova 

Prata/RS, desde sua criação em 1937 até 1949, quando se realizou a solenidade de formatura 

da primeira turma de concluintes do curso Ginasial. As questões que nortearam a pesquisa 

foram as seguintes: a) Quem eram os professores de Educação Física; b) Quais os conteúdos 

desenvolvidos nas aulas de Educação Física; c) Que procedimentos didático-pedagógicos 

eram aplicados pelos professores nas aulas. Neste estudo histórico, as aulas de Educação 

Física foram reconstruídas por meio da análise documental, principalmente, de documentos 

administrativos que trouxeram vestígios das práticas escolares, dos saberes que constituíram e 

delinearam a história educacional dessa instituição. Além destas fontes recorreu-se a História 

Oral, entrevistando alunas das primeiras turmas da instituição de ensino. Nesse sentido o 

depoimento oral, foi produzido e processado contemplando os seguintes procedimentos 

metodológicos: a) Identificação das pessoas a serem entrevistadas; b) Elaboração de roteiros 

para as entrevistas; c) Realização da entrevista com gravação digital; d) Processamento da 

entrevista – transcrição, conferência de fidelidade, copidesque e leitura final; e) Devolução da 

entrevista na linguagem escrita para a conferência do entrevistado; f) Assinatura, por parte do 

entrevistado, de um documento concedendo os direitos de divulgação do depoimento de 

caráter histórico e documental. A partir destas fontes, realizou-se um diálogo entre as 

informações que foram condensadas em três temas: a) Nova Prata e o Colégio Nossa Senhora 

Aparecida; b) As aulas de Educação Física no Colégio; e c) Educação Física e a Semana da 

Pátria. Na época da fundação do Colégio, em 1937, a Educação Física brasileira sofria forte 

influência do militarismo; as décadas seguintes foram marcadas pelo movimento esportivo. A 

Semana da Pátria era a comemoração mais importante do Colégio, na qual as aulas de 

Ginástica tinham papel fundamental. Em alguns depoimentos, alunas destacam os extensos 

ensaios para o aprendizado da marcha, principalmente, no período que antecedia o desfile. O 

Colégio possuía certas particularidades, como ter oferecido um internato para mulheres, além 

de ser reconhecido por sua educação conservadora, sendo dirigido por religiosas durante 

vários anos. Para além das aulas de Educação Física investigou-se também aspectos 

relacionados à estrutura e ao funcionamento da escola. Espera-se com este estudo contribuir 

para a preservação da memória do processo de escolarização da Educação Física no Rio 

Grande do Sul. 


