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Resumo 

 
Este estudo busca compreender as concepções sobre a Educação Física e as 

práticas pedagógicas do professor Antonio Boaventura da Silva à frente da seção 

técnica do Departamento de Educação Física e Esporte e da cadeira de Educação 

Física Geral Masculina e Ginástica da Escola de Educação Física do Estado de São 

Paulo, entre as décadas de 1940 e 1970. Tendo como fontes históricas os 

documentos do acervo pessoal de Boaventura, são analisados o itinerário de formação 

e as ações do professor, bem como os diferentes modelos internacionais de práticas 

pedagógicas com que orientou suas próprias práticas.  
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Abstract 
This study is aimed at the comprehension of professor Antonio Boaventura da Silva's 

ideas on Physical Education and pedagogical practices as director of the technical 

division of the Department of Physical Education and Sports and as instructor of 

General Physical Education and Gymnastics at the State Physical Education College of 

São Paulo between 1940 and 1970. Based on hystorichal sources af the personnal 

archives of Boaventura. For such, both da Silva's professional formation and actions 

through his carrier are analyzed, as well as the different international models of 

pedagogical practices on which he based his own practices. 
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INTRODUÇÃO 

O interesse em estudar as ações de Antonio Boaventura da Silva ocorreu, 

inicialmente, pelo contato que tive com o acervo pessoal do professor, particularmente 

com materiais fotográficos e registros documentais sobre as demonstrações públicas de 

ginástica ocorridas na década de 1950, material este, apresentado pelo Prof. Dr. Daniel 

Carreira Filho1, responsável por conservar o acervo cedido pela família Boaventura.  

Boaventura deixou em seu acervo pessoal vestígios que permitem refazer sua 

trajetória e entender o sentido de suas concepções e práticas à luz do momento histórico. 

O exame dos acervos do Arquivo Público do Estado de São Paulo e da Associação dos 

Professores de Educação Física de São Paulo (APEF-SP) indica que Antonio 

Boaventura da Silva teve um papel importante no desenvolvimento da Educação Física, 

das décadas de 1940 a 1970. O referido professor participou de comissões para a 

definição do projeto nacional de Educação Física, representou o Estado de São Paulo no 

cenário internacional e nacional da área, organizou e ministrou diversos cursos em 

países e estados brasileiros, promoveu a discussão e o debate das bases teóricas da 

Educação Física no estado de São Paulo, assim como o debate sobre o Desporto na 

Universidade, contribuiu para a ampliação da Educação Física na América Latina e 

Brasil, e foi, além disso, responsável pela vinda de Auguste Listello2. 

Uma breve incursão em minha formação poderá elucidar os caminhos 

percorridos até o presente trabalho.  

Durante o curso de Licenciatura em Educação Física, realizado na Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), procurei estar a par das diferentes áreas de atuação 

do professor de educação Física e participar das diversas possibilidades que o curso 

oferecia para a minha formação. Um dos projetos com que tive contato no ano de 1995 

                                                            
1 Professor Dr. Daniel Carreira Filho, foi docente da Escola de Educação Física e Esporte da USP na 
década de 1980, aluno, amigo e companheiro de trabalho do professor Antonio Boaventura da Silva 
durante os anos 70 e 80. Compartilhou muitos episódios com o “Boa”, assim chamado carinhosamente 
por amigos. Daniel acompanhou a aposentadoria e a tristeza de Boaventura pela morte do amigo Auguste 
Listello, com quem trocou cartas até o ano de 2005, ano em que Boaventura veio falecer, no dia 16 de 
junho. Pouco tempo depois, numa atitude de confiança, a família cedeu todo o acervo ao professor 
Daniel, para que cuidasse e divulgasse o material que serviu de fonte a esta pesquisa. 
2 Amigo e companheiro de publicações de Boaventura, Listello foi um dos principais responsáveis por 
trazer da França para o Brasil as propostas do “Institut National des Sports”, conhecido como Método 
Desportivo Generalizado, disseminado nos cursos de aperfeiçoamento técnico-pedagógico para 
professores de Educação Física, realizados na cidade de Santos.  
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foi o do Grupo Ginástico Unicamp, vinculado ao grupo de pesquisa em Ginástica Geral 

da Faculdade de Educação Física da UNICAMP. 

Participei de outras atividades, como o Centro Acadêmico da Educação Física, 

como monitor/professor de cursos de extensão da faculdade, porém, o que mais tempo 

durou ao longo de minha formação acadêmico-profissional foram a participação e o 

envolvimento com o grupo de Ginástica Geral. Foram sete anos de envolvimento com 

as questões da ginástica; por fim, minha especialização acabou sendo nessa área. 

No ano de 2000, participei do curso internacional de formação de jovens líderes 

pela Associação Internacional de Esporte e Cultura (ISCA) e do curso de instrutor de 

Ginástica Dinamarquesa na Academia de Educação Física de Ollerup 

(Gymnastikhøjskolen i Ollerup)/Dinamarca, pela Associação Dinamarquesa de 

Ginástica e Esporte (DGI – Danske Gymnastik og Idræts Association). Para concluir a 

graduação, desenvolvi uma monografia em licenciatura, intitulada “A Ginástica Geral e 

as crianças com necessidades especiais: um relato de experiência”, que tratava da teoria 

da Ginástica Geral, como proposta metodológica de intervenção que ofereceria uma 

possibilidade de criação e expressão ao indivíduo, independentemente de sua condição 

física. 

Tal proposta de pedagógica de ginástica sempre finaliza com uma apresentação 

coreográfica, semelhante ao que era realizado no Grupo da Unicamp. Por essa 

característica de apresentar o processo pedagógico em forma de coreografia, os festivais 

são a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelos diferentes grupos. O 

festival de maior expressão que agrega os praticantes desta especificidade de ginástica, 

é a Gymnaestrada Mundial. Este encontro ocorre cada quatro anos em diferentes países 

da Europa, que é o principal centro, com o maior número de adeptos. Esse evento reúne 

cerca de trinta mil pessoas durante quinze dias para intercâmbio e apresentações 

coreográficas em estádios e anfiteatros. No Brasil, os grupos que organizam 

demonstrações ginásticas pertencem majoritariamente a faculdades e a universidades, 

diferentemente da cidade de Campinas, que possui grupos em clubes, escolas e 

academias. 

Já como docente no ensino superior, trabalhei com a disciplina de cultura 

gímnica, e a história do movimento ginástico europeu. Sendo a História da Educação 
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Física Brasileira assunto corrente na disciplina, ao discutir com colegas de curso, o 

professor Daniel Carreira Filho apresentou-me o material fotográfico de apresentações 

de ginástica da década de 1950, semelhantes ao que havia presenciado na Europa e em 

algumas apresentações realizadas pelo Grupo Ginástico Unicamp em ginásios de 

cidades e universidades do Brasil. Tais imagens estavam em sua posse, por ser amigo 

pessoal do professor Antonio Boaventura. 

Do modo como aprendi a história da Educação Física, o seu campo havia sido 

definido, ora por uma instituição, com sua prática atendendo aos anseios do projeto 

ideológico do grupo que no momento detinha o poder, ora pela mera reprodução dos 

valores hegemônicos. Foi com esta que procurei compreender, inicialmente, o 

significado daquelas demonstrações de ginásticas realizadas no Estádio do Pacaembu.  

Uma análise mais criteriosa dos documentos do acervo, a que tive acesso em 

seguida, fez notar a forte “militância” e “dedicação” à Educação Física do professor 

Antonio Boaventura da Silva, destacando assim o papel importante que ele teve na 

elaboração e na prática de tais eventos. Procurei, então, por meio de estudos sobre a 

história da Educação Física, confrontar o que encontrara nos documentos do acervo com 

o conjunto de informações históricas existentes sobre ela. Verifiquei que havia muitos 

documentos que relatavam as realizações do professor à frente Departamento de 

Educação Física e Esporte do Estado de São Paulo, da cadeira de Educação Física Geral 

Masculina e Ginástica da Escola Superior de Educação Física do Estado de São Paulo3. 

Na produção histórica sobre o período de 1940 a 1970 há poucas referências à 

presença e às ações de Boaventura à frente do Departamento de Educação Física e 

Esporte do Estado de São Paulo (DEFE-SP), da cadeira de Educação Física Geral 

Masculina e Ginástica da Escola Superior de Educação Física do Estado de São Paulo 

(ESEF-SP). Não há, igualmente, um estudo que tenha enfocado essa personagem, de 

forte “militância” em prol da Educação Física, com a devida profundidade. Mauro Betti 

(1991), por exemplo, faz breve menção às demonstrações públicas de Educação Física, 

mas não dimensiona o alcance desse instrumento pedagógico grandemente utilizado 

                                                            
3 Tratarei neste projeto o Departamento de Educação Física e Esporte da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Governo em São Paulo pela sigla DEFE-SP, Associação dos Professores de Educação Física 
do Estado de São Paulo por APEF-SP e a Escola Superior de Educação Física do Estado de São Paulo por 
ESEF-SP, que, após sua integração a Universidade de São Paulo (USP) passou a ser chamada de Escola 
de Educação Física ou EEFUSP. 
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pelo professor para representar a importância da Educação Física no contexto escolar no 

Estado de São Paulo. 

Do meu interesse inicial pelas demonstrações públicas de ginástica, estimulado 

pelo conhecimento da existência desse tipo de ação pedagógica em tempos passados no 

Brasil, passei ao interesse mais amplo de procurar compreender esta manifestação, e a 

própria organização e concepções da Educação Física pela via do pensamento e ações 

de um sujeito atuante na área, e não tomá-la apenas como reflexo de um projeto vigente 

de Educação Física e sociedade, sem perceber que os sujeitos, seus conflitos e suas 

posições contraditórias tiveram participação decisiva na apropriação dos “modelos” por 

caminhos peculiares da história. Com os estudos realizados no Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, pude perceber como pode 

ser enriquecedor investigar os sujeitos que, em suas redes de relações e possibilidades 

reais do cotidiano, introduziram e organizaram essas práticas, recebendo ou não o 

reconhecimento social de suas idéias e concepções. 

Professores atuantes, como Boaventura, desempenham um papel importante na 

disseminação de idéias e práticas de uma disciplina e de um campo teórico. No caso das 

demonstrações públicas de ginástica, por exemplo, na época já bem desenvolvidas na 

Europa, Boaventura atuou na adaptação ao país de modos de pensar e praticar a 

Educação Física em outros lugares do mundo, com suas implicações para a organização 

da disciplina no ensino secundário brasileiro, em um período de organização, pelo 

Estado, de um “projeto nacional” de Educação Física. 

Este trabalho procura dar às iniciativas do professor Antonio Boaventura da 

Silva o seu devido peso, em lugar de procurar as “influências” de certas instituições e 

idéias gerais na definição dos padrões da Educação Física. Consciente de que 

Boaventura não agiu sozinho, nem sem obstáculos e adversários, tenta-se compreender 

suas ações e idéias pelo traçado de sua trajetória social, de seu itinerário de formação, e 

pela identificação dos indivíduos e instituições com os quais estabelecia relações, 

inclusive com o Estado, a fim de que se compreendam como suas idéias puderam ter 

reconhecimento e se estabilizar no campo da Educação Física. 

Para o enfrentamento da questão da inserção do sujeito nos processos de 

estabelecimento de “projetos” em uma sociedade, parte-se da hipótese de que Antonio 
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Boaventura da Silva seja um “homem de cultura”, um mediador, na acepção da 

historiografia francesa acerca dos intelectuais: 

Sob esta classificação podem estar reunidos tanto os criadores como os 
‘mediadores’ culturais. À primeira categoria pertencem os que participam na 
criação artística e literária ou no progresso do saber, na segunda juntam-se os que 
contribuem para difundir e vulgarizar os conhecimentos dessa criação e desse saber 
(Sirinelli, 1998, p. 261). 

 

Considera-se Antonio Boaventura da Silva um intelectual mediador, uma vez 

que sua presença no cenário da Educação Física deu-se, não só pelas obras publicadas, 

mas por ser ele um introdutor, pelas próprias práticas e pelo ensino, de idéias que se 

estabeleceram na Educação Física em São Paulo no período de sua atuação. Em seu 

campo de atuação, elaborou, transmitiu conhecimentos e valores que permearam a 

Educação Física e a escola, obtendo o reconhecimento social de seus projetos e de suas 

convicções pela legitimação por parte de seus pares, instituições, agentes de formação, 

bem como do público alvo. 

As fontes 

 O corpus documental deste trabalho compõe-se de fontes de diversas espécies, 

que podem ser agrupadas da seguinte forma: 

1. Documentos do acervo pessoal: correspondências, anotações de aulas, originais 

de palestras, recortes de jornal, anotações de leitura, projetos, etc; 

2. Documentos oficiais referentes ao cargo de diretoria técnica do Departamento de 

Educação Física e Esporte do Estado de São Paulo, Presidência da Associação 

do Professores de Educação Física do Estado de São Paulo, Presidência da 

Federação Paulista de Ginástica e da Federação Paulista de Handebol; 

3. Documentos ligados à cadeira de Educação Física Geral Masculina e Ginástica, 

que se referem a planejamentos de aulas, apostilas do curso, diretrizes didáticas, 

programas da disciplina que se encontram no próprio acervo do Professor 

Boaventura e no Centro de Memória da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo; 

4. Fotos da época, que mostram os ensaios gerais das demonstrações públicas, bem 

como as próprias apresentações; 
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5. CD’s (compact disks) gravados com entrevista do Professor Antonio Boaventura 

da Silva sobre a sua vida; 

6. Registros dos conteúdos dos cursos ministrados tanto no exterior, quanto nos 

cursos ministrados nas diferentes divisões, departamentos e diretoria de 

Educação Física em diferentes estados brasileiros; 

7. Documentos voltados ao ensino da Educação Física na Escola, sendo composto 

de dois grupos: as apostilas para alunos da ESEF-SP, professores da rede 

pública, planos de ensino, cartas, livros (publicados e não publicados) e 

conferências acerca de suas idéias e visões sobre a Educação Física e método de 

ensino; 

8. Cartas pessoais trocadas com diferentes sujeitos da época, como diretores de 

departamentos, diretorias ou divisões de Educação Física de seus respectivos 

países e de estados brasileiros. 

 

O intuito deste trabalho, de natureza exploratória, é reconstruir parte da trajetória 

do professor Antonio Boaventura da Silva, tendo em vista a sua atuação no processo de 

configuração de um padrão de Educação Física Escolar, tanto em suas idealizações 

como em sua prática, mediante as seguintes perguntas: 

1- Quais foram as instituições e as relações pessoais mais importantes em sua 

trajetória? 

2- Quais eram as suas idéias fundamentais sobre a Educação Física?  

3- Em que bases teóricas e ideológicas essas idéias se fundamentavam? 

4- Que modelos estrangeiros formavam a base de suas idéias e práticas? 

5- Quais práticas pedagógicas foram desenvolvidas com base nessas idéias, bases 

teóricas e modelos estrangeiros e quais foram as suas repercussões?  
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Organização do trabalho 

 O Capítulo I, intitulado “Antonio Boaventura da Silva: Do professor 

Normalista a professor de Educação Física” Na primeira parte do capitulo serão 

feitas considerações a respeito da história da Educação Física, com base no que 

já se dispõe de informações históricas, à luz do momento vivido por Boaventura 

em sua a trajetória social e itinerário de formação. A segunda parte trata da 

educação física e dos diferentes momentos de Boaventura no Departamento, na 

escola e na APEF.  

No capítulo II, intitulado “Ações e Concepções de Boaventura”, 

apontam-se concepções e ações pedagógicas do professor na cadeira de 

Educação Física Geral Masculina e Ginástica, no Departamento de Educação 

Física e Esporte de São Paulo e na Associação de Professores de Educação 

Física de São Paulo, estabelecendo um diálogo com as principais bases teóricas 

de sua concepção de Educação Física, destacando-se os métodos ginásticos 

europeus (francês e sueco) e os padrões pedagógicos norte-americanos, além de 

outras metodologias que visavam à integração dos esportes e dos jogos às 

sessões de Educação Física escolar, tais como o Método Desportivo 

Generalizado. Também compreende esta parte a discussão de alguns recursos 

presentes em suas aulas e cursos no ensino superior e em extracurriculares, tais 

como a ludicidade nas aulas e o tratamento das questões de gênero. Em seguida 

apresento um texto de considerações finais. 
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“Minha fé é meu jogo de cintura...” 
O Rappa 
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CAPÍTULO I 

Antonio Boaventura da Silva: 

Do professor Normalista a professor de Educação Física 
 

 

I.1. Algumas considerações sobre a história da Educação Física 
 

Na “era Vargas” (1930 a 1945), a Educação e a Cultura não eram propriamente 

“preocupações cotidianas do presidente” (SCHWARTZMAN et. al, 2000), mas de 

diferentes instituições, tais como o Exército e a Igreja Católica, que tinham importância 

ideológica e política no Estado. Para a Igreja Católica, a necessidade de transformar a 

educação em elemento para a formação de uma civilização cristã brasileira deveria 

eliminar todas as possibilidades de se estabelecerem valores contrários à formação 

cristã. A Igreja exercia severa crítica ao que chamava de “laicização da sociedade”, que 

afastava o homem brasileiro dos valores que lhes eram fundamentais: a espiritualidade, 

a família e o trabalho. 

 O Exército defendia a construção de um Estado nacional forte e bem constituído. 

Para atingir tal objetivo, seria necessário educar os cidadãos no cumprimento de seus 

deveres para com a pátria. Nesse projeto educativo, os jovens seriam as futuras gerações 

a ocupar os lugares deixados por seus pais na defesa da pátria, e por isso há um lugar de 

destaque para a pedagogia, que se pautava pela “inculcação de princípios de disciplina, 

obediência, organização, respeito à ordem e às instituições” (SCHWARTZMAN et. al, 

2000, p.84). A consecução desta pedagogia demandava criar uma política educacional 

que formasse uma barreira eficaz contra a propagação de idéias que fossem subversivas 

à ordem que se buscava estabelecer. 

 A ação de Gustavo Capanema na organização da escola e do sistema educativo 

brasileiro foi marcada pela articulação com os ideários nacionalistas de Getúlio Vargas 

e o seu projeto político-ideológico, implantado sob o “Estado Novo”, e composto de 

diferentes matizes. Durante o ministério de Capanema, a educação deveria servir ao 

desenvolvimento de habilidades e mentalidades, de acordo com os diversos papéis 

atribuídos às diversas classes ou categorias sociais, em que o ensino secundário 
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destinava-se “à preparação das individualidades condutoras, isto é, dos homens que 

deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação” 

(WARDE, 1999). 

 A educação deveria estar, antes de tudo, a serviço da nação; as preocupações 

com a moral e o civismo são responsabilidades que trazem para a esfera educacional os 

objetivos propostos pelo Estado Novo: a valorização da auto-imagem do brasileiro e a 

criação de uma identidade nacional. Segundo Mastrorosa (2003), 

A tentativa por parte de alguns setores da intelectualidade brasileira de promover a 
ordem, sem a utilização de força e sem a necessidade de supressão da liberdade, ”e 
a disciplina consciente e voluntária e não apenas automática e apavorada”, se 
materializou no projeto de educação integral assentado sobre o tripé composto pela 
saúde, a moral e o trabalho (p.21). 

 A política do Estado tinha a tendência de centralizar, e este deveria ter o controle 

e subordinação das ações de seus cidadãos, bem como de suas manifestações. Assim, 

esse movimento de centralização exerce sua força4, não só sobre os conteúdos ensinados 

nas escolas, mas sobre qualquer manifestação popular, o que não seria diferente com 

relação aos aspectos do lazer e do esporte.  

A educação e as atividades físicas e esportivas estavam no projeto do Estado e 

deveriam passar pelo seu ordenamento, serem submetidas a seu controle, e dessa forma, 

agirem, buscando consolidar seus padrões para o campo da educação física. Para isto, 

seria necessária uma ação direta do Estado, para cuidar das questões do lazer e do 

esporte, e então se formula na estrutura do poder público a criação de um departamento 

responsável pela Educação Física, que atuaria em três frentes, a “construção do campo, 

organização/controle de atividades e fixação e propagação” (MASTROROSA, 2003, 

p.27). 

Considerando que pela sua extrema relevância, a Educação Physica deve merecer 
por parte do Poderes Públicos, interesse e cuidados especiais; [...] §9 - 
Considerando que a ação Governamental na Educação Physica só se pode processar 

                                                            
4 Isto não implica dizer que o Estado tenha obtido sucesso em todas as suas investidas de controle, mas 
que na “república” houve uma busca pela homogeneização das atividades escolares (Carvalho, 1998, 
SOUZA, 1999, Warde, 2003). 
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utilmente mediante a organização e o funcionamento de um organismo 
especializado no assunto, com caráter e funções próprias5. 

A criação de Departamentos de Educação Física, como o de São Paulo – 1931 

(SÃO PAULO, 1931), Espírito Santo – 1931(SILVA, 1997), Rio Grande do Sul – 1934 

(CANTARINO FILHO, 1982) etc., indicam este movimento do Estado em ocupar lugar 

de destaque e direcionamento da atividade física nos estados. A ginástica e o esporte 

eram fenômenos presentes em clubes e centros de cultura física havia pelo menos 50 

anos. Esse tipo de atividade era condição de prática da elite, em que é possível perceber 

existência da figura do instrutor de ginástica e de esporte. 

Então, qual seria o papel de uma Escola de Educação Física? A resposta é que 

havia uma intima ligação entre os Departamentos de Educação Física e Esporte, órgão 

central que teria a função de congregar profissionais que detinham o conhecimento 

técnico e cientifico a respeito da Educação Física, e a Escolas Superiores de Educação 

Física, criadas em departamentos que formariam os sujeitos com as predisposições 

necessárias para atuar na área, de certa forma, ampliando os quadros de profissionais 

especializados. 

A Escola de Educação Física do Espírito Santo, de 1931, (SILVA, 1997), a 

Escola Superior de Educação Física do Estado de São Paulo, fundada em 1934 

(MASTROROSA, 2003, GNECCO, 2005), são exemplos dessa ampliação de atuação, 

legitimação e legalização das diferentes esferas sociais para a formação de professores 

civis e não militares. Há, portanto, o surgimento de Escolas de Educação Física civis no 

Brasil anteriormente à Escola Nacional de Educação Física e Desportos do Rio de 

Janeiro, ainda que essas não tenham surgido como escolas de nível superior. 

No Brasil, o campo da Educação Física nos diferentes Estados se configurou de 

acordo com as pretensões dos diversos grupos que se propunham debatê-la e de seus 

diferentes personagens, que davam voz ou silenciavam as diferentes dimensões da área. 

Portanto, as contradições derivadas da disputa do campo e os padrões eram diferentes 

em seus espaços sociais, e a linha entre a Educação Física na escola e fora dela era 

marcada pelo tipo de relação que se estabelecia entre os grupos que visavam à escola e 

os que almejavam a prática de uma Educação Física como atividade, e não como 

disciplina escolar, em clubes, parques etc. 

                                                            
5 Trecho extraído da cópia do decreto encontrado no acervo pessoal do Professor Boaventura. A examinar 
informações adicionais, constatei que este trecho se refere ao decreto No. 6.440 de 16 de maio de 1934. 
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Em São Paulo, foco deste trabalho, a criação do Departamento em 27 de Janeiro 

de 1931, o funcionamento da Escola Superior de Educação Física de São Paulo a partir 

de agosto de 1934 e a criação da Associação dos Professores de Educação Física do 

Estado de São Paulo em 1935, dão o sentido de como rapidamente a Educação Física se 

imiscuiu nos mais diversos meios sociais. 

Em São Paulo, o projeto de criação da ESEF-SP estava previsto no decreto no. 

4.855 de 27 de Janeiro de 1931, mas tal fato não se deu no ano seguinte, pois havia 

ocorrido a Revolução Constitucionalista de 1932, em que São Paulo sofreu a derrota e 

permaneceu sob intervenção federal, de modo que medidas e ações governamentais 

como essa precisaram ser repensadas e reconfiguradas diante dessa situação política e 

administrativa.  

Assim, não seria diferente com as questões da Educação Física, que estava se 

configurando como uma disciplina. Se o Departamento de Educação Física e Esporte 

era um órgão isolado antes da revolução, não é de se estranhar, diante do momento 

político, que já no ano seguinte fosse absorvido e transformado em um órgão 

subordinado à Secretaria do Interior, como uma subsecção do Departamento de 

Educação. 

Apesar da intervenção federal e dos cuidados relativos à Educação Física, no 

Estado de São Paulo os grupos que discutiam a atividade física se fizeram valer do que 

haveria de ser o conjunto de saberes que configuravam a Educação Física. Essa disputa 

dos grupos é acirrada, pois, no início de 1934, o Departamento, ainda subordinado a 

Secretaria de Negócios, e não mais como subsecção da educação, readquiriu a 

autonomia, ainda mais consolidada com o surgimento da Escola de Educação Física em 

1934 e da APEF em 1935, não havendo como ignorar que esses acontecimentos foram 

decisivos na constituição do campo da Educação Física em São Paulo. 

Vale lembrar que a Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e 

Saúde e a Escola Nacional de Educação Física e Desportos do Rio de Janeiro surgiram 

após as instituições de São Paulo. O DEF é de 1938, e a ENEFD, de 1939 

(GRUNENNVALDT, 1998).  

A Escola Nacional é considerada pela historiografia a escola modelo para os 

outros cursos de educação física que surgiram no Brasil logo após 1939, mas das 

experiências de São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, pouco trata a 
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historiografia. Em que essas escolas, já em funcionamento, contribuíram para a 

construção do campo da Educação Física no Brasil? 

Ao se ponderar que essas instituições, ou melhor, o seu surgimento, foram 

decisivos na constituição do campo, quer-se indicar que não surgiram de vontades 

isoladas, ou da simples possibilidade de se ampliar a ação do Estado sobre a sociedade, 

mas pela conjugação de uma série de fatores que possibilitaram o modo específico 

como se estabeleceram, sua legislação, construção etc. 

Tanto a concepção, a formulação do Decreto-lei, a lotação dos quadros, a 

construção do prédio ou locação, são frutos de debates, negociações, concessões, 

privações e colaborações daqueles que estavam às voltas com o tema. Não faltavam 

grupos, como os médicos, os militares, os profissionais civis envolvidos com a 

educação, os donos de centros de cultura física, os religiosos, os dirigentes de clubes e 

agremiações, os administradores públicos, os diretores de escolas particulares e 

públicas, os políticos e os próprios instrutores de ginástica e de esporte. 

As pesquisas6 que tratam deste tema em Educação Física mencionam exemplos 

de profissionais civis que escreveram e publicaram artigos em periódicos militares. 

Entre eles, Fernando de Azevedo, Inezil Penna Marinho, Lourenço Filho; médicos 

lotados em quadros do governo, como Alencar Junior, Geraldo Horácio de Paula Souza; 

militares, discutindo a prática pedagógica nas escolas, como Major Padilha, Tenente-

coronel Jacintho Targas; religiosos diretores de escolas. 

A existência dessa circulação pressupõe que havia posicionamentos distintos, 

porém, suas formas e grupos não permaneceram estanques ou sem diálogo. Quando se 

observam as diferentes práticas da educação do físico à época, também deveria observar 

que, apesar de distintos, as formas e os grupos tinham o mesmo “slogan”, de legitimar a 

prática e a presença de uma Educação Física mais racional, portanto, científica, nos 

espaços da escola e fora dela.  

Fernando de Azevedo, em 1931, como diretor geral da instrução pública de São 

Paulo, atribui à projeção do esporte no meio social, com suas benesses, tanto morais 

quantos corporais, um valor educacional que “seria possível estender os benefícios da 

educação física a toda população” (PAGNI, 1994, p. 9). Isto se daria pela expansão dos 

clubes sociais, sociedades esportivas, criação de espaços públicos destinados à prática 

                                                            
6 FERREIRA NETO, 1999, GRUNNEVALDT, 1998, PAGNI, 1994, PAIVA, 2006, NASCIMENTO, 
1998. 



23 

 

do esporte, mas só seria possível se o Estado estivesse incumbido do incentivo à pratica 

desportiva nas instituições privadas e, principalmente, mediante a construção de campos 

e praças esportivas nos bairros mais populosos. O propósito da difusão do esporte pelo 

Estado era muito preciso: desviar a população dos vícios e dos males que se 

estabeleceram pelo sedentarismo, alcoolismo, jogo, freqüência a bares e bordéis 

(PAGNI, 1994). 

Há uma reivindicação cada vez maior por parte de políticos, diretores de escolas, 

do Instituto de Higiene de São Paulo, por seus médicos, dos “profissionais” de 

fisicultura, dos intelectuais situados nas estruturas do Estado, por profissionais que 

tivessem um conhecimento amplo da ginástica e do esporte, pois muitos colégios e 

escolas não haviam deixado de lado por completo a prática de sistemas “fechados” de 

educação física, leia-se, métodos ginásticos europeus, mas almejavam a implantação do 

esporte em seus programas e currículos, uma estrutura que comportasse e agregasse os 

valores para a concepção da Educação Física. 

Os anos 1940 são marcados pelo processo de ampliação, nas instituições 

públicas e privadas de Educação e prática esportiva, do papel da Educação Física, e 

assim a figura do professor de Educação Física se faz presente nestes espaços. O perfil 

do licenciado passa a ser, não o de um especialista desta ou daquela modalidade 

esportiva, mas o de um especialista do movimento e da saúde. Na configuração desse 

especialista, principalmente em São Paulo, os cursos de aperfeiçoamento técnico 

pedagógico de Educação Física, programados e conduzidos por Antonio Boaventura da 

Silva e realizados na cidade de Santos, foram fundamentais.7  

A década de 50 e meados dos anos 60 são marcados pela transformação cultural 

brasileira, É um período  

[...] em que os países de economia periférica, como o Brasil, se ajustavam à nova 

lógica mundial do pós-guerra, as elites políticas e intelectuais mobilizaram-se 

diante do desafio de promover o desenvolvimento nacional. Nesse contexto, as 

políticas educacionais expressaram aproximações e distanciamentos relacionados 

com as diferentes concepções acerca do modelo de desenvolvimento a ser adotado 

(MENDONÇA et al., 2006). 

 

                                                            
7 Esse curso, que também foi ministrado em Belo Horizonte, Porto Alegre, Buenos Aires/Argentina, 
Lima/Peru, será discutido adiante neste trabalho. 
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 Apesar de a historiografia da educação física pouco relatar sobre este período, o 

que se pode constatar nos relatórios de atividade do Departamento de Educação Física8 

encontrados no acervo do professor Boaventura, é o crescimento das instituições 

esportivas, que vão se afirmando como entidades [definitivas, decisivas] do esporte.  

O Departamento de Educação Física de São Paulo havia passado por uma 

mudança de estrutura e função. Neste período, pelo decreto 19.819-F, de 11 de outubro 

de 1950, o Diretor do Departamento já não exercia a função de diretor da Escola de 

Educação Física, que passaria a ser nomeado em comissão pelo Governo do Estado, de 

uma lista tríplice organizada pela congregação da escola dentre os professores. O 

Departamento tem sua ação de ordenamento e controle modificada para uma ação de 

orientação e regulamentação. 

Outro fator desta mudança de função é que as manifestações esportivas no 

Estado vão ganhando espaço dentro e fora da escola. Pelo relatório de Atividades 

Extracurriculares das escolas secundárias de 50 a 52, são praticadas e disputadas nos 

campeonatos colegiais 23 modalidades esportivas, sem incluir a Ginástica de Solo, as 

Danças Folclóricas e a Ginástica de Demonstração, sendo esta última a de maior adesão 

de participantes, já que todos que disputassem os campeonatos deveriam integrar as 

equipes de demonstração pública de ginástica. Em 1950, são 36,71% das escolas 

secundárias que participaram dos campeonatos colegiais ou que desenvolveram alguma 

atividade esportiva e/ou recreativa; no ano de 1951, houve um aumento na participação 

das escolas: do total de escolas secundárias de São Paulo, 61,18% estiveram disputando 

o campeonato colegial ou desenvolveram algumas das modalidades. No ano seguinte, a 

porcentagem de escolas que participaram foi de 53, 44%. 

Um dos possíveis fatores para o aumento da participação de escolas no 

campeonato nos anos posteriores a 1950 foi o surgimento dos cursos de 

aperfeiçoamento técnico e pedagógico para professores de Educação Física, com a 

presença professores do estado de São Paulo e de outros estados. No primeiro evento, 

em 1951, Boaventura e Auguste Listello ministraram o curso, introduzindo o Método de 

Educação Física Desportiva Generalizada. Neste período há, também, instituições e 

foros privilegiados para o debate, tais como encontros, assembléias, congressos 

nacionais e internacionais sobre a Educação Física, sobre o esporte e a cultura do 

                                                            
8 Vide anexo um destes relatórios, foram encontrados em torno de sete relatórios completos, sendo seis, 
parciais. 
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olimpismo, restabelecida após  a guerra. Todas estas práticas estimulam e dão a direção 

da Educação Física na escola e fora dela. 

No período pós-64, a bibliografia consultada (BETTI, 1991, FERREIRA NETO, 

1999), aponta para a tendência de a educação física constituir em sua prática pedagógica 

o esporte de alto-rendimento, com padrões e valores da sociedade industrial, como a 

especialização, eficiência e rendimento, ignorando os aspectos do lúdico na formação 

do homem moderno. 

Oliveira (2002) aponta para uma análise diferente, afirmando: 

Amplas parcelas da sociedade civil debatiam-se em torno do que representava a 

própria reorganização da cultura no pós-guerra, tanto no plano interno quanto no 

externo. Assim, o Estado brasileiro configurava-se como um amálgama de 

interesses diversos, não monolíticos, mas que, em última instância, não se 

propunha somente a fazer mecanicamente o jogo do capital internacional (p. 65). 

 

Para Oliveira (2002), é possível afirmar que os professores de educação física 

tinham voz ativa, não sendo meros reprodutores das legislações e determinações da 

Ditadura Militar. Assim, as reformas educacionais em 1968 e 1971 

[...] são resultado de um processo contínuo de consolidação hegemônica, que não 

se deu sem profundos antagonismos, divergências embates e conciliações. [...] 

Havia tensões que parecem ter sido desconsideradas ao longo da produção 

historiográfica. Mesmo porque se delineava toda uma outra configuração para a 

cultura brasileira, no sentido de sua modernização. O sentimento de nação 

moderna, forte, grande, difundido pelo Estado não trazia nada de novo; antes, era 

apenas uma redefinição de um processo iniciado já no século XIX de construção da 

nação brasileira, como nos indica Carvalho (1987). A própria dimensão política da 

produção do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) aponta nesse sentido. 

Resta saber em que medida o povo brasileiro estava preocupado com a invenção ou 

não da nação, proposta pelos governantes, para muito além de seu cotidiano mais 

imediato (OLIVEIRA, 2002, p. 64-65).  

 

A reivindicação de muitos profissionais e intelectuais da educação física era a 

obrigatoriedade da Educação Física no ensino de 1º. e 2º. Graus. A lei 5.692/71, em seu 

Art. 7º, estabelecia: “Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 

Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos 
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estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto no Decreto-

Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969” (BRASIL,1971). Sob este mesmo “slogan” 

ocultavam-se uma série de interesses. A reivindicação fora atendida, mas havia mais 

elementos a se questionar. 

Neste período, os espaços criados para Educação Física na sociedade passavam 

por uma reorientação. Segundo Oliveira (2002), no conjunto de leis formadas pelas 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a lei 4.024/61, a lei 5.540/68, a lei 5.692/71 e 

o decreto 69.450/71, no crescimento dos quadros de professores no nível superior, na 

intensificação dos intercâmbios internacionais, na criação de cursos técnicos correlatos, 

no debate aberto dentro do Conselho Federal de Educação sobre a disciplina Educação 

Física. Os indivíduos ligados às instituições de ensino superior buscavam mais recursos 

para o desenvolvimento de pesquisa na área, e evidenciavam o processo de renovação 

desse componente curricular (p.67). 

Neste levantamento histórico, os rumos da Educação Física foram constituídos 

por debates, discussões, entraves, concessões entre agentes individuais e grupos. A 

busca da legitimação da área indica que o próprio sentido do que era legítimo se 

modificou ao longo da história, mudando a motivação dos agentes na busca por novos 

sentidos. As instituições que buscavam ordená-la sempre encontravam resistências, na 

introdução do esporte nas práticas escolares, nos diferentes grupos se propunham a 

discutir e buscar um padrão coerente a seus valores. 

Se, na década de 1930, o surgimento de instituições dava a percepção da 

construção da legitimidade e concepção do componente curricular Educação Física, nas 

décadas de 60 e 70 esta já se encontrava na escola como componente curricular, e a sua 

legitimação passava a ser o reconhecimento de disciplina equivalente aos outros 

componentes curriculares, e um melhor tratamento e distanciamento “à improvisação 

que grassava nas escolas [...] e ao descaso com a educação física escolar” (OLIVEIRA, 

2002, p. 67). Sob este contexto é que podem ser lidos os documentos do acervo de 

Antonio Boaventura. 
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I.2.  A trajetória e o itinerário de formação de Boaventura 

 

 Antonio Boaventura da Silva é natural da cidade de Queluz, no Estado de São 

Paulo, oriundo de uma família de agricultores, filho de Joaquim Boaventura da Silva e 

Anna Francisca de Oliveira. Nasceu no dia 20 de junho de 1915, sendo o filho mais 

novo de uma família de 25 irmãos, e casou-se com Elza Fleury de Oliveira e Silva. Ele e 

três de seus irmãos tornaram-se professores normalistas. Anos mais tarde, veio a se 

tornar professor de Educação Física9. A “transformação” do professor normalista em 

professor de Educação Física, não foi um incurso “natural de vocação”. 

Boaventura cursou em 1922 a escola primária na cidade natal. Segundo seu 

depoimento, foi levado ao Grupo Escolar por “Dona Ina”, professora que era amiga da 

família. Mais tarde, sua família mudou para Guaratinguetá, onde ele cursou mais três 

anos do curso primário complementar, tendo como professor Virgílio Alves da Rocha, 

normalista, dirigente esportista na cidade, e leigo em Educação Física.  

Nos grupos escolares de São Paulo desse período eram poucos os especialistas. 

Quando havia algum especialista em atividade física, geralmente era formado nas 

escolas militares de Educação Física do Exército, da Marinha e da Força Pública; as 

duas primeiras do estado do Rio de Janeiro, e a última, em São Paulo10 (BETTI, 1999, 

FERREIRA NETO, 1999, GRUNENNVALDT, 1998 KOLYNIAK FILHO, 1996).  

Cantarino Filho (1982) aponta para a origem dos professores de Educação Física 

na década de 1920, afirmando que 

Os professores de Educação Física, que ministravam as atividades físicas nos 
estabelecimentos de ensino primário ou secundário, ou eram autodidatas ou 
procediam, inicialmente, do Centro Militar de Educação Física e mais tarde, da 
Escola de Educação Física do Exército (p.147). 
 

                                                            
9 As informações sobre sua trajetória e itinerários foram obtidas no currículo vitae datilografado e datado 
de 1980, em uma ficha funcional expedida em 28 de Setembro de 1966, pelo Departamento de Educação 
Física e Esporte do Estado de São Paulo, em uma certidão funcional expedida em 12 de Junho de 1956 
pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, em seu depoimento em 
entrevista gravada para os professores Dr. Ademir Gebara, João Batista Andreotti Tojal, Pedro Stucchi 
Sobrinho na sala de congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de 
Campinas – Unicamp em 1980, e do Volume II de entrevistas da Tese de Doutorado intitulada “Reforma 
Universitária e a USP: a integração da Escola de Educação Física em 1969”, defendida na Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo – USP por José Roberto Gnecco em 2005. 
10 As denominações completas são: Escola de Educação Física do Exército do Estado Rio de Janeiro, 
Centro de Esportes da Marinha do Estado do Rio de Janeiro e Escola de Educação Física da Força Pública 
do Estado de São Paulo. Somente a Escola do Exército permitia que civis realizassem seu curso. 
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Não existiam apenas autodidatas, que obtinham sua formação por meio manuais 

ou instrutores militares, mas professores que se formavam em cursos de curta duração, 

“realizados em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Piauí, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul” (CANTARINO FILHO, 1982, p. 147) pelas Diretorias Gerais de 

Instrução Pública, ou até mesmo, na experiência em alguma modalidade esportiva, que 

lhes permitia retransmitir esses saberes. 

Na década de 1920, não havia a figura do professor de Educação Física, nem a 

configuração do campo havia se dado. Sevcenko (1992, p.48) apresenta um quadro das 

atividades esportivas em São Paulo, afirmando que havia um “entusiasmo” pelas 

manifestações esportivas, quer fossem nos clubes sociais, quer nos campos da várzea na 

capital paulista. O fenômeno esportivo acompanhava a expansão da metrópole, 

observando-se então a organização de diferentes grupos, quer nas rodas da elite 

paulistana, quer nos bares e agremiações de bairros na periferia da metrópole 

(SEVCENKO, 1992). 

O campo da Educação Física ainda estava em conformação, e, neste período, não 

havia uma instituição impar que detivesse o status de formadora, por excelência, desses 

professores. As práticas e os saberes da Educação Física circulavam em diferentes 

meios, tais como clubes, escolas e centros de cultura física. É possível dizer que os 

vários “profissionais” que atuavam na escola o faziam sem terem um órgão superior ou 

uma organização a se retratar, e nem mesmo a quem pudessem recorrer em caso de 

problemas e divergências dentro da escola. 

Havia um descompasso entre o que estava determinado na lei e o que acontecia 

de fato nas escolas, e pode-se dizer que a lei, de certa forma, é decorrente da circulação 

de padrões de ensino dos métodos ginásticos europeus. Porém, entre essas 

determinações e as práticas nas escolas havia um hiato que pode ser discutido quando se 

consideram as características dos profissionais que atuavam no campo, no que diz 

respeito à formação. Os egressos das escolas militares possivelmente priorizavam em 

suas praticas escolares os exercícios ginásticos. Outros, que porventura tivessem uma 

especialização em modalidades esportivas, trabalhadores em clubes e centros de cultura 

física, fariam valer em suas aulas o esporte. Assim, havia uma circulação de práticas 

que extrapolavam os padrões europeus, conformando padrões distintos consoante os 

espaços sociais em que se davam.  
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Consta dos relatos de Antonio Boaventura11 que ele tinha aulas de natação, 

dadas por Virgílio na piscina do Clube de Regatas de Guaratinguetá, onde aquele 

professor era dirigente. Ainda, relata que Virgílio realizava “exame médico”, medindo a 

estatura, verificando o peso e a capacidade física de seus pupilos. Segundo Cantarino 

Filho (1982), no referido período estava previsto nas aulas de educar o físico, “o 

registro de exames práticos, exames médicos, dados biométricos...” (p. 144). As aulas 

ocorriam três vezes por semana e havia aulas de modalidades esportivas, segundo relato 

do próprio Boaventura, “eram aulas de bola ao cesto, voleibol e ginástica (...) as lições 

suecas”12, e disputavam-se campeonatos no colégio. 

Devido à experiência de dirigente esportivo, o professor Virgílio parece ter feito 

do esporte parte de seu arcabouço de recursos e conhecimentos, de que lançou mão em 

sua prática pedagógica. O esporte na escola fez parte no processo de conformação da 

disciplina Educação Física no Brasil, havendo um indício de que o conteúdo esportivo, 

contrariamente ao que se denominou de fase “competitivista” da Educação Física na 

escola nas décadas de 1950 e 1960, teve presença anterior a esse período13, sendo 

possível acreditar no relato do professor Boaventura, que em sua Escola Normal havia 

uma quadra de “bola ao cesto”.  

Boaventura muito provavelmente buscou na vida escolar a sua ascensão social. 

A experiência no grupo escolar teve impacto sobre as ações e idéias que conduziram o 

aluno Boaventura à escolha de sua profissão. Os grupos escolares do período 

desenvolviam uma rotina coletiva, cerimonial, que ia do canto dos hinos escolares, 

exposições artesanais, solenidade, aos símbolos nacionais republicanos e a torneios 

esportivos. Como afirma Monarcha (1999), no grupo escolar o sentido de pertencimento 

dos alunos já não era mais a si próprios, mas ao próprio grupo, e era dado pelo incentivo 

de partilharem de uma identificação social por meio desses cerimoniais. Boaventura 

relata a experiência vivida no grupo escolar, lembrando dos cerimoniais, principalmente 

os campeonatos e aulas de ginástica, e como esses lhe foram significativos. 

                                                            
11 Depoimento do professor Boaventura em entrevista gravada para os professores Dr. Ademir Gebara, 
João Batista Andreotti Tojal, Pedro Stucchi Sobrinho na sala de congregação da Faculdade de Educação 
Física da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp em 1980. 
12 Acervo pessoal do professor, cadernos de anotações das aulas que freqüentou e entrevista concedida na 
década de 1980. 
13 Segundo Vitor Mello (1998) nas escolas confessionais principalmente americanas o esporte já estava 
presente desde século XIX, na escola oficial. O antigo Colégio Pedro II preconizava a prática de algumas 
modalidades esportivas em suas aulas de Educação Física. 
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Boaventura ingressou no Instituto de Educação de Guaratinguetá em 1931. No 

mesmo ano, fez o Tiro de Guerra. Formou-se professor normalista no começo do 

segundo semestre de 1932 e participou do Batalhão de Voluntários da Revolução 

Constitucionalista. Por conta das condições de saúde não foi soldado, mas participou da 

revolução no grupo de “sapadores”14.  Boaventura relata, ainda, que um de seus colegas 

da Escola Normal e do Tiro de Guerra, “professor Gladiador”, que trabalhava no 

Ginásio Nogueira da Gama em Guaratinguetá, o indicou para ser assistente do sargento 

no Tiro de Guerra e no Ginásio. O diretor do ginásio, Lamartine Delamare Nogueira da 

Gama, encaminhou-o para assistente da “... professora Santinha Giamecci...”, sendo “... 

preparador de Física e Química...” e também para que “... ajudasse na parte de jogos...” 

na escola (GNECCO, 2005, p. 44, vol. II), mesmo não sendo professor de Educação 

Física. 

Inscrito em concurso público por seu irmão mais velho, que residia em São 

Paulo e cursava a Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (GNECCO, 

2005), foi chamado e regeu interinamente a 2ª. Escola Masculina da Estação de 

Guianas, em Pederneiras. Também por concurso de títulos, foi nomeado estagiário e 

escolheu seguir para o Grupo Escolar de Valparaíso, em Araçatuba, no ano de 1935; no 

ano de 1936, foi efetivado no cargo de professor adjunto do mesmo Grupo Escolar, e 

depois removido para exercer a mesma função no 1º. Grupo Escolar de Araçatuba. 

Segundo ele próprio, incentivava a prática de atividades físicas, como bola ao 

cesto, futebol, ginástica, jogos. No grupo Escolar de Valparaíso havia um pátio de 100m 

x 100m, e, em seu primeiro ano de professor primário, foi improvisada no local uma 

quadra de bola ao cesto, voleibol, uma barra fixa, uma pista de corrida, um caixote para 

salto e uma “área de banho” para os alunos utilizarem após as sessões de Educação 

Física, tudo com o apoio dos pais dos alunos e comerciantes locais. No ano seguinte, 

elaborou um campeonato de escolas da região, realizado naquele espaço.  

Por se tratar de uma cidade pequena, lideranças locais, tais como médicos, 

advogados, policiais e outros profissionais vinham ao grupo escolar para exercitar, e de 

certa maneira o grupo escolar se tornou o centro desportivo da cidade. Interessante é 

notar que as relações que se estabeleceram a partir daí tornaram o grupo escolar aberto à 

comunidade, como um equipamento de lazer para os cidadãos.  
                                                            
14 Segundo o professor Boaventura, esse era um grupo de voluntários responsáveis por fazerem serviços 
gerais, desde levar correspondências a outras partes do front, como abrir trincheiras, fazer o pagamento 
dos soldados (Gnecco, 2005). 
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O professor Boaventura relata que existia um clube de futebol, e seu corpo 

administrativo hostilizava as outras modalidades esportivas e inviabilizava as suas 

práticas, de modo que a procura se intensificou no grupo escolar pelo oferecimento de 

modalidades ainda pouco praticadas, mas que despertavam o interesse do grande 

público.  

Após a construção da quadra, aquele grupo escolar recebeu a visita do inspetor 

regional Ciro de Freitas Gueia, que percebeu as mudanças, e, surpreso com o que 

encontrara, perguntou o que havia acontecido com a escola, e de quem fora a idéia de 

montar a quadra. O diretor, Luís Gonzaga Prado, teria apontado que o professor 

Boaventura, que chegara meses antes daquela inspeção, fora o responsável por aquelas 

mudanças. 

Como se pode verificar no relato do professor Boaventura, nos anos de 1935 a 

1937, ou seja, anteriormente a sua formação na Escola de Educação Física, ele já atuava 

como “professor” de educação física, amparado em sua experiência pregressa com a 

atividade física.  

Como foi visto no capítulo anterior, o Estado, por meio de seus agentes e 

instituições, tentava promover uma série de ações na sociedade, a fim de ordenar o 

espaço social. Com o esporte, o lazer e as atividades físicas não seria diferente, uma vez 

que essas ações tiveram efeito sobre a definição do que seria a disciplina Educação 

Física na Escola. O Decreto No. 4.855, de 27 de Janeiro de 1931, institui a criação de 

um órgão oficial que objetivava ordenar as práticas das atividades físicas e desportivas 

do estado, constituindo um campo de ação, arregimentando os profissionais que 

pudessem contribuir para estruturá-lo técnica e cientificamente. Exercia, assim, controle 

sobre a prática da Educação Física, buscando organizar um sistema, ou melhor, um 

padrão de Educação Física. Para criar uma mentalidade de atividade física e Educação 

Física no público, a atuação de um agente imbuído de fazer valer essas determinações 

era de fundamental importância. 

Também seria, no seio dessa instituição, criada uma escola que pudesse formar o 

profissional com a competência técnica e científica, para ampliar a atuação e dar 

legitimidade ao projeto de educação física almejado nos altos escalões do poder público. 

 Porém, nem sempre tudo sai a contento dos que pensaram o projeto, pois, apesar 

da intervenção no Estado de São Paulo, a criação de uma escola civil traria a 
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possibilidade de formar sujeitos que atuariam exclusivamente com a população civil, e a 

formação dos profissionais deixaria de ser privilégio exclusivo das instituições 

militares, uma vez que sua preocupação em formar especialistas em Educação Física era 

prioridade na formação de instrutores para as tropas (MASTROROSA, 2003). 

A criação do Departamento de Educação Física em São Paulo denota a 

necessidade de transformação do conceito de educar o físico para um conjunto de 

saberes e práticas reunidos sob uma mesma rubrica, a Educação Física. Havia a 

necessidade de se olhar para as atividades esportivas e ginásticas, não separadas em si, 

mas como saberes partícipes de um conjunto de conhecimento que cabia a um 

profissional responder, e este seria o professor de Educação Física. O Departamento de 

São Paulo surge com o propósito de ordenar o espaço da Educação Física na sociedade 

paulista. 

Na cerimônia de inauguração da APEF-SP estavam presentes o diretor do 

DEFE-SP Dr. Antonio Bayma, os professores da ESEF-SP, além dos que faziam parte 

da diretoria recém-eleita da Associação, os professores Idyllio Abbade, Paulo Alves, 

Jarbas Salles Figueiredo. Este último tornou-se amigo de Boaventura e, anos mais tarde, 

indicou-o para substituí-lo na cadeira de ginástica da ESEF-SP. Além desses, estavam 

presentes membros de outras entidades, como Chiquinha Rodrigues, presidente da 

Bandeira Paulista de Alfabetização (MASTROROSA, 2003, p. 88). 

Com a criação do Departamento, em 27 de Janeiro de 1932, do funcionamento 

da Escola a partir de agosto de 1934 e da criação da Associação dos Professores de 

Educação Física do Estado de São Paulo em 1935, é possível se observar como 

rapidamente a Educação Física se imiscuiu nos mais diversos meios sociais. Assim, 

cada vez mais essas entidades civis ligadas à prática da Educação Física ampliavam por 

meios de seus agentes o seu espaço na sociedade, reivindicando o reconhecimento e a 

garantia do privilégio dos profissionais habilitados pela Escola para assumirem os 

cargos de professores de Educação Física.  

O crescimento do número de profissionais habilitados e a instituição de leis, 

como o artigo 31o. do Decreto no. 6853, pela qual “os cargos de instrutores de ginástica 

ou professores de Educação Física serão preenchidos por profissionais diplomados ou 

habilitados pela Escola Superior de Educação Física”, indicam as razões pelas quais o 

Governador Armando Salles de Oliveira, em 1937, por meio da Secretaria do Estado de 

Negócios, determinou a cada Delegacia Regional de Educação que enviasse dois 
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professores, um homem e uma mulher, a São Paulo, para realizarem o curso abreviado 

de Educação Física na Escola Superior de Educação Física. O professor encaminhado 

por Araçatuba foi Antonio Boaventura da Silva, indicado pelo diretor do grupo escolar e 

pelo delegado regional de Lins. No depoimento de Boaventura a Gnecco, o professor 

credita sua indicação às ações que promoveu no grupo escolar de Valparaíso: a 

construção da quadra, a organização do campeonato etc., considerando-o com um “certo 

pendor pela coisa” (GNECCO, 2005, p. 46).  

O curso abreviado de Educação Física era um curso promovido pela Secretaria 

de Negócios do Estado de São Paulo em parceria com o Departamento de Educação 

Física e organizado pela Escola Superior de Educação Física de São Paulo, para 

professores normalistas das escolas primárias e secundárias. Tinha a duração de um ano, 

e a grade curricular era a mesma do primeiro ano do curso de Educação Física. Pelo 

curso abreviado, o título era de normalista especializado: quem fizesse a prova de 

admissão para a Escola e realizasse apenas o primeiro ano, obtinha o título de instrutor 

de ginástica. Terminando o curso, que duravam dois anos, garantia-se o título de 

professor de Educação Física. 

Ao término do curso abreviado, Boaventura solicitou à direção da escola seguir 

o curso completo. Segundo seu relato, ele propôs à escola aceitar sua matrícula no 

segundo ano do Curso de Educação Física, e a direção aceitou, mesmo não tendo ele 

realizado o exame de admissão. Porém, não bastaria a ESEF-SP aceitar sua matrícula e 

equivaler o curso abreviado como o primeiro ano de Educação Física, mas faltava a 

Diretoria de Instrução Pública do Estado de São Paulo dispensá-lo de suas funções de 

professor primário, o que foi indeferido. Para poder realizar e prosseguir no curso, 

Boaventura solicitou dispensa médica, alegando problemas de saúde sucessivas vezes, 

ao longo de todo o período, até conseguir se formar em 1938. 

A atitude de se ausentar das obrigações de professor primário pode indicar a 

importância que Boaventura dava ao curso em sua formação, aos caminhos que o 

certificado poderia lhe abrir, ou ainda, aos contatos pessoais que poderia travar na 

capital. Registre-se, também, que fora por problemas de saúde, que Boaventura não foi 

conscrito como combatente na Revolução de 1932. 

Ao longo do Curso de Formação em Educação Física, Boaventura construiu 

laços fortes com alguns dos professores da casa, que se tornaram seus companheiros ao 

longo da vida profissional e acadêmica, tais como o diretor da Escola, Arne Enge, 
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médico e docente, que tratou de encaminhar Boaventura ao seu primeiro emprego, e 

como diretor técnico do DEFE-SP possibilitou o ingresso de Boaventura; o professor 

normalista Jarbas de Salles Figueiredo, da cadeira de Educação Física Masculina, que 

indicou Boaventura para ser professor da cadeira de educação física geral masculina; o 

professor Mario Nunes de Souza, da cadeira de Metodologia de Ensino; o Capitão 

Padilha, Diretor Geral do DEFE-SP, que pleiteou recursos para viagem do Boaventura 

aos EUA; e o professor Moacir B. Daiuto, docente da ESEF no mesmo período que 

Boaventura. 

Na entrevista cedida a Gnecco (2005), Boaventura declara ter solicitado ao então 

diretor técnico do Departamento e da Escola, Arne Enge, “alguma maneira de ser 

admitido na escola. Como... instrutor, qualquer coisa” (2005, p.46). Arne chegou a 

enviá-lo para uma escola particular como voluntário, enquanto era aluno do curso. O 

diretor do Educandário, Hugo Fagundes, era um conhecido de Boaventura, havia sido 

seu professor no curso primário complementar em Guaratinguetá. Boaventura trabalhou 

naquele Educandário até se formar. 

De fato, a realização do curso foi determinante para que Boaventura se tornasse, 

já em 1938, no mesmo ano que terminava o curso de Educação Física, inspetor do 

DEFE-SP, já que vinha exercendo a profissão ao longo do curso e também 

anteriormente. 

 Nos anos 30, 40 e metade de 1950 havia uma relação muito próxima entre o 

departamento, ESEF-SP e a APEF-SP, pois os mesmos personagens que estavam no 

Departamento de Educação Física, também estavam nas outras instituições, assim, as 

mesmas idéias circulavam nas entidades15. Até a década de 1950 o Diretor do 

Departamento era o diretor da escola, pelo decreto 19.819f de 11 de outubro de 1950, o 

Diretor da escola passou a ser escolhido de uma lista tríplice de docentes da escola, 

Desta forma, Boaventura e suas ações se entremeiam na figura do agente do 

departamento, do docente da escola e do militante da associação, pois até a integração 

da escola à USP, todos os professores eram funcionários do departamento exercendo 

função na escola. 

A partir da lei estadual n. 5.101 de 30 de Dezembro de 1958, a escola é 

incorporada ao Sistema Estadual de Ensino Superior, tornando-se um Instituto Isolado 

de Ensino Superior (GNECCO, 2005, p. 83), surgindo a necessidade de ter seu próprio 
                                                            
15 Para maiores esclarecimentos sobre o assunto, ver Mastrorosa, 2003.. 
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quadro de funcionários, assim “havia a necessidade de serem aprovados sucessivos 

afastamentos da unidade de lotação de origem do servidor – o próprio DEFE, escola ou 

unidade de saúde -- para que a Escola fosse dotada de docentes para seu 

funcionamento” (p. 88), de forma que todos eram realocados nos quadros da escola. 

 

O Agente do Departamento de Educação Física e Esporte 

 

Ser agente desse órgão era um grande passo na carreira profissional e mesmo 

política, pois, em 1939, o Departamento de Educação Física e Esporte já estava 

consolidado como o órgão regulador das manifestações esportivas, recreativas e da 

Educação Física no Estado de São Paulo. Pelo Departamento eram regulados os 

campeonatos, as disputas entre os clubes desportivos da cidade, a organização de 

espaços, por exemplo, a construção de praças desportivas e a liberação para praticar 

determinadas atividades físicas no espaço urbano (SÃO PAULO, 1934). 

A figura do inspetor, para o DEFE-SP, era crucial, pois este fiscalizaria as 

práticas dos professores. Nesse momento havia uma expansão dos quadros nas escolas 

públicas e particulares, nas agremiações esportivas, nas associações classistas 

desportivas. 

No departamento havia a possibilidade de acúmulo de funções e cargos, e 

sempre que possível, o instrutor também exercia as funções de inspetor. Boaventura 

acumulava essas funções, como se observa na ficha funcional expedida em 1956, que 

aponta para sua contratação em 27 de janeiro de 1938 para ser Instrutor de Ginástica do 

Departamento de Educação Física e, em 14 de outubro do mesmo ano, para ser inspetor 

regional no mesmo local. 

A possibilidade de acumular funções e o trânsito entre o funcionário do 

Departamento, o professor da Escola e Professor Militante da APEF confundiu-se no 

exercício diário das funções. O inspetor promovia instrumentos para determinar o que 

deveria ser ensinado em Educação Física, que tipo de exercícios, modalidades 

esportivas e atividades recreativas poderiam ser aplicadas, e também verificava as 

condições de infra-estrutura para a vivência das atividades. As funções de um inspetor 

iam além dos muros das escolas, pois ele também inspecionava as praças desportivas, os 

clubes, agremiações e as federações esportivas. 
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A documentação indica que Boaventura, no ano seguinte a sua contratação, em 

12 de Setembro de 1939, foi nomeado Inspetor Geral do Departamento de Educação 

Física e Esporte do Estado de São Paulo16.  

No final de 1939, foi designado para assumir o cargo de professor de Educação 

Física, handebol e biometria (parte prática) do curso de emergência para professoras do 

secundário e normal pelo DEFE-SP17. Neste período foi criado um curso de Educação 

Física para professores leigos, pois ainda persistiam em alguns estabelecimentos a 

presença de autodidatas. No projeto de vulgarização do padrão de Educação Física 

preconizado pelo DEFE-SP, esses cursos eram importantes para firmar o Departamento 

como órgão regulador das práticas do físico. Segundo seu relato, foi professor desses 

cursos para leigos. Ainda em 1939, foi nomeado para abrir uma delegacia de ensino na 

cidade de Campinas, onde permaneceria até o ano de 1945. 

Os documentos atestam que Boaventura assumiu, em 1948, o cargo de Diretor 

Técnico do Departamento de Educação Física. Qual era a sua importância e dimensão 

no DEFE-SP? 

A seção técnica organizava o estudo e o estabelecimento de padrões 

pedagógicos, desenvolvia requisitos técnicos exigidos para as Escolas de Educação 

Física que surgissem, fazia estudos técnicos para construção de espaços para as diversas 

práticas das atividades físicas e da Educação Física, ordenava as exibições de ginástica e 

torneios esportivos, além de acompanhar o desenvolvimento esportivo no estado de São 

Paulo, fiscalizava a Educação Física nos estabelecimentos oficiais e particulares, 

expedia pareceres sobre os casos de habilitação de profissionais formados por 

instituições nacionais ou estrangeiras (SÃO PAULO, 1934). 

Dessa forma, a seção técnica era a materialização de uma das funções do 

Departamento de Educação Física, que era organizar e controlar as atividades. 

Boaventura permaneceu no cargo até 1954, quando solicitou a dispensa da função, por 

ter divergências com o Diretor Geral do departamento daquele período, o Professor 

Mario Nunes de Souza. 

Uma das principais ações de Boaventura enquanto esteve à frente da seção 

técnica do Departamento foi a organização, colaboração e participação dos cursos de 

Aperfeiçoamento Técnico e Pedagógico, realizados na Cidade de Santos, na Escolástica 
                                                            
16 Extraído de sua ficha funcional expedido pelo Departamento de Educação Física e esporte do Estado de 
São Paulo em 1956. 
17 Idem. 
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Rosa18. Segundo a certidão funcional em Maio de 1950, “Foi designado para estudar e 

elaborar um projeto de reforma dos Serviços do Departamento de Educação Física e 

Esportes” (DEFE-SP, 1966, p.5)19. O Departamento estava passando por uma reforma 

estrutural, até mesmo de seus objetivos em relação à Educação Física, e assim, 

Boaventura e os demais dirigentes deveriam reorganizar o DEFE-SP. 

Em 1949, Boaventura foi à “II Lingíada20” como representante do Estado de São 

Paulo, fato de fundamental importância para que se entenda uma de suas relações. Na 

Suécia, o professor toma contato com agentes de diferentes instituições de Educação 

Física de outros países, como o Professor Curt Johansson, do Instituto Real Central de 

Ginástica de Estocolmo, e o Professor Auguste Listello, dirigente do “Institut des 

Sports” da França. Destaco estes dois professores, pois no ano seguinte vieram ao Brasil 

apresentar suas propostas para a área.  

O primeiro curso de aperfeiçoamento de professores do estado de São Paulo teve 

a presença de Auguste Listello, que trouxe a proposta do sistema de Educação Física 

Esportiva Generalizada21. No ano de 1952 o professor Curt vem ao Brasil e além do 

curso em Santos ministrou um curso de extensão na Escola de Educação Física de São 

Paulo.  

Boaventura organizou o curso de especialização em Educação Física Esportiva 

Generalizada em 1953; representou o DEFE-SP na I reunião de Dirigentes de Órgãos de 

Educação Física na cidade de Santos; foi membro da comissão do IV curso de 

aperfeiçoamento técnico e pedagógico.  

Em 1955, Boaventura participou da reorganização administrativa do DEFE-SP. 

O anteprojeto deveria ter sido entregue num prazo de sessenta dias, mas foi prorrogado 

                                                            
18 Anotações pessoais sobre o curso e uma cópia do ofício expedido em 28 de maio de 1951.  
19 Op. cit. 
20 Em anos anteriores, convencionou-se chamar de LINGÍADA o evento que reunia várias equipes de 
ginástica da Suécia e de países convidados para promover exibições públicas de coreografias gímnicas, tal 
evento foi organizado em homenagem a Per Henrik Ling, considerado o criador do método ginástico 
sueco, que havia criado um método de ginástica Escolar, ginástica preventiva e corretiva (medicinal) e 
por fim um método ginástico de preparo físico (militar), que foi difundido mundo afora. 
21 Faço uma breve explicação do que seria este método, mas o leitor poderá ter mais esclarecimentos no 
segundo capítulo, em que será feita uma abordagem mais profunda desse modelo, que serviu para o 
reordenamento da prática pedagógica de muitos professores de Educação Física em São Paulo e no Brasil. 
O método preconizava que as aulas deveriam buscar uma formação integrada do indivíduo, respeitando os 
limites de faixa etária, atendendo aos diferentes níveis de habilidades dos alunos, bem como o principal 
tema era o esporte e suas benesses. Este modelo foi apropriado de modo duradouro, de maneira que 
encontramos vestígios de suas bases na Educação Física atual, em que o conteúdo esportivo é 
privilegiado, sendo que outros conteúdos, como a ginástica, a dança, o jogo e as lutas, são ignorados ou 
mesmo esquecidos, nas aulas de Educação Física. 



38 

 

por trinta dias e, por fim, por mais quarenta. Mesmo assim, em vários trechos da 

certidão funcional e da ficha funcional, recebeu elogios pelos serviços prestados. Esses 

elogios são ora pela dedicação na realização dos desfiles de 7 de setembro, ora pelas 

demonstrações de ginástica masculina realizadas no Estádio do Pacaembu, ora pelos 

esforços na organização e realização de cursos de capacitação.  

Em 1956, foi convidado por Jacintho Targas para ministrar um curso de 

aperfeiçoamento pela Superintendência de Educação Física do Estado do Rio Grande do 

Sul. Anteriormente, para suas viagens para dar cursos, palestras etc. não havia nenhum 

impedimento ou “prejuízos de seus vencimentos”, porém, desta vez, não houve 

concessão. Segundo a ficha funcional, “em 26/6/56 [...] [foi] negado o pedido 

formulado pelo DEFE, no sentido de ser concedida passagem [...] para o Rio grande do 

Sul [...] autorizando em caráter excepcional, nos termos do art. 47 [...] afastamento do 

sr. Antonio Boaventura da Silva [...] para com prejuízo de vencimentos e sem ônus para 

o Estado” (São Paulo, 1966, p. 7). Boaventura já não gozava de tanto prestígio no 

DEFE-SP, já que tivera divergências com o Diretor Geral do departamento, mas tinha o 

reconhecimento de outros sujeitos importantes do período, como Jacintho Targas, que 

intermediou junto à superintendência do Rio Grande do Sul o custeio da viagem e os 

honorários do professor. 

Nesse processo de intercambio de idéias, propagação de novos saberes e de 

reconhecimento de suas idéias, viajou duas vezes consecutivas para a Argentina, em 

1959 e 1960, a convite de Enrique Romero Brest22, para ministrar o II e III cursos de 

Atualização e Aperfeiçoamento da Diretoria Geral de Educação Física do Ministério da 

Educação e Justiça da Argentina. Na ficha funcional aparece “[...] autorizado o 

afastamento durante o período de 7/1 a 7/2/59 sem prejuízo de vencimentos e demais 

vantagens do seu cargo [...]” (São Paulo, 1966, p. 8). 

No final de 1959, foi à Escola Nacional de Educação Física de Assumpção no 

Paraguai, onde ministrou um curso de aperfeiçoamento nos moldes do curso realizado 

no Brasil, dos dias 13 a 22 de dezembro daquele ano. 

Em 1960, participou do I Congresso Luso-Brasileiro de Educação Física, 

apresentando o trabalho intitulado “Esquema Padrão para as sessões de atividades 

físicas generalizadas”, e no mesmo ano fez estágio na Universidade de Viena, a  convite 

                                                            
22 Considerado por Boaventura como um grande intelectual da Educação Física na América Latina, 
segundo seu depoimento, Unicamp, 1980, op.cit. 
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por sua companheira de trabalho, Margarette Frohlich, que viera ao Brasil em1953 e 

1957 para ministrar em Santos um curso de Ginástica Moderna Feminina. 

Em 1961, por ato do Diretor Geral do DEFE, concedem-lhe cinco qüinqüênios 

adicionais por tempo de serviço. Em 1963, por indicação do então diretor do DEFE, o 

Major Sylvio de Magalhães Padilha, ocupou a Chefia do Ensino Secundário-Normal e 

Professional do Departamento. O professor Boaventura permaneceu neste cargo até 

1979, quando se aposentou do departamento, permanecendo apenas na Escola de 

Educação Física da USP e na direção do Centro de Prática Esportiva da USP. 

Como diretor do serviço do ensino médio, emitia uma série de documentos que 

possuíam recomendações para os professores de educação física, diretores de escola e 

inspetores. Num dos planos de ensino sugeridos para os professores do ensino médio, 

havia uma série de recomendações. 

1. – O programa será único em propósitos, utilizando sempre os meios 
universalmente aceitos: Ginástica, Jogos, Esportes, Dança, Grandes 
Atividades ao ar livre, num conjunto harmonioso, mas sofrendo as 
adaptações decorrentes das necessidades peculiares dos sexos e as 
possibilidades materiais de cada escola, do clima da localidade, etc. 

2. – Recomendamos aos Diretores dos estabelecimentos que não possuem 
piscinas, a organização de Cursos de Aprendizagem de Natação, no verão, 
entrando em contato com Diretores de clubes, associações ou de outras 
instituições que possuam aquelas instalações e que possam facilitar o seu 
uso. Os professores que ministrarem o curso, serão pagos de conformidade 
com a regulamentação a ser baixada – Lei no 6.812 de 15/06/62. 

3.  – Será de toda conveniência que o horário escolar seja organizado de tal 
forma que, após a aula de Educação Física haja um período correspondente 
a outra aula, vago (para o aluno e não para o professor), com exceção das 
aulas que precedem o intervalo maior ou fim do período, para que os alunos 
possam banhar-se ou pelo menos preparar-se melhor, para voltar às outras 
aulas e evitar as desvantagens do acúmulo de alunos nos vestiários. Se 
houver ainda tempo disponível, os alunos poderão ocupar-se em atividades, 
recreativo-educativas calmas, como leitura, ping-pong, criquet, malha, 
bocha, xadrez, damas, etc., de acordo com as possibilidades materiais da 
escola. 

4. – Deverão ser aproveitadas todas as oportunidades para correlacionar as 
atividades de Educação Física com as outras áreas do currículo, sempre que 
forem úteis e naturais. Por exemplo: os estudos sociais poderão ser 
relacionados com o conhecimento da organização esportiva do município 
ou do D.E.F.E., através de ligeiros comentários, projeção de filmes, murais, 
visitas, etc. O mecanismo corporal será enriquecido quando em Ciências ou 
Biologia se tratar do Homem, seus sistemas e funções. Os temas de 
Literatura poderão ser interpretados por movimentos de expressão corporal. 
O estudo de ritmos, andamentos, temas folclóricos da música, estará melhor 
representado com o da dança e dança folclórica. E assim outros. 

5. – O rendimento do trabalho da área de Educação Física, deverá ser 
apreciado através de testes ou provas objetivas, como nas demais áreas do 
currículo. 
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6. – Recomenda-se ao professores que organizem ou estimulem e orientem a 
realização e a participação em campeonatos e torneios e preparem líderes 
para realizar ou auxiliar esses trabalhos. 

7. – O êxito é indispensável a toda criança para o seu desenvolvimento 
equilibrado. O jovem não poderá desabrochar se não encontrar, pelo menos 
de vez em quando, a alegria moral consecutiva do sucesso nos seus jogos ou 
trabalhos. Recomenda-se, por isso, especial cuidado com os jovens menos 
dotados, oferecendo-lhes estímulos e oportunidades de aperfeiçoamento 
daquelas qualidades e habilidades que demonstrarem melhor e maiores 
possibilidades. 

8. – Não é específica da área da Educação Física a educação moral e cívica, 
entretanto, ela oferece grandes oportunidades ao professor para exercer o 
ato educativo nesse sentido. Recomenda-se, por isso, devam ser as festas, os 
jogos, as concentrações, as comemorações, etc. preparados com muito 
cuidado e revestidos de espírito muito sério e solene. 

 

Alguns apontamentos sobre este documento: o primeiro item traz uma diferença 

para o padrão de Educação Física da época, pois Boaventura considerava possível 

dialogar com os diferentes projetos de Educação física existentes no período, uma vez 

que os meios seriam “universalmente aceitos”. Trata também de contemporizar a 

questão das diferentes realidades a que possa esse documento chegar. Considerava que a 

Educação Física deveria ter tratamento igual ao de outros componentes curriculares, ao 

sugerir adaptações ao cronograma e à rotina das escolas para a prática da Educação 

Física. Também propunha que os diferentes temas correlatos a Educação Física fossem 

utilizados por outras disciplinas, e que a Educação Física também fosse utilizada como 

um meio para aprendizagem de outras disciplinas na escola. 

 

 Na documentação do acervo é recorrente encontrar documentos que apresentam, 

discutem e sugerem ações em diferentes níveis da atuação político-pedagógica. O 

primeiro nível seria a atuação didático-pedagógica da Educação Física, o segundo nível 

os dirigentes públicos, do setor privado e demais lideranças intermediárias, que não se 

encontram lotadas no quadro do alto-escalão do Brasil, o terceiro e ultimo nível era 

encaminhado aos políticos e administradores públicos que tratavam de forma direta ou 

indireta da educação física. 

 

O Docente da Escola Superior de Educação Física 

 

No caminho de “transformação” do professor normalista Boaventura em 

professor de Educação Física para assumir a cadeira de Educação Física Masculina da 
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ESEF-SP, uma das razões, além de seu grupo de trabalho e relação, é a de que se tornar 

instrutor de ginástica do departamento dava-lhe a concessão legal para assumir tal 

posição, de acordo com o decreto 6.853 no artigo 49o: 

A regência das cadeiras regulares será feita por funcionários do Departamento de 
Educação Física, em função da competência especial já comprovada, por 
designação do Diretor; por funcionários de outras instituições ou laboratórios do 
Estado, em comissão junto ao Departamento de Educação Física, ou por professores 
contratados23.  

 

A certidão funcional aponta que em outubro de 1939 foi designado assistente da 

subseção de Educação Física da secção de Pedagogia da Escola de Educação Física, no 

curso da Escola de Educação Física de São Paulo. Pode-se observar o caráter único de 

transmissão de conhecimento dos conteúdos. A investigação científica não estava 

caracterizada, e ao longo do curso não se preconizava em nenhuma das cadeiras como 

conteúdo privilegiado. Ainda assim, atribuía-se caráter científico ao curso, às cadeiras 

de conteúdo teórico e essencialmente voltadas para as áreas biológicas e de ciências 

humanas. As disciplinas das ciências biológicas eram Anatomia humana, Fisiologia 

humana, Socorros e urgência, e as disciplinas das ciências humanas eram Noções de 

psicologia educativa, Pedagogia da Educação Física, História da Educação Física e 

filosofia (Santos, 2002, p.14). 

Para os docentes da Escola, assim como Evangelista (1997) apontou para o caso 

do Instituto de Educação, a “exigência maior era a de ministrar um ensino eficiente” (p. 

242). Isto é, reforçado exatamente pela circulação dos professores entres a diferentes 

cadeiras, “sem prejuízos de suas funções anteriores”24, fazendo com que se 

comprometessem apenas com a transmissão de conhecimento, não havendo “pesquisa”, 

tal como hoje se entende.  

Boaventura, ao longo de sua carreira docente na Escola Superior de Educação 

Física, substituiu professores e diretores e executou por diversas vezes funções nas 

diferentes cadeiras da Escola, como a cadeira de Atletismo, Futebol, e Handebol, tendo 

sido professor assistente da cadeira de natação25. Concomitantemente às suas funções 

                                                            
23 Decreto No. 6583 de 1 de agosto de 1934. 
24 Certidão Funcional expedida pelo Departamento de Educação Física e Esporte de São Paulo em 12 de 
junho de 1966 (linha 86, 87, fls 3) 
25 Extraído de sua ficha funcional, expedida pelo Departamento de Educação Física e Esporte do Estado 
de São Paulo em 28 de Setembro de 1966. 
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junto ao DEFE-SP, permaneceu como docente da ESEF-SP, mesmo quando esta se 

integrou à USP, até meados dos anos 80.  

Se, como aponta Bontempi Jr (2001), “cada geração intelectual dá aos diversos 

produtos culturais com que se encontra diretamente envolvida, sejam eles obras, linhas 

editoriais, entidades associativas, disciplinas ou currículos” os diferentes contornos que 

podem ser analisados pelo historiador, pode-se analisar Boaventura como um “homem 

de cultura”, que, em diferentes momentos de sua vida, esteve presente nos grupos que 

buscavam definir que padrão de Educação Física nacional.  

Isto ocorre, por exemplo, em 1943, quando foi membro da comissão designada 

pela Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e Saúde para elaborar e 

estudar o Método Nacional de Educação Física. Desde a criação do Departamento de 

Educação Física de São Paulo pelo Decreto 4.855 de 27 de Janeiro de 1931, nas 

discussões e embates nas diferentes instituições reguladoras, civis (ABE, Igreja católica, 

Escola Confessionais) e militares, a busca foi por legitimar os sistemas e padrões mais 

racionais de Educação Física para o Brasil (LINHALES, 2006, MASTROROSA, 2003, 

MELLO, 1998, BETTI, 1991). 

Ainda nesse ano, participou de outra comissão, pelo mesmo órgão, para estudos 

dos programas dos cursos da Escola de Educação Física de São Paulo, como consta da 

Certidão Funcional: “designado junto com outros professores para irem ao Rio de 

Janeiro e realizarem junto à Divisão Nacional de Educação Física, entendimentos 

referentes aos programas dos diversos cursos da Escola Superior de Educação Física de 

S. Paulo”. (ESEFE-SP, 1956, p.3)26. 

Boaventura era assistente da Cadeira Pedagogia e Metodologia na subseção 

Educação Física da Escola, desde 1939. Em 1945, por indicação e recursos 

conquistados pelo então Capitão Sylvio de Magalhães Padilha, diretor geral do 

Departamento de Educação Física e Esportes do Estado de São Paulo27, foi a 

Universidade de Michigan (Michigan State College of Agriculture and Applied 

Science) nos Estados Unidos da América, realizou o curso de especialização em 

Educação Física, Saúde e Recreação, foi sua primeira experiência internacional. 

                                                            
26 Op. Cit. 
27 Idem, Op. Cit, cópias dos ofícios enviados a Universidade de Michigan (vide anexos). 
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Ao terminar o curso, retornou ao Brasil para reassumir todas as suas funções28, e 

implementar novos procedimentos pedagógicos e administrativos, segundo carta 

enviada ao Diretor do Programa de Estudantes na Universidade de Michigan. Nessa 

carta, solicita a inclusão de um de seus estudantes no mesmo programa, comentando seu 

empenho em difundir os ideais da Educação Física apreendidos na “honrosa 

instituição”.29  

No mesmo ano tornou-se professor assistente da cadeira, o que era de certa 

relevância, já que a disciplina estava presente em todas as turmas da grade curricular do 

curso de Educação Física, do primeiro e segundo anos, tanto na turma masculina, 

quanto na turma feminina30. Na escola o comprometimento era com a transmissão de 

conhecimento através de um ensino mais eficiente, pois o curso de Educação Física 

deveria formar professores técnicos31.    

Na Disciplina de Educação Física Geral Masculina eram aplicados 

conhecimentos de conteúdo essencialmente práticos da ginástica (Método Francês/ ou 

Regulamento No. 7 e as Lições Suecas), e na parte teórica se apresentava a história da 

ginástica, “voz de comando”, os exames eram práticos e orais32 sobre o conteúdo 

aplicado.  

No Plano de aulas da XX cadeira de Educação Física Geral Masculina de 1970 

para a turma do primeiro ano, os objetivos eram divididos em habilidades, 

conhecimentos, condição física e disposição (atitude), e o aluno deveria ter habilidade 

para executar satisfatoriamente os exercícios e atividades do programa, além de 

participar satisfatoriamente nas atividades. Os conhecimentos que os alunos deveriam 

apreender eram sobre a nomenclatura relacionada com as posições, exercícios e 

atividades do programa, das técnicas empregadas na execução das posições e dos 

exercícios, das características e objetivos dos diversos exercícios e dos fundamentos 

técnicos indispensáveis ao executante na prevenção de acidentes. 

                                                            
28 Ficha funcional, expedida pelo Departamento de Educação Física e Esporte do Estado de São Paulo em 
1956. 
29 Carta oficial expedida em 14 de junho de 1947 para o Sr. Hannah, diretor do programa de estudantes da 
Universidade de Michigan. 
30 Maiores informações, ver Santos (2002). 
31 Segundo o decreto estadual n. 6.583, de 10. Agosto de 1934, no “art. 2 §d) organizar uma escola de 
educação physica para a formação de professores technicos”; técnicos também no sentido de estes serem 
“os arautos da saúde, vendedores de força e beleza, robustez e vigor” (Soares, 2001, p.118), outro indício 
eram os exames parciais e finais que eram práticos e orais em praticamente todas as disciplinas. 
32 Certidão Funcional emitida pela Escola de Educação Física em 12 de junho de 1956. 
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Para Boaventura, a condição física de seu aluno era indispensável para participar 

satisfatoriamente das atividades do programa. Bem ao molde do que considerava ser a 

representação de um aluno exemplar, colocava em seu programa no quarto item 

4 – Disposição: para participar das atividades do programa, de maneira 

expontânea (sic), altruística e entusiástica, segundo desejáveis normas de 

conduta moral, social e higiênica. 

   

Os temas das aulas eram sempre exercícios ginásticos, e já não se apresentava a 

origem de cada movimento, mas apenas as nomenclaturas gerais, como por exemplo: 

“Posições e suas combinações”, “Por ações e mudanças de formação”, “Marchas e 

exercícios de ordem”, “Exercícios de aquecimento em forma rítmica, recreativa e 

competitiva”, “Técnica de execução dos exercícios ginásticos”, “Progressão e variação 

dos diversos exercícios”, “Exercícios livres”, “Exercícios formativos em pequenos 

grupos, em forma de jogo e em forma coletiva” etc. 

Para Boaventura, havia diversas formas de se empregar os componentes do 

programa de aula, tais como: 

1) Estudo de elementos do programa. 

2) Sessões de atividades físicas generalizadas. 

3) Sessões de jogos. 

4) Sessões de demonstração. 

5) Provas escritas e práticas. 

Um último ponto a destacar é que, em seus programas, tanto do primeiro quanto 

do segundo e terceiros anos, um dos itens da avaliação era a apresentação de uma 

pasta contendo assuntos relacionados ao programa, e os conteúdos deveriam ser: 

(*) conteúdo da pasta: 

a) Programa do curso, bibliografia, quadros sinóticos, desenhos, 

recortes, fotografias, apostilas, etc. 

b) Coletânea de assuntos relacionados ao programa. 

c) Quinze exercícios fundamentais de agilidade e suas variações, com 

os respectivos enunciados e ilustração ou descrição, decompondo-o 

em suas diversas fases. 
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Na assistência da cadeira de Pedagogia e Metodologia, Boaventura poderia ter 

espaço para a apresentação das disciplinas estudadas na recente viagem, podendo 

ampliar o alcance desta experiência entre os alunos e demais colegas da casa. 

Em 1947, após nove anos de regência da cadeira de Educação Física Geral 

Masculina da Escola, foi designado professor catedrático. De fato, de acordo com o 

decreto-lei federal no. 1.212 de 17 de abril de 1939, que tratava da criação da Escola 

Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil e do 

estabelecimento de um modelo de currículo que deveria ser seguido pelos cursos de 

educação física do Brasil, a Escola de Educação Física de São Paulo passa a ter o 

sistema de cadeiras, que foram subdivididas em disciplinas. A escola já contava nesse 

período com o curso de Medicina Esportiva, Massagem e Técnico Desportivo. 

Como professor da escola, Boaventura tratou de estabelecer planos de ensino 

que estivessem de acordo com os seus ideais. Havia um rigor em sua prática cotidiana 

como docente formador de professores, que acreditava esta ser a maneira mais adequada 

para formar um professor responsável e preocupado com a formação de seu aluno. O 

indício deste pensamento pode ser encontrado neste trecho, a respeito da conduta dos 

alunos do 3º. ano do curso de educação física: 

VI – Observações 
1. Procure compreender os “OBJETIVOS”, os “ASSUNTOS” e o 

“PLANO GERAL DE JULGAMENTO” do programa e não encontrará 
qualquer dificuldade no cumprimento de sua tarefa. 

2. Esteja sempre atento aos assuntos do programa calendário, 
independentemente de sua possível ausência. 

3. Aprenda a aproveitar bem o seu tempo: suas notas dependem de seu 
próprio esforço. 

4. Assuma a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado 
5. Esteja sempre disposto a colaborar com seus colegas e professores, 

aproveitando a oportunidade para novas experiências. 
6. Aproveite toda oportunidade para firmar seu conceito perante colegas e 

professores. 
7. Seja disciplinado, jovial, cortês, honesto, leal, responsável, altruísta e 

corajoso em suas atitudes e procedimento e estará sendo digno como 
aluno e como cidadão. 

 
Discutir-se-á a respeito desta e outras concepções no capítulo seguinte, onde será 

possível analisar outros conjuntos de idéias. 

Como professor atuante, estivesse no departamento, na associação ou na escola, 

Boaventura buscava articular suas idéias e sugestões em diferentes níveis da ação 

político pedagógica, e tratava de desenvolver práticas que estivessem em conluio com 

seus ideais de educação física. Um outro nível era o plano administrativo, pois 



46 

 

acreditava que com uma administração eficiente se obtinham resultados mais 

satisfatórios33. 

Pode ser verificada essa tensão entre prática pedagógica e prática administrativa 

ao longo de seu percurso dentro da ESEF. Em 1955, foi eleito membro do conselho 

técnico administrativo da Escola de Educação Física de São Paulo, na tentativa de a 

escola organizar sua estrutura para a adaptação as novas diretrizes oriundas das 

reformas feitas no Departamento, e Boaventura era o presidente da comissão que estava 

planejando e reorganizando as diretrizes do DEFE-SP. 

No estado de São Paulo, pela lei estadual no. 2.956 de 20 de janeiro de 1955, foi 

criado o Conselho Estadual do Ensino Superior, e os desdobramentos que se seguem a 

este fato culminariam na incorporação da Escola de Educação Física e Esporte de São 

Paulo-EEFE-SP, ex-Escola Superior de Educação Física – ESEF-SP ao Sistema 

Estadual de Ensino, elevando a EEFE-SP à condição de Instituto Isolado de Ensino 

Superior pelo decreto-lei estadual no. 5.101 de 30 de Dezembro de 195834. No processo 

de se tornar um Instituto Isolado de Ensino Superior, a EEFE-SP se desvincula do 

Departamento de Educação Física e Esporte, adquirindo autonomia de gestão e de 

constituição de seu currículo. 

Essa nova situação foi fundamental para escola se firmar como uma instituição 

por excelência do Ensino Superior. Também seria importante formar seus quadros de 

docentes e de acordo com a Lei 6.043/61 do dia 16 de outubro. Boaventura foi 

“nomeado para exercer em caráter efetivo o cargo de Professor Catedrático [...] para a 

XX Cadeira de Educação Física Geral Masculina” (São Paulo, 1966, p. 9), em 8 de 

dezembro de 1961, foi descomissionado do Departamento, em função de sua nomeação 

na EEFESP como Professor Catedrático Fundador da Escola. 

Essa transição não ocorre sem conflitos e celeumas. Segundo Gnecco (2005), os 

fatos que marcam a celeuma gerada foram a falta de sede própria da Escola e os 

desdobramentos do desvinculamento da escola, que provavelmente acarretaram no 

esvaziamento das esferas de atuação do DEFE-SP. Reitera-se que na formação do 

Departamento em 1931, a escola seria uma das esferas de formação do profissional 

                                                            
33 É possível que esta forma de articular a prática pedagógica com a prática administrativa, tenha sido 
uma das apropriações oriundas da experiência americana, como ele próprio afirma em seu relato dizendo 
ter aprendido muito sobre planejamento e organização, “já que de educação física mesmo”, ele chegou a 
dar aulas no curso de especialização que realizou na Universidade de Michigan. 
34 Para maiores esclarecimentos ver Gnecco, 2005. Op.cit. 
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detentor do conhecimento pragmático, científico necessário à época para se estabelecer 

um padrão de Educação Física. Outro problema recorrente da escola era que durante 40 

anos essa não teve sua sede própria, somente em 1974 se construiu a sede da EEFESP 

na USP. Segundo Gnecco (2005) desde 1934 até a sede provisória no ginásio do 

Ibirapuera em 1944, haviam sido nove os locais que receberam a escola. A procura de 

uma sede para escola sempre foi recorrente para aqueles que consideravam fundamental 

para o desenvolvimento dos trabalhos de formação dos alunos.  

Quando Boaventura regressou dos Estados Unidos em 1946, em entrevista a 

Gazeta Esportiva, fez uma análise da infraestrutura, da disponibilidade de 

equipamentos, materiais e programas de incentivo à prática de atividade física no 

sistema universitário americano e sem confrontar as duas realidades sócio-econômicas, 

faz uma análise rasa do que considerou como importante para estabelecer um sistema de 

ensino eficiente. Havia para o professor uma relação entre os espaços e equipamentos 

para a prática de atividade física e a consolidação e educação dos sujeitos para uma vida 

ativa. 

Como nós, os americanos reconhecem assim a necessidade de um equipamento 

adequado para maior eficiência dos seus programas de ensino, porém ao 

contrário de nós, eles constroem na realidade todas essas facilidades. 

 

Boaventura alerta que a comparação seria inapropriada, mas em seu discurso 

pontua uma real necessidade, que era reivindicada pelos docentes da ESEF-SP:  

 

Qualquer tentativa de comparação entre os Estados Unidos e o nosso país 

quanto ao que se refere as tais facilidades, não seria razoável no momento; 

entretanto, desejo ressaltar a necessidade absoluta de se definir a vida da Escola 

de Educação Física e Desportos do Estado de São Paulo. 

 

 Atribuindo à Escola de Educação Física uma vida “verdadeiramente errante”, 

expondo o fato da Escola não ter uma sede própria, e atribuindo a possibilidade de 

sucesso ou a possibilidade de um desempenho maior com uma sede e instalações 

adequadas, afirma que a escola: 

Não dispõe de uma sede própria e siquer (sic) adequada que a venha 

colocar em condições de poder mais eficientemente preparar professores 
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especializados e realmente habilitados a desempenhar seu papel importante 

dentro do plano geral de educação do nosso povo35. 

 

Alguns dos locais que receberam a ESEF-SP foram o Parque da Água Branca 

Dr. Fernando Costa, localizado na Zona Oeste da cidade de São Paulo, que tinha aulas 

teóricas e de ginástica; outras aulas, como Bola ao cesto, Natação, Handball, eram 

ministradas no Clube Sírio, localizado na Zona Sul da cidade, e no Clube Paulistano, 

localizado na Zona Central de São Paulo36, depois o Clube de Regatas Tietê, o Floresta, 

que atualmente se chama Clube Espéria, o Germânia, atual Esporte Clube Pinheiros, e, 

por fim, o Ginásio do Ibirapuera, que não tinha telhado em 1944, tendo sido coberto em 

1958 (GNECCO, 2005, p.91). 

Ainda como professor, por diversas vezes, devido a relações estabelecidas com 

outros professores da área, visitou escolas de Educação Física fazendo intercâmbio e 

apresentando suas idéias a respeito da Educação Física, como em 1964, em que foi 

convidado pelo professor Aloyr Queiroz37 a ministrar na escola de Educação Física de 

Vitória no Espírito Santo o curso de aperfeiçoamento para professores de educação 

física. Também nesta oportunidade esse curso foi semelhante ao realizado na cidade de 

Santos, e o tema foi a ginástica como dispositivo da Educação Física e sua contribuição 

na formação corporal. 

No processo de integração da escola à USP em 1969, era um dos docentes da 

escola, promoveu o debate na APEF sobre o problema da escola. Segundo Gnecco, a 

Escola de Educação Física sempre esteve a procura de uma sede própria desde 1934 a 

1974 quando se deu a sua instalação na USP38. Porém, Boaventura nunca foi diretor da 

escola, apesar do respeito e admiração que tinha entre seus pares. Nas duas eleições em 

que seu nome constava na lista tríplice, perdeu na indicação do governador. 

 

 

O Militante da Associação de Professores de Educação Física 
                                                            
35 A Gazeta – São Paulo - Sábado, 26 de outubro de 1946. 
36  Extraído do depoimento do professor Boaventura em entrevista gravada para os professores Dr. 
Ademir Gebara, Dr. João Batista Andreotti Tojal e Pedro Stucchi Sobrinho na sala de congregação da 
Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp em 1980. 
37 Aloyr esteve em 1951, 1952 em Santos para participar dos primeiros cursos de aperfeiçoamento técnico 
e pedagógico de educação física em Santos. 
38 Para maiores esclarecimentos e informações sobre a incorporação da EEF-SP ver Gnecco, José 
Roberto, 2005. A reforma universitária e a USP: a integração da Escola de Educação Física em 1969, 
Tese de doutorado, Faculdade de Educação/USP. 
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Outro órgão em que o professor Boaventura era atuante, mostrando a sua 

“militância” na área, era a Associação dos Professores de Educação Física do Estado de 

São Paulo, um dos órgãos-guia da legitimação da Educação Física no estado. 

A APEF-SP surgiu como um órgão que simbolizava a profissionalização da 

docência em Educação Física. Desde os primórdios de sua fundação, a APEF-SP teve 

em seus quadros de diretoria, funcionários e docentes do DEFE-SP e da ESEF-SP. Por 

conta dos membros em comum, as idéias que circulavam pela Escola, ou dentro do 

departamento, tinham força e voz na associação. 

Cabia à associação reforçar a importância de se ter um profissional qualificado 

nas escolas oficiais e particulares, para a vulgarização dos preceitos da Educação Física, 

bem como discutir e apontar a configuração do profissional e do campo. Por isso, em 

1947, Boaventura viajou a Buenos Aires como representante da APEF-SP, para a 

Conferência dos Professores de Educação Física da América Latina, a fim de 

estabelecer novos contatos e apresentar o que se estava sendo aplicado no Brasil.  

Boaventura foi eleito presidente da APEF-SP no Biênio de 1952/53, o que indica 

sua respeitabilidade e liderança entre os professores de então. Durante sua gestão, 

promoveu uma campanha para a aquisição de uma sede para a Associação. Na 

campanha foi adquirida uma sede, uma casa localizada à rua Cesário Mota Jr, no. 286 

(onde atualmente há um prédio, no qual a APEF ocupa quatro salas). 

Em 1958, deu o primeiro curso técnico pedagógico de Educação Física na sede 

regional do Departamento Nacional de Educação do Ministério da Educação e Cultura 

no Paraná. O tema apresentado foi sobre a organização da educação física na escola. 

Apresentou suas idéias a cerca do planejamento, colocou que as atividades de um 

programa de educação física deveriam ser “conduzidas de forma sucessiva, progressiva 

e sistemática (temporadas)” e que o coroamento das temporadas seriam as 

“competições, festivais (oportunidades oferecidas, conceito de disciplina, etc)”. 

A presença de Boaventura era intensa entre os professores. Realizou diversas 

visitas às Associações para ministrar palestras e cursos.  Advogava sempre em causa da 

Educação Física dentro de um plano geral de Educação. Por exemplo, em 1962 e 63 foi 

à Associação dos Professores de Educação Física do Estado da Guanabara, e realizou o 

I e o II estágio Internacional de Educação Física e Recreação do Estado da Guanabara 

atual Rio de Janeiro, com os temas da Educação Física na escola como elemento 
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formador do cidadão e do sujeito ativo em suas horas de lazer, “ocupando seu tempo 

com atividades sadias e formadoras de cidadania”. 

Em 1971, foi à Associação de Especializados em Educação Física e Desportos 

do Rio Grande do Sul e deu o curso de organização da Educação Física Escolar. O tema 

foi semelhante ao do curso do Paraná, com exceção de um, sobre a ginástica como 

instrumento da Educação Física. 

Outro ponto importante de sua formação e militância na época foi a crítica que 

fazia à falta de infraestrutura para a prática da atividade física na escola, à falta de um 

programa único de Educação Física para todos os níveis escolares e à falta de incentivo 

ao Desporto Universitário. Destaco neste ponto parte de uma entrevista a um jornal da 

época em que pontua estas questões. 

A entrevista se deu quando regressou do curso de especialização em Educação 

Física e Recreação, realizado nos Estados Unidos. Nela, oferece um balanço geral de 

suas impressões e expõe questões que considerava fundamentais para a expansão e 

crescimento da área da Educação Física e de sua prática cotidiana em escolas, ginásios e 

universidades. Como havia sido membro da comissão designada pela Divisão de 

Educação Física do Ministério da Educação e Saúde para elaborar e estudar um método 

nacional, critica e rebate a maneira como estava se discutindo a proposta, pois, 

“enquanto discutimos a criação de um método nacional de Educação Física, adaptado de 

outros métodos, o americano traçou patrioticamente o seu sistema de ensino dentro do 

método geral de educação 39”. Percebe-se que, ao afirmar que a Educação Física 

naquele país integrava um sistema geral de educação, almejava o mesmo para a 

Educação Física no Brasil. 

O professor continua sua análise do “sistema de ensino” da Educação Física 

americana, dizendo que este era “único para todos os ramos de ensino, aplicando-o 

inicialmente e melhorando-o progressivamente à custa de suas próprias experiências e 

observações de laboratório40”. É muito provável que, para Boaventura, a ciência e as 

experiências de campo, entre tentativas de erro e acerto, podiam efetivamente 

corroborar para a construção de um padrão de Educação Física: “os brasileiros são 

suficientemente capazes de tudo isso si se atirarem a campo para experimentar e 

                                                            
39 A Gazeta – São Paulo - Sábado, 26 de outubro de 1946. 
40 A Gazeta – São Paulo - Sábado, 26 de outubro de 1946. 
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concluir41”. Aparentemente, estava convencido das contribuições que o “terreno 

cientifico” produzia para a Educação e Educação Física. Recorre à ciência, porém, não 

apresenta explicitamente o referencial científico de que se apropriou.  

Ainda sobre a experiência americana, relata sobre a obrigatoriedade da Educação 

Física a partir do curso primário até o nível universitário: “Em regra geral se extendem 

até o segundo ano universitário, quando então é de se supor tenha o estudante adquirido, 

pela prática, hábitos e atitudes e conhecimentos que o conservem expontaneamente 

ligado às lides esportivas da Universidade42”. 

Boaventura creditava ao programa de atividades físicas por meio da gama de 

escolhas de modalidades que se desejava seguir, o sucesso e vislumbre do sistema 

esportivo universitário, apontando para o fato de a universidade americana dar o suporte 

para que se continuasse a prática da modalidade de sua escolha durante seu curso 

superior, trazendo ao aluno “reais benefícios para a sua saúde e bem-estar”.43 

Como Desporto Universitário, ele define: “... toda atividade física competitiva e 

recreativa praticada por estudantes regularmente matriculados em curso do ensino 

superior44”. Também aponta para a aparente importância dada nos EUA para a 

Educação Física, dizendo “... os créditos ou pontos obtidos nos cursos de Educação 

Física são considerados em igualdade de condições com aqueles obtidos nos cursos 

intelectuais, para efeito de aprovação”. Aproveita a oportunidade para citar as 

competições universitárias no Estado de São Paulo, ressaltando as iniciativas de alguns 

cursos universitários terem suas próprias competições: 

Sou de opinião de que uma iniciativa oficial no sentido de proporcionar 

aos universitários paulistas oportunidades e facilidades em local, equipamento, 

material e orientação especializada, para melhor conhecimento e pratica dos 

esportes de sua predileção, como parte integrante do seu programam geral, seria 

merecidamente recebida com a maior das satisfações por tantos quantos 

passarem pelos bancos universitários.45 

 

Apesar de mencionar as iniciativas esportivas universitárias realizadas por 

algumas instituições, acreditava que deveria ser papel da ação pública proporcionar 
                                                            
41 Idem. 
42 A Gazeta _ São Paulo - Sábado, 26 de Outubro de 1946. 
43 Ibidem. 
44 Extraído do Texto “A Educação Física e a incógnita do desporto nacional”, fonte: acervo do professor 
Antonio Boaventura da Silva. 
45 A Gazeta – São Paulo – Sábado, 26 de Outubro de 1946. 
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“oportunidades e facilidades”. Em uma de suas ações na ESEF-SP, em período anterior 

a esta entrevista, já se envolvia com as “lides esportivas da universidade”: 

“Cumprimentado pelo diretor do DEFE pela vitória da turma de futebol do centro 

acadêmico de Ed. Física da Escola, tendo alcançado o título de Campeão Universitário 

de 1940”46. 

Boaventura encerra, dizendo, “ao invés de nos pôr a campo para existir (sic), 

inspecionar e fiscalizar, como comumente o fazemos, por que não passamos a sugerir e 

orientar um plano de trabalho aos nossos professores? Chegaríamos assim aos 

resultados almejados mais rapidamente e democraticamente”.47 

                                                            
46 Portaria n. 73 de 7-1-1941, extraído da Certidão Funcional expedida pelo DEFE –SP em 12 de junho de 
1956. 
47 A Gazeta - São Paulo - Sábado, 26 de Outubro de 1946. 
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CAPÍTULO II 

Atuações do Professor Boaventura e suas Concepções da 

Educação Física 

II.1 – O roteiro das atuações do professor 
 

Neste capítulo serão apresentadas e analisadas algumas das concepções de 

Boaventura à frente da diretoria da secção técnica do Departamento de Educação Física 

de São Paulo, da cadeira de Educação Física Masculina da Escola Superior de Educação 

Física, bem como representante dos professores de Educação Física de São Paulo pela 

Associação de professores de Educação Física de São Paulo. Também se apresentarão 

algumas das ações de Antonio Boaventura que refletem sua interpretação do que seria a 

Educação Física na escola, identificando questões como o valor educativo das 

atividades físicas, a postura do professor perante seus alunos, aulas para os homens e 

mulheres, o caráter lúdico das aulas e o diálogo com os diferentes dispositivos e padrões 

de educação física, dos quais se apropriou e divulgou-os como docente formador de 

professores de educação física para as escolas primárias, secundárias e de ensino 

superior. 

Como foi visto no capítulo anterior, na década de 1950, Boaventura ocupava o 

cargo de Diretor da secção técnica do DEFE-SP, era professor catedrático da ESEF-SP, 

e estava se articulando para presidir a APEF-SP (Gestão 1952/53). Em 1951, foi o 

organizador do primeiro curso de aperfeiçoamento técnico e pedagógico para 

professores de Educação Física48, com professores de São Paulo e de outros estados. Em 

1947, fora a Buenos Aires, como representante da APEF-SP para a III conferência de 

Professores de Educação Física49, trocar experiências e idéias sobre a Educação Física 

no Estado de São Paulo, bem como o campo profissional quais eram as virtudes e 

“desafios”50 para a legitimação da área. Em 1949, mesmo sob crítica de alguns 

professores da Escola de Educação Física51, é: 

                                                            
48 Extraído da Ficha Funcional datada em 12 de junho de 1956 pelo Departamento de Educação Física e 
Esporte de São Paulo e entrevista do professor. 
49 Idem. 
50 Leia-se: dificuldades, vícios, e o confronto com outros projetos de Educação Física que pudessem 
prejudicar o “bom andamento profissional”. 
51 No seu depoimento em entrevista gravada para os professores Dr. Ademir Gebara, João Batista 
Andreotti Tojal, Pedro Stucchi Sobrinho na sala de congregação da Faculdade de Educação Física da 
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autorizado a ausentar-se do país, nos termos do Artº 47, pelo prazo de quarenta 

(40) dias, a contar de 14/7/1949 [...] a fim de representar o Estado na II 

Linguiada a realizar-se em Estocolmo, na Suécia (DEFE-SP, 1966). 

Esse evento é significativo em seu itinerário de formação, na confrontação com 

os padrões internacionais e no estabelecimento de um grupo de trabalho no exterior, 

pois nessa experiência que teve contato com profissionais da área e os convidou para 

virem ao Brasil, “dividirem seu conhecimento”, pois acreditava que a Educação Física 

no Brasil necessitava de um “novo ar” para se estabelecer como um elemento da 

Educação Geral. 

Na Suécia, realizou o curso de especialização em Ginástica Sueca, no Real 

Instituto Central de Ginástica de Estocolmo. Conheceu o professor do curso, Curt 

Jonhasson, que convidou em 1952 para ministrar um curso de Ginástica Sueca no curso 

técnico pedagógico de Santos e um curso de especialização em Ginástica Sueca na 

Escola Superior de São Paulo. 

Durante essa viagem à Europa, tomou contato com outros profissionais e 

representantes de Divisões de Educação Física e institutos de Esporte, como Margarette 

Frohlich, da Áustria, a quem convidou para, em 1953, ministrar um curso de ginástica 

feminina moderna em Santos; Illona Poulker, da Hungria, que veio a seu convite 

ministrar o curso de Ginástica Rítmica; Auguste Listello, da França, a quem também 

convidou ao Brasil em 1950, de quem se tornou companheiro de publicações e cursos 

ministrados em diferentes estados brasileiros e países sul – americanos. 

Nessa mesma viagem Boaventura associou-se à Federação Internacional de 

Educação Física (FIEP), entidade internacional, com sede na França, que congregava 

universidades que possuíam faculdades de Educação Física, Departamentos e Institutos 

de pesquisa em Educação Física. Essa entidade representava o órgão agregador dos 

diferentes profissionais de educação física em diversos países. 

 Em 1950, foi a Montevidéu como representante da APEF-SP, participar do 2º. 

Congresso Panamericano de Educação Física. Lá apresentou um trabalho intitulado 

“Educação Física na Universidade”, que se constituía de um relato de experiência na 

                                                                                                                                                                              
Universidade Estadual de Campinas – Unicamp em 1980, relata que os professores das áreas esportivas 
criticavam a viagem, dizendo que “era mais um passeio”. 
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Universidade Americana52, na análise de sua experiência como docente do ensino 

superior e Diretor da secção técnica do DEFE-SP.  Em 1951, pouco antes do curso de 

Santos, foi a Montevidéu para o 3º. Congresso Panamericano de Educação Física, no 

qual em assembléia foi aprovado o plano de Educação Física Panamericano, que ele 

próprio divulgou no II curso de Aperfeiçoamento Técnico e Pedagógico de Educação 

Física.  

 O Curso Técnico e Pedagógico de Educação Física de São Paulo constituiu 

importante veículo para a disseminação entre os professores brasileiros dos valores, 

projetos e padrões internacionais e nacionais de Educação Física pertinentes ao grupo a 

que Antonio Boaventura pertencia. Boaventura foi o primeiro e o principal organizador 

desses cursos, realizados durante as décadas de 1950 e 1960, em sua maioria, na 

Escolástica Rosa, na cidade de Santos. Os cursos ocorriam anualmente, eram 

gratuitos53e de forma semelhante foram realizados em diferentes partes do estado de São 

Paulo, em estados brasileiros e países sul-americanos, variando em sua regularidade. 

                                                            
52 A experiência na Universidade de Michigan e também de visitas técnicas a outras Universidades para 
conhecer o sistema esportivo universitário dos Estados Unidos da América, era docente da ESEF-SP 
desde 39. Nesse período a Escola já era considerada um Instituto Superior Isolado. 
53 Boaventura e sua esposa Elza Fleury foram responsáveis por conseguir recursos junto ao Secretário do 
Estado para trazer os professores palestrantes. Esta é uma das menções à esposa que o professor faz na 
entrevista da década de 80 para os professores da faculdade de Educação Física da Unicamp, Op. Cit. 
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Foto do grupo feminino participante do Curso de aperfeiçoamento técnico e pedagógico na 
Argentina, Buenos Aires, 1958 (professor Boaventura ao centro). Fonte: Acervo Professor Antonio 
Boaventura da Silva 

    Sobre a circulação das concepções e de como perfazem os caminhos, pode se 

observar que no curso havia a presença de diversos professores de escolas públicas e 

particulares do interior e da capital de São Paulo, e de certo modo chegou a esses 

professores o que se havia discutido “internacionalmente”. Esta é uma das mais 

significativas formas pelas quais Boaventura atuou na divulgação e adaptação ao país de 

modos de pensar e praticar a Educação Física de outros lugares do mundo. Esses cursos 

também recebiam daqueles que participavam o nome de Curso Internacional de Santos 

ou Estágio Internacional de Santos. 

   Na lista de professores convidados54 para ministrar cursos e palestras estão 

Auguste Listello, do “Institut des Sports” da França, com o Método Desportivo 

Generalizado; Curt Jonhasson, do Instituto Real Central de Ginástica de Estocolmo-

Suécia, com a Ginástica Sueca Moderna ou Ginástica Balanceada; Nestor e Nelly 

Ybarra do Centro de Educação Física de Montevidéu – Uruguai, com a Ginástica de 

Solo; Gerhard Schimdt da Divisão de Educação Física da Áustria, com o Método 
                                                            
54 As informações foram retiradas de partes de cartas encontradas no acervo com esses sujeitos, relatórios 
de atividade e atas de reunião desses eventos técnico-pedagógicos. Está nos anexos uma carta enviada por 
Margarette Frohllich.ao professor Antonio Boaventura. 
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Natural Austríaco; Alberto Dallo do Instituto Superior de Educação Física da Argentina, 

com a Ginástica Geral; Margarette Frohllich da Áustria, com a Ginástica Feminina 

Moderna e Illona Poulker da Hungria, com a Ginástica Rítmica Feminina. 
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II.2 - Cursos de aperfeiçoamento técnico e pedagógico de Educação Física 
 

Os objetivos dos cursos de aperfeiçoamento técnico e pedagógico de Educação 

Física, planejados e organizados por Boaventura, foram a racionalização do ensino da 

Educação Física, considerando que só poderia ser assim caso se estabelecesse uma 

unidade de conteúdos, continuidade e eficiência da ação educativa, e o cumprimento de 

um currículo mínino de conteúdos universalmente aceitos. As propostas não eram 

voltadas apenas ao conteúdo didático, mas, como pode se averiguar no quarto item, a 

auxiliar o professor em sua prática, buscando instrumentá-lo com estratégias e sugestões 

para os problemas diários. 

4 – Auxiliar o professor: 

a) Interessar todos os educandos no aprendizado dos gestos 
ginásticos e desportivos de acordo com suas habilidades... 

b) Dar a escola oportunidade de colaborar na solução do 
problema da generalização esportiva (Trabalho básico 
sistemático de formação e iniciação esportiva). 

Único em seus propósitos, porém jamais rígido em face: 
1o. Das condições materiais de cada escola. 
2o. Para não tolher a liberdade do professor. 
3o. Reprogramar o conceito de uniformidade, não satisfaz o ideal 
pedagógico. 
Meios universalmente aceitos para a elaboração do programa – 
Ginástica - Jogos – Esportes – dança – atividades ao ar livre. 
 

É possível que Boaventura estivesse atento para as diferentes realidades de 

trabalho dos professores que freqüentavam o curso, já que em seu segundo subitem 

sugere flexibilidade em relação ao espaço de aplicação e materiais, da possibilidade do 

professor fazer suas escolhas metodológicas, mas sempre “único em seus propósitos”. 

Provavelmente, quando se refere ao conceito de uniformidade, estivesse fazendo alusão 

a sua primeira obra “Vozes de Comando – sua uniformização em Educação Física”, que 

foi distribuída a todos os estabelecimentos de ensino oficiais em 1942, e previsto na 

portaria no. 113 de 27 de agosto de 1941, que tratava de uniformizar os comandos dos 

diferentes padrões de educação física existentes à época. 

Outro indício da transformação do conceito de educação do físico e da disciplina 

Educação Física, é o aparente consenso do que Boaventura chamou de “meios 

universalmente aceitos para elaboração do programa – Ginástica – Jogos – Esportes – 

dança – atividades ao ar livre”. Para ele, não se tratava da cisão entre ginástica e esporte 
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que a historiografia aponta nas décadas de 30 e 40, em que haveria resistências à 

incorporação do esporte nas aulas de educação do físico. 

Do primeiro curso participaram 300 profissionais; no curso seguinte, 420, 

advindos de diferentes estados e países sul-americanos, dentre eles, Luiz Brisquelt do 

Chile, Enrique e Gilda Romero Brest da Argentina, Jacintho Francisco Targas55 do Rio 

Grande do Sul, Antonio Boaventura da Silva de São Paulo, Antonio Salles de Oliveira 

de São Paulo, Curt Johansson56 da Suécia, Aloyr Queiroz de Araújo do Espírito Santo, 

Sylvio José Raso de Minas Gerais, Francisco Pereira da Silva de São Paulo, Julio M. 

Isquierdo da APEF do Uruguai, Raul V. Blanco da Comissão Nacional de Educação 

Física do Uruguai. 

 Na assembléia do curso foram debatidos os problemas da Educação Física 

Nacional, em que se propôs formar uma comissão para analisar e encaminhar ao 

Ministro da Educação e Saúde um memorial, apontando para os problemas da falta de 

organização e orientação sobre a educação física nas escolas primárias, secundárias e 

profissionais. Boaventura, então Diretor Técnico do Departamento, relatou a 

necessidade de se traçar um plano de trabalho que já deveria ter sido feito pelo DEFE, 

logo após o primeiro curso, para analisar o problema da Educação Física no Brasil e 

sugerir soluções. Major Targas, Diretor da Escola Superior de Educação Física de Porto 

Alegre, disse que no Rio Grande do Sul já havia reunido uma comissão para tratar do 

assunto e sugeriu que fosse feito um trabalho em conjunto e reunir com a Divisão de 

Educação Física para solicitar do Ministério um trabalho a respeito. Mario Nunes de 

Souza, professor da Escola Superior de Educação Física de São Paulo e companheiro de 

Boaventura, sugeriu que fosse enviado um memorial, “forçando uma reunião de 

diretores na Divisão”.  

Parece ter havido um consenso a respeito do problema da Educação Física, mas, 

não necessariamente sobre este mesmo slogan repousam os mesmos anseios. Francisco 

Gomes, professor de Educação Física da Escola Normal de Taquaritinga, sugeriu que 

                                                            
55 Jacintho Francisco Targas foi companheiro de Boaventura na delegação brasileira que foi à Lingíada 
em 1949, era diretor da Escola de Educação Física do Rio Grande do Sul, foi duas vezes vice-presidente 
da FIEP mundial e presidente da FIEP na América Latina em 1975, quando escreveu o código de ética 
profissional da Educação Física, traduzido para o francês, alemão, árabe, espanhol, italiano além do 
português (Boletim FIEP, no. 12/03). 
56 Em diferentes documentos o nome do Sr. Curt Johansson (Manuscrito de Boaventura no curso de 
Santos), vem como Kurt Jonhasson (Notícia da Gazeta Esportiva de 27/06/1951) e o mais comum Curt 
Johnson (Atlas do esporte 2002, transcrições de entrevista e outros estudos da historiografia). Trata-se de 
Curt Johansson, pois na lista de presença anexada a ata do II encontro há uma assinatura do próprio. 
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fosse aproveitada a presença de professores estrangeiros, do Chile, da Argentina, do 

Uruguai e da Suécia, e fosse traçado um plano conjunto, uma vez que a Educação Física 

era um problema geral. Antonio Coelho, Delegado Regional de Educação Física de 

Campinas, propôs que fosse realizada uma reunião no ministério, conclamando os 

presentes a se unirem para que fossem ouvidos. 

O professor Brisquelt, da Divisão de Educação Física do Ministério da Saúde do 

Chile, declarou que desconhecia a organização da educação em São Paulo e do Brasil, 

mas achou interessante a apresentação de um memorial com objetivos e sugestões, “pois 

um documento assim tem valor”. Mas, o próprio Brisquelt alertou que “não se poderá já 

se apresentar soluções” sem que fosse criada primeira uma comissão para planejar as 

ações e dividir em subcomissões que tratariam do assunto em diversas frentes de 

trabalho. Boaventura propôs a formação de uma comissão para redigir o memorial, e 

Major Targas enfatizou que deviam ser apresentados os pontos de apoio à comissão. O 

professor Boaventura agradeceu a colaboração de todos e externou sua opinião, dizendo 

que “devemos ter mais confiança na obra que propomos”. Enrique Romero Brest, 

professor da Escola de Educação Física de Buenos Aires na Argentina, sugeriu que 

fosse votada a comissão com representantes dos estados presentes, sugestão que foi 

aceita, e a Assembléia votou seus representantes57. 

 Nas deliberações do curso de Aperfeiçoamento técnico e pedagógico de 

Educação Física, encaminhadas ao então Ministro da Educação e Saúde, o Ministro 

Ernesto Simões da Silva Freitas Filho, reivindicava-se que fosse dada à Educação Física 

o mesmo “tratamento dispensado às demais atividades do currículo”, através de medidas 

legais junto aos diferentes extratos administrativos do sistema de ensino. 

Os professores participantes do II curso de aperfeiçoamento técnico e 
pedagógico promovido pelo Departamento de Educação Física do Estado de 
São Paulo, realizado em Santos de 20 de junho à 5 julho de 1952, apelam à 
Vossa Excelência no sentido de: 

I - Dar igual tratamento dispensado às demais atividades do currículo 
escolar à educação física, promovendo medidas administrativas junto às 

                                                            
57 Foram eleitos os seguintes representantes: do Rio Grande do Sul, o Major Jacinto Targas, diretor da 
Escola de Educação Física de Porto Alegre, do Paraná, o professor Roberto Willian Albizú, diretor da 
Escola de Educação Física e Desporto de Curitiba, de Minas Gerais, o diretor Sylvio José Raso da Escola 
de Educação Física das Faculdades Católicas de Minas Gerais e SESI, do Distrito Federal, o professor 
Manoel Monteiro Soares do Serviço de Educação Física e Recreação da prefeitura do Distrito Federal – 
Rio de Janeiro, do Espírito Santo, o diretor Aloyr Queiroz de Araújo da Escola de Educação Física de 
Vitória, de São Paulo o diretor técnico Antonio Boaventura da Silva, do Departamento de Educação 
Física. 
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autoridades oficiais e aos Srs. Diretores de estabelecimentos de ensino de todos 
os níveis. 

Entendia-se que a obrigatoriedade da educação física nos estabelecimentos de 

ensino não era suficiente, se os poderes públicos não tornassem efetivas determinadas 

ações e leis, já que a disciplina gozaria do mesmo status das outras. Então, sugeriu-se 

que não fosse permitido o licenciamento de estabelecimentos de ensino em qualquer 

nível, oficiais ou não, se não atendessem a especificações e espaços necessários para a 

prática da educação física, garantindo-lhe a reserva de áreas internas e externas. 

II - Tornar, efetivamente, obrigatória a reserva de áreas, internas e 
externas, para a educação física, não permitindo, em hipótese alguma, o 
licenciamento de estabelecimentos de ensino de qualquer nível, oficiais ou não, 
sem que preencham as condições exigidas pelo órgão especializado competente. 

 

Ainda, solicitavam que fossem reexaminadas as “DIRETRIZES” para a 

Educação Física nos estabelecimentos de ensino secundário, por entenderem que essas 

não satisfaziam o propósito da Educação Física na escola, que fossem aperfeiçoados as 

suas finalidades no ensino secundário, que o número e a duração das aulas fossem 

aumentados. Ainda questionavam algumas ações do cotidiano do professor, como as 

avaliações práticas, considerando-as impróprias e sem objetivos claros, e pretendiam 

que fossem definidos critérios quanto à freqüência às aulas de educação física, pois a 

política para essa forma escolar era “instável”, dificultando a ação do professor. 

Criticaram a documentação exigida pelas escolas, classificando-as como desnecessárias, 

solicitaram que houvesse assistência médica e, por fim, que fosse dada aos professores a 

possibilidade de experimentar novos dispositivos educacionais em sua prática 

pedagógica. 

Dentro desse conjunto de reivindicações, sugestões e críticas, o memorial ainda 

trazia itens sobre a Educação Física nas Escolas Normais, a efetivação da prática da 

educação física nas Escolas Primárias e a obrigatoriedade da educação física nas escolas 

técnicas do Ministério de Educação e Saúde. O incentivo à prática esportiva nas escolas 

também fazia parte do conjunto da lista, além de, no mesmo texto, sugerir a 

periodicidade e o tempo das atividades. Por fim o texto, com mais três itens, sugeria que 

o Ministério promovesse instrumentos de aperfeiçoamento e atualização de 

conhecimentos na área da educação física, como cursos, publicações etc., estabelecesse 

convênios com os estados, descentralizando as ações para que cada órgão competente 
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pudesse organizar orientar e dar assistência a educação física. E, por fim, que fosse 

convocada uma reunião com os representantes dos estados para que pudessem colocar 

as aspirações de seus representados de acordo com as necessidades locais, sugerindo 

soluções aos problemas “levando em conta o plano pan-americano de Educação Física, 

aprovado no 3º. Congresso Pan-americano de Educação Física”. 

 

II.3 – As Demonstrações Públicas de Educação Física 
Outra das ações significativas de Boaventura na Educação Física do Estado de 

São Paulo, quando se tornou técnico do Departamento de Educação Física, foi a de 

principal organizador e articulador entre os professores da rede pública do estado para o 

desenvolvimento das demonstrações públicas de Educação Física. Essas demonstrações 

estavam previstas no decreto no. 4.855 de Janeiro de 1931 da criação do DEFE-SP no § 

6o. “Organizar e patrocinar provas e demonstrações de gymnastica, athletismo e outros 

esportes, assim como concursos de robustez physica”. 

Segundo Mastrorosa (2003), Arne Enge então diretor técnico e docente da 

Escola Superior de São Paulo em 1935, fazia apresentações de ginástica, jogos em 

escolas do estado, preparava e organizava junto aos alunos do curso de instrutores de 

ginástica e educação física demonstrações e oficinas divulgando os padrões apreendidos 

na escola de São Paulo. Buscava naquele período “a disseminação da Educação Física, 

ampliando o rol de conhecimentos daqueles que já conheciam e popularizando-a não 

somente na capital, mas no restante do Estado” (p. 81). 

Com apoio do Departamento, em outubro de 1935 foi organizada uma caravana 

dos alunos e professores da ESEF-SP para realizar excursões ao interior paulista 

realizando demonstrações pedagógicas e conferências (Ibidem) nas escolas. 

Mastrorosa (2003) associa a demonstração de educação física, bem como esta 

caravana, como um meio do Departamento de Educação Física de São Paulo divulgar o 

seu padrão de Educação Física considerada racional, com base científica, além destas 

ações de divulgação, o projeto do Departamento era de obter junto à população a 

imagem de órgão legítimo e detentor do conhecimento e único a praticar este tipo de 

Educação Física (p.73). No período Vargas, projetos como esses, de manifestações 

públicas a símbolos nacionais, de eventos massivos, denotando o caráter de integração e 

identidade nacional, eram freqüentes. Por exemplo, o canto orfeônico, amplamente 
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utilizado em escolas localizadas pelo país (SCHWARTZMAN et al, 2000, 

CARVALHO, 1997). 

Boaventura, em 1941, era professor da cadeira de Educação Física Geral 

Masculina da escola de Educação Física, e Inspetor Geral do Departamento e delegado-

presidente da Regional de Campinas. Esse também é o período em que se iniciam as 

demonstrações públicas de Educação Física pelas escolas do Estado de São Paulo. Se 

em anos anteriores era a ESEF-SP que divulgava o padrão de educação física nas 

escolas para divulgar seu padrão na área, em 1941 já se articulava a possibilidade de os 

professores lotados dentro das escolas desenvolverem um trabalho para apresentar na 

capital o que haviam apreendido ao longo do tempo. 
 

 

Primeira demonstração pública realizada por Boaventura, datada em 17 de agosto de 1941, no 
estádio da Portuguesa Santista. Nos quatro cantos do campo havia os alunos-guia para auxiliar os 
mais afoitos. Fonte: Acervo Professor Antonio Boaventura da Silva. 

Nesse período, o projeto da demonstração pública de Educação Física, que 

constituía coreografias de ginástica executadas por grandes grupos (média de 1.500 

pessoas) em áreas livres, provocava forte comoção do público que assistia. Tais 

apresentações eram realizadas por escolas secundaristas do Estado de São Paulo e 
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aconteciam no estádio do Pacaembu (com exceção da primeira, que foi no estádio da 

Portuguesa Santista). 

O projeto das demonstrações públicas estava sob a supervisão do Departamento de 

Educação Física e tutela do Professor Boaventura, como se pode averiguar na Certidão 

Funcional expedida a 12 de junho de 1956, que cita: “Organizou e dirigiu as 

demonstrações de Ginástica da Semana da Pátria desde 1941, com exceção dos anos de 

1954 e 1955” (DEFE-SP, 1966, p.7-8) 

Os princípios que norteavam as demonstrações públicas de Educação Física eram 

seu caráter cívico, com atitudes de solenidade e respeito aos símbolos nacionais; a 

formação cultural, pois se buscava que o sujeito que participava passasse a admirar o 

sentido estético das demonstrações. Pode-se verificar isto em seus objetivos, 

apresentados em planos de ensino e planejamentos semestrais de aulas. Elas eram o 

ponto culminante dos jogos estudantis: os alunos haviam vivenciado o caráter 

competitivo das atividades físicas, e as demonstrações apontavam para o prazer e 

satisfação provocados pela atividade física, ou seja, o caráter não-competitivo e de 

participação, presentes nessa forma de exibição. Havia uma determinação do 

Departamento para a realização e participação nos campeonatos colegiais, toda escola 

teria que além da equipe de competição seus alunos deveriam se inscritos para as 

demonstrações. 

Para Boaventura, as demonstrações eram uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento do caráter cívico e do “espírito de equipe”, e tanto o campeonato 

quanto as demonstrações eram o “coroamento das temporadas” de educação física, 

portanto, indispensáveis a uma educação física integrada ao sistema de educação geral. 

Seriam a recompensa e o espaço de observação do resultado do trabalho.  

No plano de ensino para educação física no ginásio, datado de 1947, observamos 

que sobre os objetivos gerais e específicos das demonstrações e aulas de Educação 

Física almejava que os alunos tivessem a: 

1- Compreensão do papel desempenhado como parte de um 

grupo, liderando ou sendo liderado, do respeito às 

autoridades, às regras e a ética que regem as disputas 

esportivas e outras formas de convívio social. 

2- Apreciação da correta e bela execução, em si e nos outros. 



65 

 

3- Desejo e necessidade de realizar atividades criadoras.58 

 

Boaventura foi por diversas vezes designado a representar as instituições de que 

fazia parte e também a divulgar suas idéias sobre a Educação Física. Nessas instituições 

estavam presentes vários grupos de interesses, para quem o ideal da Educação e 

Educação Física na república tinha como ótica preponderante a “formação da 

nacionalidade” (CARVALHO, 1998, P.24, FERREIRA NETO, 1999). 

Se os campeonatos e demonstrações pudessem apresentar esses objetivos sob a 

forma da conduta dos alunos nas partidas e organização nas demonstrações, mais uma 

vez a Educação Física dava prova de seu valor para a formação do cidadão. Boaventura 

acreditava que em aulas de educação física os alunos incorporariam os valores que 

exaltavam os preceitos da boa moral e espírito solidário necessários em qualquer 

sociedade que almejava ser desenvolvida, esse era o objetivo maior da Educação Física 

perseguido por Boaventura. 

 

                                                            
58 Planejamento de aula de 1947, no documento original vem assinado pelo Professor Boaventura da 
Silva, com o cabeçalho indicando o Departamento de Educação Física, e a seção técnica como 
responsável. 
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“Demonstração Pública de Educação Física”, Estádio do Pacaembu, 1950, no palanque mais alto 

está o professor Boaventura, “regendo” a demonstração e quatro de seus alunos em cima de palcos 

estrategicamente colocados nos quatro cantos do campo, servindo de modelo para os alunos. Fonte: 

acervo Professor Antonio Boaventura da Silva. 

 

Nos anos 40, a média de participantes era de 1.500 estudantes nas 

demonstrações publicas nos primeiros anos. Como foi apresentado no capítulo anterior, 

isto talvez devesse ao fato de a infraestrutura do Departamento não ter-se estruturado de 

maneira satisfatória. O espaço para a prática da Educação Física ainda estava se 

expandindo. Com a freqüência cada vez maior de profissionais de Educação Física nas 

escolas, os cursos promovidos pelo DEFE-SP para professores leigos reforçavam a 

necessidade de se estabelecer um padrão de educação física entre aqueles que estavam 

nas escolas cuidando da educação do físico dos estudantes. 

É possível inferir com base nos documentos do acervo que nos anos 50 a 

participação das escolas nos campeonatos colegiais teve um sensível crescimento. Se no 

ano de 1950 apenas 36,71% das escolas secundárias participaram dos campeonatos 

colegiais, nas demonstrações públicas o número de estudantes foi de 4.682 (quatro mil e 
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seiscentos e oitenta e dois), sendo 1819 (um mil e oitocentos e dezenove) estudantes do 

sexo masculino e 2.863 (duas mil e oitocentos e sessenta e três) estudantes do sexo 

feminino, no ano de 1951 61,18% das escolas secundárias de São Paulo estiveram 

disputando o campeonato colegial, houve o acréscimo de mais de 100% no número de 

participantes das demonstrações que chegou ao número de 12.807 (Doze mil e 

oitocentos e sete) estudantes e no ano de 1952 53, 44% do total de escolas participaram 

dos campeonatos, o número de participantes nas demonstrações foi maior que do ano 

anterior, no total de 13.615 (treze mil e seiscentos e quinze) estudantes secundaristas 

(DEFE-SP, 1952). 

O momento político vivido pelo país à época de sua atuação teria sido propício 

para a divulgação de suas idéias sobre Educação Física. Em particular, as escolhas 

metodológicas de Antonio Boaventura teriam sido pensadas como uma das formas para 

a formação do cidadão brasileiro.  

Boaventura se articulava com outros professores de educação física para 

organizar os eventos públicos de educação física. Tais eventos funcionavam como uma 

espécie de coroamento, de desfecho das atividades pedagógicas de cada semestre. As 

datas comemorativas eram uma espécie de calendário dessas demonstrações de 

ginástica. Pode-se inferir que tais práticas passaram a compor as táticas 

propagandísticas da ordem ditatorial vigente. Nos anos 50 o envolvimento das escolas 

secundárias é significativo, a estrutura do Departamento estava estruturada, seu corpo 

de inspetores havia crescido, já na década anterior e como pôde se constatar acima, a 

adesão ao projeto do campeonato e das demonstrações tinha uma marca mais 

característica das escolas da capital. 

 

Boaventura selecionou os artigos jornalísticos que cobriram cada um dos 

eventos por ele coordenados. Essa atitude demonstra a sua preocupação em guardar a 

memória de suas práticas pedagógicas. Ele funcionava como coordenador dessas 

manifestações, deixava sua marca em cada uma delas. Esses eventos públicos estavam 

presentes no noticiário do período. A título de exemplo, destaca-se uma reportagem de 

A Gazeta Esportiva, datada de 8 de setembro de 1964: 

“Marcha de doze mil colegiais reaviva o feito soberano das margens do 

Ipiranga” 
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[...] Ao lado das múltiplas cerimônias comemorativas da magna data 

cívica, figurou a belíssima parada da juventude escolar de São Paulo, no Estádio 

Municipal do Pacaembu, promovida pelo DEFE, Departamento de Educação 

Física e Esportes. 

Doze mil adolescentes, de ambos os sexos, vencedores das diversas 

fases do Campeonato Colegial de Esportes, abrangendo basket, volley, 

handball, ginástica, atletismo e natação, concentram-se no Pacaembu para a fase 

final da competição, cujo termo foi assinalado com o desfile em homenagem à 

semana da Pátria. 

A companhia Antártica Paulista sabendo o quanto a Pátria é o valor de 

cada um dos seus filhos, e o quanto essa Pátria se renova em fé esperança, 

através dos jovens, dirige-lhes, daqui, o sentimento da sua maior ternura e da 

sua confiança. Este seu tributo singelo procura alcançar as crianças e os jovens 

de todas as escolas do Brasil que, em sua vida de estudo e de esportes plasmam 

a própria alma nacional. 

Trazidos de sessenta cidades do interior, dois mil colegiais uniram-se a 

mais dez mil estudantes da capital. Após duas gigantescas demonstrações 

esportivas, das quais tomaram parte milhares deles, deu-se o desfile numa 

perfeita disciplina, constituindo um espetáculo de grande emoção para os que o 

assistiram. 

Era a bandeira verde-amarela, bandeira de um povo livre, a que 

carregavam, com ela dando a nota cívica vibrante nessa marcha em reverência 

ao 7 de Setembro. Como o desfile das três armas, era o da juventude de nossas 

escolas, conduzida pelos educadores físicos, uma reafirmação edificante e 

carinho pelos feitos de antepassados que engrandeceram o Brasil. Feitos esses, 

como o da Independência, diante dos quais se coloca a Antártica em posição de 

profundo respeito, entendendo que lhe cabe, também, como parte da 

comunidade, velar por esse tesouro espiritual sagrado através do seu 

reavivamento no coração das crianças e dos jovens. Dentro desse sentido, esteve 

a Companhia Antártica Paulista junto deles, no Pacaembu. (Gazeta Esportiva, 

08/09/64). 

 

Na reportagem manifestam-se dois objetivos, a divulgação da marca de uma 

empresa paulista e a propaganda cívica característica do momento vivido no país. Trata-

se de um veiculo de divulgação e registro de uma prática da Educação Física no 

período. 
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As apresentações eram montadas da seguinte forma: pensava-se na ocupação 

espacial e no deslocamento, e então montava-se um organograma com as formações 

grupais: 

 

Parte integrante do plano de apresentação de ginástica de 1966. Fonte: Acervo Antonio Boaventura 
da Silva.  

 

O primeiro quadro no canto superior à esquerda da figura representa a marcação 

em campo, ou seja, o local que os estudantes vão ocupar. A próxima figura, a entrada 

dos alunos em campo. O lado da entrada seria pela direita do campo, a 1ª. fase do 

deslocamento seria feita em 8 tempos da música (quadro inferior a esquerda), a 2ª. Fase, 

primeira formação coreográfica, seria feita em 8 tempos da música. 

A próxima parte do plano de apresentação eram as formas plásticas ou gestos, a 

serem realizados pelos alunos dentro das formações; 
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Parte integrante do plano de apresentação de ginástica de 1966. Fonte: Acervo Antonio Boaventura 
da Silva 

Havia uma enorme mobilização, e para coordenar os trabalhos ocorriam ensaios 

gerais no campo do Pacaembu, ônibus para os estudantes, alojamento e refeições, 

reuniões com os professores para discutirem a apresentação e coordenar os ensaios. No 

acervo foi encontrada uma lista com os nomes de escolas e professores de Educação 

Física que participariam dos ensaios.  

Em seus planos de trabalho quer fossem de um curso ministrado ou da disciplina 

na ESEF-SP se reproduzia o padrão de educação física que perseguia, pela dinâmica da 

aula e pelas situações em que o sujeito praticante estivesse envolvido seria posto em 

prova seu caráter e o mesmo deveria responder a altura do “desejável” hábito de um 

cidadão. Boaventura colocava que “tudo isso não será conseguido se não do trabalho, 

exemplo e sacrifício do professor...”. Um programa eficiente de educação física estaria 

em confluência com este conjunto de valores se as atividades programadas e planejadas 

do programa fossem “conduzidas de forma sucessiva, progressiva e sistemática 

(temporadas). Coroamento das temporadas – Competições, festivais (oportunidades 

oferecidas, conceito de disciplina, etc)”. 

As temporadas não fariam sentido se não houvesse o encerramento de forma a 

por em prova o processo vivido pelo aluno e professor, assim, para Boaventura os 

campeonatos e demonstrações de ginástica seriam o “coroamento das temporadas”, ou 

seja, seria o momento para se avaliar a prática dos valores e “hábitos desejáveis” 
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almejados durante as sessões, seria o momento oportuno em que o cidadão se mostraria, 

também apresentando o resultado de uma educação física que tem seu valor na 

educação. 

A educação Física teria seu reconhecimento social, a partir do resultado de sua 

ação educativa que estava depositado no comportamento do atleta e exibicionismo do 

ginasta. Mostrando espírito de equipe, traduz-se cooperação e companheirismo, respeito 

às regras do jogo – honestidade, busca pelo resultado traduzido em combatividade. Na 

exibição de ginástica, a disciplina era o aspecto mais importante apresentado na 

exatidão das formações e na plástica do movimento em conjunto. 

Tacitamente, apresenta seu referencial de que a Educação Física teria sua 

preocupação na educação do movimento, e que a partir da vivência das atividades 

“convenientemente orientadas”, poderia propiciar a formação de valores e padrões 

morais almejados em seu projeto de educação. 
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II.4 - Modos e apropriações dos padrões internacionais  

Nesta parte do capítulo, o corpus documental utilizado foi composto de 

manuscritos elaborados por Boaventura quando ocupava os cargos de Diretor da seção 

técnica do DEFE-SP de 48 a 54, de Chefe do Serviço de Educação Física do Ensino 

Médio do Departamento de Educação Física de São Paulo em 1964, anotações de cursos 

realizados em São Paulo, a saber, o Curso de aperfeiçoamento técnico e pedagógico de 

Educação Física de 1952, registros datilografados referentes aos programas de 

disciplinas desenvolvidas na escola de Educação Física, 1955 e 1970. 

O primeiro documento a ser apresentado é um quadro sinótico comparando dois 

padrões de ginástica sueca, elaborados por diferentes institutos. Nos documentos 

constatou-se que Boaventura esteve no Real Instituto Central de Ginástica de Estocolmo 

– Suécia, durante a viagem realizada em 1949 para representar o Estado de São Paulo na 

II Lingíada. 

 

 

1ª. Parte do quadro de estudo comparativo dos esquemas da Sessão de Ginástica Sueca Moderna. Fonte: 
Acervo professor Antonio Boaventura da Silva. 

 

Os esquemas de sessões de ginástica sueca, segundo o Major Thulin, do Instituto 

de Ginástica de Lund, e segundo o Real Instituto Central de Ginástica de Estocolmo, 

pela leitura feita por Boaventura, apresenta diferenças na duração das sessões. O início 

de cada sessão é dado da seguinte maneira. 
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Instituto Lund – Introdução (2 a 3 min) - 1º. Exercícios de vivacidade, 
estimuladores da circulação; 2º. Exercícios de formação, de ordem e disciplina (cortesia, 
etiqueta); 

Instituto Real – Exercícios preparatórios +- (3 min) – 1º. Formação e saudações; 
2º. 2, 3 ou 4 exercícios preparatórios; 

A segunda parte da aula: 

Instituto Lund – II Parte Principal – A. parte formativa (13 a 18 min) 

1 – exercícios de {a – pernas, b – braços, c – cabeça e pescoço, d – tronco; 

2 – Saltitamentos, saltos no mesmo lugar ou saltos preparatórios. 

3 – Atividades ginásticas (principalmente formativas) exercícios de 
coordenação e precisão. 

Instituto Central – II Exercícios Fundamentais “A” (+-15 min) 

a) Exercícios formais (flexibilidade, elasticidade, coordenação, correção) 
b) Exercícios livres (de coordenação mais complexa) 
c) Saltitamentos 
d) Jogos (2 ou 3 para crianças) 

No terceiro momento da sessão; 

Instituto Lund – B. Parte Aplicada (20 a 34 min) 

1 – (a) exercícios de equilíbrio em aparelhos (b) exercícios de suspensão, apoios 
e escaladas; 

2 – (a) Marchas, jogos contados, danças e aplicações rítmicas (b) corridas com 
ou sem obstáculos ou jogos (eventualmente competições); 

3 – (a) Atividades ginásticas diferentes das especificada acima em A.3 (b) 
Exercícios com a cabeça para baixo (caso não tenham sido incluídos em outro 
exercício) 

4 – (a) Jogos, exercícios atléticos ou teste de flexibilidade (b) exercícios de 
aplicação 

5 – Saltos (comparar com B-1) {a) Saltos livres (b) Saltos em aparelhos – b.a) 
de suspensão ou impulso com o companheiro; b.b) Saltos com apoio ou 
cambalhotas; (c) Saltos e transposição de aparelhos (em torrente). 

Instituto Central – III Exercícios Fundamentais (funcionais) “B” (+- 25 min) 

a) Exercícios formais de aplicação (no espaldar) 
b) Suspensão, apoio, equilíbrio, destreza (cordas, barras, trave, banco) 
c) Exercícios formais, de desenvolvimento, abdominais, dorsais e laterais 
d) Jogos (eventualmente) 
e) Saltos (cavalo, plinto, colchão, etc). 
f)  

E, na parte final das sessões; 
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Instituto Lund – III- conclusão (2 a 5 min). 1 – 1, 2 ou 3 exercícios formativos, 
se necessário, de caráter fisicamente calmante. 2 – Para crianças, um ligeiro e 
alegre jogo ou exercício recreativo, si se julgar conveniente. 

Instituto Central – IV- Exercícios Finais (2 min) 

a) Exercícios julgados necessários (1 ou 2 exercícios de descontração, 
descongestionante, derivativos, etc) 

b) Formação e saudações 
 

 

2ª. Parte do quadro de estudo comparativo dos esquemas da Sessão de Ginástica Sueca Moderna. Fonte: 
Acervo professor Antonio Boaventura da Silva. 

 

Além desse quadro comparativo, há no acervo manuscritos do professor 

Boaventura sobre o esquema de aula de Calistenia de origem norte-americana 

desenvolvida dentro da Associação Cristã de Moços, também praticada na Escola de 

Educação Física da Marinha (FERREIRA NETO, 1999), no Rio de Janeiro, o esquema 

de aula da Ginástica Dinamarquesa de Niels Bukh, e o plano de curso desenvolvido com 

Listello sobre o esquema de aula da Educação Física Esportiva Generalizada do 

Instituto de Esporte da França. 

Boaventura conheceu a proposta da Educação Física Esportiva Generalizada do 

Instituto de Esporte da França por intermédio de Listello em 1949, quando foi a Paris 

conhecer o instituto com a Delegação Brasileira a caminho da Lingíada. Boaventura se 
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apropria e utiliza os princípios da proposta da Educação Física Desportiva Generalizada 

até os anos de 1970. 

Em junho de 1952, no curso de aperfeiçoamento técnico e pedagógico de Santos, 

Auguste Listello escreve uma apostila que é distribuída aos participantes, intitulada 

“Princípios da Educação Física Esportiva Generalizada”, em que relata um pouco da 

origem da Educação Física esportiva generalizada. No período do pós-guerra, a direção 

geral da juventude e dos esportes da França reuniu as diferentes federações esportivas a 

fim de criar um “Sistema de Educação Física no qual os esportes fossem dignamente 

representados, proporcionando aos jovens franceses uma justa compensação das suas 

necessidades”. O Instituto Nacional de Esportes foi o órgão responsável pela tarefa, 

tendo sido criada uma secção de Pedagogia Esportiva, conduzida por Listello, “Mr. 

Clerc e Mr. Crenn”. 

Foi verificado que alguns trechos da apostila foram anotados por Boaventura 

durante o curso de aperfeiçoamento técnico e pedagógico e dispostos em iten,s como 

neste trecho manuscrito, em que se indica o que deveria ser um diferencial desse 

padrão: 

5 – Substituir os exercícios executados por obrigação, pelo exercício 

executado por prazer ou por necessidade imperiosa. 

6 – Sabendo –se que o ser humano recebe o influxo, a influência da 

escola somente durante uma parte de sua vida (1/6 aproximadamente) 

desejamos que o adulto no interesse de sua saúde, continue a praticar 

voluntariamente durante toda a sua vida. 

7 – Os métodos na França, como nos estrangeiros, tornaram-se 

inoperantes em virtude de não terem levado na devida consideração o 

fator psicológico. 

 

No trecho da apostila, encontra-se da seguinte maneira: 

Os princípios da Educação Física Esportiva Generalizada, 

experimentados no Instituto Nacional de Esportes, se propõe proporcionar uma 

atividade corporal expontânea a milhares de jovens de ambos os sexos que não 

conhecem a satisfação do esforço físico do domínio de seu corpo e da exaltação 

(expressão) do seu ser. Por isso, levando-se em conta nossa experiência, a 

Psicologia da juventude e os conhecimentos filosóficos e científicos atuais, 
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queremos substituir o exercício executado por obrigação, pelo exercício 

executado por prazer ou ainda executado por imperiosa necessidade. 

Por outro lado, sabendo-se que o ser humano está sob a influência 

escolar somente uma parte de sua vida (1/6 aproximadamente), desejaríamos 

que o adulto, no interesse da sua saúde, continui(sic) a prática voluntariamente 

(expontaneamente) durante toda a sua vida, por hábito, por necessidade ou por 

prazer. 

Se tantos métodos, tanto na França, como no estrangeiro, tornaram-se 

inoperantes, é porque não levaram na devida consideração o fator psicológico, 

que é um elemento preponderante. [grifos meus] 

 

Não foi a primeira vez que Boaventura viu-se às voltas com o discurso da 

continuidade da Educação Física após a vida escolar do sujeito. Ele próprio buscou 

ações neste sentido, como foi discutido no capítulo anterior, em sua primeira 

experiência internacional, em 1945, no curso de especialização em Educação Física, 

Saúde e Recreação na Universidade de Michigan. Em entrevista para um dos jornais que 

fizeram a cobertura na época, diz: 

A Escola deve proporcionar ao indivíduo, do curso primário ao universitário, 

oportunidades suficientes para a prática e aprendizagem do maior número possível 

de atividades físicas que venham mais tarde ser continuadas expontaneamente, 

mesmo fora dos limites da esfera escolar59. 

 

A experiência nos Estados Unidos da América, segundo o seu próprio relato, foi 

singular para apreender questões sobre a organização, planejamento e políticas públicas 

para a Educação Física, e de como o objetivo maior desta área, não era o ensino do 

movimento em si, mas a formação plena do individuo. Na apostila de 1952 há um 

trecho em que diz: “[...] desejamos que a educação moderna exerça sua influência ao 

mesmo tempo sobre o corpo, sobre o espírito, sobre o caracter e mesmo sobre o senso 

social, ou melhor, que ela englobe o indivíduo como todo”, ou seja, seis anos mais tarde 

de suas observações para o jornal, tem contato com uma proposta que ia ao encontro de 

suas concepções. 

Os pressupostos da Educação Física Esportiva Generalizada eram que seus 

exercícios não fossem cerceadores da “iniciativa” e “responsabilidade” dos alunos, que 

                                                            
59 A Gazeta – São Paulo - Sábado, 26 de outubro de 1946. 



77 

 

limitassem ou ajudassem a vencer as dificuldades nas aulas, que os alunos pudessem 

avaliar seus resultados em face de outros companheiros. Ressalta o texto “que, aliás, são 

diferentes, não nos esqueçamos”, buscassem desde cedo a convivência em grupo, “[...] 

no decorrer de atividades que provocam conflitos que é preciso resolver de acordo com 

a idéia que os homens fazem da justiça[...]”. 

Os planos elaborados de educação física e esportiva têm suas bases nos jogos, a 

“sã” emulação e a competição coletiva “[...] se aplica melhor à massa de uma forma 

generalizada, do que apenas, a grupos privilegiados. Isso, entretanto, não quer dizer que 

abandonamos esses grupos selecionados”. Tais características deveriam ser observadas, 

dirigidas e adaptadas à idade, às necessidades e aptidões do individuo. São duas etapas 

da educação esportiva em que se divide a “Educação Física Desportiva”: a primeira 

etapa seria a de iniciação esportiva generalizada ou especializada, e a segunda, de 

treinamento esportivo generalizado ou especializado. 

As finalidades da Educação Física Esportiva eram livrar as crianças de sua 

inatividade, de sua indiferença pelo esforço físico, integrar o sujeito a alguma 

coletividade, valorizando a pessoa, pensando que o esporte e a educação física “não é 

um fim, mas um meio de formação e preparação para a vida em geral”. Sendo assim, a 

iniciação esportiva, forma elementar de educação esportiva, deveria visualizar a 

realização simultânea e sucessiva através do movimento corporal da 

 

1º. Iniciação à vida social e coletiva, por meio do jogo e da competição 

esportiva elementar entre equipes; 

2º. Iniciação ao esforço progressivo e dosado em relação a idade e as 

possibilidades fisiológicas da criança e do adolescente; 

3º. Iniciação à técnica, isto é, a forma do gesto correspondente a um 

determinado esporte. 

 

Segundo este padrão de Educação Física, a iniciação começaria aos 6 ou 7 anos 

sob forma de jogo, sendo que ao adolescente e ao adulto a necessidade de atividade 

seria do esporte. O padrão não deveria se prestar à procura sistemática e exclusiva de 

sujeitos fisicamente bem dotados, mas deveria oferecer a oportunidade de educar e 

melhorar a todos indistintamente. 
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Por iniciação à vida social por meio da educação física desportiva considerava-

se a capacidade de desenvolver nos alunos o “espírito de cooperação e associação – 

finalidade de uma verdadeira educação humana,”. Entendia-se que aprender a controlar 

seus impulsos, os maus instintos, e ter o domínio sobre si mesmo, não deveria ser aos 18 

ou 20 anos, mas na infância, pois, “no transcorrer dos jogos que revelam seu caráter, 

criam conflitos que precisam ser resolvidos equitativamente [...] Vemos, assim quanto é 

importante o papel do educador”. 

À iniciação ao esforço, o padrão preconizava que fosse orientada de forma lenta 

e progressiva, tratava-se, sobretudo de desenvolver qualidades como destreza de 

velocidade, de impulsão, de flexibilidade, de equilíbrio e de coordenação dosando e 

fracionando a intensidade favorecendo a recuperação de forças. 

A iniciação ao esforço não tem apenas um aspecto físico e fisiológico, 

ela deve participar igualmente na formação caráter. O fato de se medir com seus 

semelhantes no decorrer da competição coletiva elementar, desenvolve energia 

e a vontade, assim como o sangue frio, a decisão e o espírito de disciplina. 

 

Entendia-se por Iniciação técnica a aprendizagem de gestos específicos de cada 

modalidade esportiva, podendo promover a concentração, atenção e força de vontade 

entre seus praticantes. A repetição era um dos fatores importantes para se criar o 

automatismo, que poderia ter um rendimento mais eficaz. No padrão constava que as 

crianças de a partir dos 10-12 anos teriam o interesse pelo desenvolvimento da “técnica 

pura”, ou seja, pelo aprimoramento do gesto esportivo. 

No texto se resume que “[...] uma boa iniciação esportiva generalizada ou 

especializada, é possível manter o interesse dos alunos e criar a necessidade do hábito 

do exercício”, percebe-se que, para incutir o hábito de se exercitar no aluno após sua 

vida escolar só seria possível se ele ou ela ao longo de sua passagem pela escola sentisse 

e percebesse a necessidade da atividade física. 

Cada sessão ou lição tinha seu caráter definido: 

1º. A lição de Educação Física Esportiva Generalizada divide-se 

em quatro partes correspondente a evolução psico-fisiológica do 

individuo e possuindo eventualmente uma predominância 

correspondente às necessidades das pessoas as quais se destina; 
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2º. A lição de Iniciação Esportiva Especializada compreende um 

aquecimento, um estudo técnico individual e um estudo de 

adaptação dos atletas ao jogo de equipe; 

3º. A lição de Treinamento Esportivo Generalizado na qual a 

intensidade e a dificuldade variam de acordo com o grau de 

evolução dos atletas e que compreende, como a sessão de 

educação esportiva em quatro partes; 

4º. A sessão ou lição de Treinamento Especializado própria aos 

esportistas que se destinam as competições oficiais. 

Não é possível dar neste resumo, as características destas lições 

cujo esquema é, aliás, clássico. 

 

 Por essas definições sobre cada lição ou sessão de Educação Física Desportiva 

Generalizada, conclui-se que não era o mesmo tipo de atividade dentro da escola, mas 

preconizavam-se diferentes caminhos para o trabalho escolar. Provavelmente, o que se 

buscava estabelecer em âmbito escolar seriam a primeira e a segunda lição, e as outras 

lições almejava-se realizar fora da escola, ou seja, em clubes, praças e associações 

desportivas. 

 O documento também apresenta a classificação dos exercícios, reforçando que 

são de características psico-fisiológicas e não exclusivamente fisiológicas, como se 

havia feito até então na Educação Física. Esse reforço é importante, pois incide sobre a 

maneira de se dar as aulas e sobre o corpo do aluno, enquanto que o sentido de outrora 

da Educação Física se destinava exclusivamente ao corpo e tinha por objetivo somente 

melhorar ou conservar a sua estrutura, dirigindo-se apenas ao aspecto físico. 

Contrariamente, a Educação Física Esportiva Generalizada entendia que incidia o 

trabalho sobre o corpo, espírito, caráter e o “senso social”. 

Assim eram classificados os exercícios: 

1) Exercícios instintivos ou naturais e os jogos, isto é: 

a) Os movimentos elementares ou instintivos naturais e globais 

correspondentes às necessidade individuais, terão como objetivo a 

liberação e a descoberta; 

b) Os jogos livres ou dirigidos (jogos mímicos, sensoriais, intelectuais, 

gímnicos e os grandes jogos). 
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2) Os exercícios preparatórios ou de formação corporal: Esses pertencem a 

ginástica ou cultura física clássica. São as necessidades dos que indicam 

(apontam) sua predominância, sua forma e sua intensidade. Sua ação é 

estrutural e de conservação da forma. Tem um objetivo de obrigação e 

submissão. Seu valor educativo é indiscutível. 

3) Os esportes coletivos: 

a) Basquetebol, handebol, volibol, hóquei, rúgbi e pólo aquático; 

b) Tênis, ping-pong, pelota basca, etc; Esses esportes completam a 

socialização iniciada no decorrer dos jogos, graças ao respeito à 

regra e ao adversário (leis morais). Demonstram a necessidade da 

cooperação e da união para alcançar sucesso. 

4) Os esportes individuais: Natação, atletismo, nele compreendidos a 

marcha, aparelho de halterofilismo, esportes que desenvolvem a 

personalidade e podem ser praticados individualmente. 

5) Os esportes de combate: Luta (livre e Greco-romana), Box inglês, Box 

francês, cabo de guerra e esgrima, esporte em que o homem está às 

voltas ao mesmo tempo com uma força física, uma inteligência ou um 

caráter que trata de dominar. 

6) Esportes para o ar livre ou de exterior: Remo e seus derivados, ciclismo, 

alpinismo, esqui, equitação, tiro esportivo, pesca, tiro ao arco, etc. 

O campismo e o escotismo são atividades de grande valor educativo, 

mas que não podem ser considerados esportes, desde que não estejam 

imbuídos de espírito de luta e de competição. 

 

 Estas propostas são elaboradas no âmbito de uma instituição que congregava 

diversas federações esportivas, assim, seria de se considerar que as diversas 

modalidades estivessem presentes e justificadas no projeto de Educação Física 

Esportiva Generalizada. No documento, por diversas vezes seguem-se recomendações 

para o professor de Educação Física, por exemplo, estar atento as questões das 

necessidades psico-fisiológicas de seus alunos, que a iniciação dos adolescentes 

ocorresse em diferentes esportes e não apenas um único esporte, que o educador 

conhecesse a “fundo três esportes tomados de três categorias diferentes” e utilizá-los em 

função: 

A) Das pessoas às quais se destinam (idade, qualidade, sexo); 

B) Dos objetivos a alcançar: saúde, caráter e civismo; 
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Possuindo-se estes dois elementos básicos, de um lado o vigor do corpo 

e do caráter e de outro lado a formação moral e social, obter-se-á o 

rendimento no trabalho, qualquer que seja a orientação do mesmo: 

manual, intelectual, técnico, militar, cientifico ou artístico. Cabe ao 

educador escolher com bom senso os exercícios ou esportes 

susceptíveis de alcançar os objetivos que tem em vista. 

 

As sessões de Educação Física Desportiva Generalizada duravam de 45 a 50 

minutos, e eram divididas em aquecimento, formação corporal, agilidade e virilidade e 

por fim aplicação esportiva. Os trabalhos eram realizados em grupo, não havia o 

trabalho individual, como nos padrões ginásticos de outrora, os alunos eram divididos 

em pequenos grupos e com diferentes níveis de habilidades, as atividades eram 

apresentadas em forma de competição. O caráter lúdico estava presente na forma de 

pequenas disputas intergrupos e entre os grupos. 

No plano de lições de Educação Física Esportiva Generalizada, datado de maio 

de 1955, os organizadores Auguste Listello e Antonio Boaventura planejaram atividades 

para crianças, adolescentes e jovens de 10 a 17 anos. A primeira parte da aula se 

resumia a diversas formas de “aquecimento”, discriminadas como “Exercícios de efeito 

higiênico, preparação articular, muscular e nervosa (atenção, reflexo)”. Como diferentes 

formas de caminhada, ora ritmadas ao som de palmas sem combinação de movimentos, 

ora com combinação de movimentos, o ritmo variava de acordo com o que estava por 

vir nas fases posteriores. A segunda parte da lição era denominada de “parte formativa”, 

e aqui os exercícios eram de alongamento, flexibilidade, relaxamento, desenvolvimento 

muscular e força. A previsão de duração dessa parte era de dez minutos, 

aproximadamente. Cada subitem indicava um número que correspondia ao número do 

desenho na apostila de formação corporal e agilidade. Por exemplo: 21 – Dois a dois, 

em afastamento lateral “A” com o tronco flexionado, segurando os quadris de “B” apóia 

as mãos nas omoplatas de “A”, Extensão do tronco, com insistência. 
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Primeira parte da apostila de Formação corporal e agilidade com 100 exercícios diferentes, 
organizada por Boaventura e desenhada pelo professor Borsari. Fonte: Acervo Antonio Boaventura 
da Silva. 

A terceira parte da aula consistia em situações de desafios propostos entre as 

equipes. Qs exercícios eram para o desenvolvimento da agilidade e da energia (efeitos 

sobre o caráter). Traçando um paralelo entre o plano de Listello e Boaventura e o de 

Jacintho Targas, neste tópico apresentava-se da seguinte forma: 

Listello e Boaventura: III - exercícios de agilidade e virilidade (se trata da 

confiança em si e da coragem) 

Jacintho Francisco Targas: 3ª. Parte – exercícios de agilidade e audácia 

(desenvolver a audácia, confiança em si pelo domínio do corpo, gosto pelo risco, etc). 

A quarta e ultima parte da sessão eram as aplicações esportivas. Estavam 

previstos os esportes coletivos, individuais, de combate, atividades em que as situações 

de jogos estavam presentes, como a disputa entre equipes e a cooperação entre 

companheiros para atingir um objetivo maior, um objetivo do grupo. 
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Pela incursão realizada nos documentos sobre a Educação Física Esportiva 

Generalizada, nota-se o teor dos trabalhos voltados ao coletivo, a preocupação em 

articular as necessidades da criança com a atividade física. A disputa e a competição são 

fundamentais para a motivação nas aulas, o caráter competitivo está presente como 

conteúdo e forma das sessões, a ginástica é incluída e dividida por objetivos 

fisiológicos, estéticos ou morfológicos e não como um padrão de Educação Física, 

desfigurando-se os padrões ginásticos.  

Em 1964, Boaventura, como Chefe do Serviço do Ensino Médio do DEFESP, 

organiza um documento na tentativa de criar uma linguagem comum entre os padrões 

com características gímnicas, buscando classificar os exercícios ginásticos. Esse 

documento pode ser dividido em quatro partes: a primeira parte trata do sentido do 

exercício ginástico dividido segundo sua natureza. Boaventura entendia como natureza 

a característica biodinâmica dos movimentos, classificados em movimentos naturais ou 

funcionais e artificiais ou construídos, da qualidade do exercício realizado que exigiam 

trabalhos de “elasticidade e flexibilidade (alongamento), coordenação, força, 

relaxamento, equilíbrio, agilidade, velocidade e resistência”.  

     

Exercícios Ginásticos 

Tentativa de Classificação 
Objetivo: Uniformidade da terminologia empregada pelos profissionais da matéria 

I – Natureza 
1) Naturais ou funcionais 
2) Artificiais ou construídos 

II – Qualidade do trabalho que exigem 
1) Elasticidade e flexibilidade (alongamento) 
2) Coordenação 
3) Força 
4) Relaxamento 
5) Equilíbrio 
6) Agilidade 
7) Velocidade 
8) Resistência 
 

A segunda parte trata do sentido do trabalho do exercício. Assim, cada 

movimento tinha um objetivo específico, identificado por Boaventura da seguinte 

forma: objetivos de aquecimento, de formação corporal, habilidade artística, recreativos, 

preventivos, corretivos e de reabilitação. A ação de cada movimento teria um efeito 

localizado ou generalizado, e assim os movimentos poderiam ser analíticos ou 
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sintéticos, e sua técnica poderia ser de movimentos conduzidos ou impulsionados 

(balanceados, lançados) 

III – Objetivos 
1) De aquecimento 
2) De formação corporal 
3) Habilidade artística 
4) Recreativos 
5) Preventivos 
6) Corretivos 
7) De reabilitação 

IV – Ação 
1) Sintético (efeito generalizado) 
2) Analítico (efeito localizado) 

V – técnicas 
1) Conduzidos 
2) Impulsionados (Balanceados, Lançados). 
 

Boaventura tentou categorizar em esquemas gerais sem traçar qualquer 

particularidade de um único padrão, mas tentando estabelecer o que poderia ser comum 

a esses padrões ginásticos. Outro componente a que recorreu foram os aspectos da 

fisiologia e da anatomia, como o grau de intensidade variando em três níveis de esforço, 

o grau de dificuldade e da complexidade, e que partes do corpo podem ser utilizadas 

para fazer os exercícios ginásticos. Esta seria a terceira parte, do sentido biológico do 

exercício. 

VI – Graduação 
a) Intensidade Fisiológica 1 – Suaves ou fracos; 

2 – Moderados (intensidade média) 
3 – Intensos ou Fortes 

b) Ação neuro muscular 1 – Simples 
2 – Complexos 

c) Dificuldade Mecânica 1 – Fáceis; 
2 - Complexos 

VII – Localização 
1) Braços 
2) Pernas 
3) Tronco 
4) Abdômen 
5) Dorso 
6) Pescoço 
7) Pés, etc. 
 

A quarta parte do documento caracteriza-se pelo sentido técnico-pedagógico dos 

exercícios ginásticos, classificados pela linguagem técnica, aplicação, forma e tipo de 

trabalhos, e a origem ou base em que se apropriou dos termos e os ressignificou, 

estabelecendo como sendo comum aos diferentes padrões de ginástica. 
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VIII – Nomenclatura Genérica 
1) Livres 
2) Com aparelhos (maças, alteres, arcos, etc) 
3) Em aparelhos a) suspensão 

b) de apoio 
c) de equilíbrio 
IX – Aplicação 

1) Simples 
2) Série (rotina) 
3) Mímicos 

X – Forma de trabalho 
1) Individual 
2) Pequenos grupos (dois a dois, três a três, quatro a quatro) 
3) Jogo 
4) Coletiva (em grupo) 

XI – Características (tipo de trabalho) 
1) Acrobáticos 
2) Coreográficos 
3) Rítmicos 
4) Estilizados 
5) Atléticos 

XII – Origem 
1) Franceses 
2) Suecos 
3) Dinamarquês 
4) Calistênicos, etc. 

 

Nesse documento há indícios de que, para Boaventura, a Ginástica não era 

sinônimo de Educação Física, mas um dispositivo dela, já que, ao fazer a classificação, 

reforça que a presente tentativa se relaciona especialmente aos exercícios ginásticos. 

Se em décadas anteriores os padrões alemães (1869), suecos (1910) e franceses (1920) 

eram, segundo a historiografia (CANTARINO FILHO, 1982, GOELLNER, 1992, 

SOARES, 2001, FERREIRA NETO, 1999), considerados sinônimos de Educação 

Física, para Boaventura, em 8 de setembro de 1964, são os países de origem dos 

exercícios que se configuraram como instrumento para o trabalho em Ginástica. 

Do acervo de Boaventura destacam-se anotações de aula, datadas da década de 

1950 e intituladas “pontos de vista sobre a educação física”. Essas anotações estão 

numeradas até a vigésima segunda. Dependendo do tema sua extensão, variavam de três 

ou quatro folhas. Ao final do texto, apresentava um plano de ensino, exibindo algumas 

das formas de trabalho.  

Seu objetivo parece ter sido o de “facilitar” a compreensão do leitor sobre a 

Educação Física, como se pode observar no trecho:  
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A guisa de exemplo, apenas para favorecer a compreensão da ’naturalidade’ a que 

nos referimos e que caracteriza a prática do exercício físico, atualmente, 

apresentaremos uma série de exercícios para o sexo feminino, que poderão ser 

facilmente executados, utilizando-se de uma pequena bola de borracha, dessas que 

servem também para distrair as nossas crianças.60 

 

É possível verificar que o tema da ginástica como dispositivo da Educação 

Física é recorrente em sua produção. O trecho de uma das anotações de 1957, 

Boaventura dirige-se a Inezil Penna Marinho: 

 

Muito se têm discutido sobre a preponderância que deva ou não existir da 

ginástica ou dos jogos e esportes em matéria de Educação Física. Chega-se mesmo 

a estabelecer um intercâmbio de opiniões e experiências de âmbito internacional, 

sobre o tema – “Educação Física com ou sem ginástica?” A julgar, porém pelos 

resultados das investigações levadas a efeito nesse sentido, no terreno científico, 

uma conclusão tem sido cada vez mais reforçada no campo educacional – 

“Educação Física com e sem Ginástica”, isto é, de qualquer modo, sempre 

Educação Física, desde que as atividades físicas selecionadas, sejam 

convenientemente orientadas, a fim de atender à necessidade de movimento 

inerente a todos, especialmente às crianças e jovens. 

 

Quando Boaventura se refere ao debate da área sobre a Ginástica na Educação 

Física em 1957, já havia organizado seis cursos de aperfeiçoamento técnico e 

pedagógicos para professores de educação física de diferentes estados e países sul-

americanos. Este debate já era seu conhecido. Seu posicionamento era a defesa da 

orientação sistemática das atividades físicas, independentemente de haver a prática da 

Ginástica na Educação Física. A partir dessa defesa, pode-se dizer que Boaventura 

esteve de fato preocupado com a educação do movimento. 

A concepção de educação física para Boaventura foi se transformando ao longo 

dos tempos, a medida que este se apropriava de determinados conceitos, conteúdos no 

campo acadêmico-científico, Segundo Boaventura e seu grupo de trabalho na XX 

cadeira de Educação Física Geral Masculina em 1976: 

                                                            
60 Extraídos da Apostila “Pontos de vista sobre a Educação Física” datado de 17 de novembro de 1957. 
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A Educação Física é uma atividade educativa baseada e 

fundamentada na compreensão e aplicação do movimento com a 

finalidade de normalizar, complementar e aperfeiçoar as condutas anato-

fisiológicas, intelectuais, emocionais e sociais da criança de hoje e 

conseqüentemente o homem de amanhã. As atividades físicas oferecem 

excelentes oportunidades educacionais, todavia não devem ser 

apresentadas de maneira autotélicas, mas como estratégia que venha 

integrar todas as áreas educativas auxiliando na aprendizagem, fixação e 

aperfeiçoamento da linguagem, matemática, estudos sociais, etc, e como 

pré requisito a todos os aspectos que compõem o ciclo básico do ser 

humano: o lar, o lazer, a escola, o trabalho, a arte e a vida na natureza61. 

 É possível observar neste trecho a afirmação de que a Educação Física é 

admitida como atividade educativa que pressupõe a compreensão e aplicação do 

movimento, ou seja, sua base, seu fundamento está nestes dois aspectos, compreender o 

movimento e aplicar o movimento, o que marca o posicionamento deste grupo é 

compreender que a atividade física não tem um significado em si, se não for agregado a 

um conjunto de estratégias de ensino e aprendizagem. 

 Para Boaventura, a Educação Física teria sua legitimação se considerada dentro 

de um plano geral de educação, portanto a formação do cidadão e seu papel seriam 

fundamentais. Com base em suas aulas é possível analisar o papel do cidadão como a 

“compreensão do papel desempenhado como parte de um grupo, liderando e sendo 

liderado62”. Para Boaventura, ser cidadão era também compreender o “respeito às 

autoridades, às regras e a ética que regem as disputas esportivas e outras formas de 

convívio social63”.  

No plano de curso de ginástica para o curso de aperfeiçoamento técnico e 

pedagógico de Educação Física, Boaventura ministrou um curso de ginástica geral, bem 

                                                            
61 Seu grupo de Trabalho nesta cadeira à época era; Ana Maria de Pellegrini, Mauro Antonio Guiselini e 
Luiz Alberto Lorenzetto, o trecho foi extraído de um documento datado em junho de 1976, se assemelha 
por sua estrutura a um parecer encaminhado a Secretaria Estadual de Educação da época, o titulo é: 
“Implantação da Educação Física nos Estabelecimentos de ensino do primeiro e segundos graus”, este 
documento discute as deliberações sobre a educação física na Lei 5.692/71 
62 Planejamento de aula de 1969, no documento original vem assinado pelo Professor Boaventura da 
Silva, com o cabeçalho indicando o Departamento de Educação Física, e a seção técnica como 
responsável. 
63 Ibidem. 
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ao modo que acreditava ser possível, estabelecer uma forma de trabalho utilizando-se de 

dispositivos presentes nos diversos padrões de educação física. 

Semelhante ao seu plano de ensino na Escola Superior de Educação Física, 

dividiu seu plano de curso, em Objetivos gerais com subitens de conhecimento, 

habilidades, condição física (aqui colocou como forma física), hábitos, atitudes e 

formação de personalidade. 

Buscava em seu curso que o sujeito que participasse tivesse conhecimento de 

condições e clareza do repertório de exercícios, da importância da atividade física para 

uma concepção de lazer, ou seja, o aproveitamento do tempo livre com atividades 

físicas, a contribuição do exercício para a formação do caráter, para a saúde e o bem 

estar.  

O sujeito deveria ter habilidade para executar as atividades do programa, para 

executar os exercícios propostos e sua condição física (forma física) deveria ser 

suficiente para acompanhar as atividades do curso. Antonio acreditava que a prática 

destes exercícios poderia formar hábitos “sadios” de conduta social, higiênica e moral. 

Nos objetivos de aula, mesmo que a referência não seja direta, os dispositivos 

apontados pelo professor à formação do sujeito pela Educação Física dentro de um 

plano geral de educação, perpassam um sujeito de hábitos saudáveis, “através da 

Educação Física adquirem hábitos de asseio, higiene, limpeza, contribuindo para o 

desenvolvimento e manutenção da perfeita saúde”. Pode-se notar o caráter do higiênico 

preconizado nos debates sobre a Educação e Educação Física. 

Para Boaventura a cultura era “... reflexo dos costumes, tradições e afinidades de 

um grupo, que se reafirma e encontra a sua própria razão de ser”, através da integração 

social. Ele acreditava em um “relativo” consenso de que a atividade física em grupo 

promoveria a socialização, bem como o Movimento através dos dispositivos 

apresentados gerariam uma identificação social por meio das práticas culturais, tais 

como a Ginástica, o Esporte e o Jogo. 

Para uma sociedade desenvolvida a boa conduta moral e o espírito solidário 

eram imprescindíveis. “Esses valores resumem a importância da Educação Física, como 

disciplina ou como meio, mas cuja responsabilidade se distribui nos diversos graus da 

Escolaridade e da própria vida64”. 

                                                            
64 Extraído de um texto intitulado “Educação Física – Um problema de Cultura” datado 12 de Setembro 
de 1959, Fonte: Acervo Antonio Boaventura da Silva. 
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Considerações Finais 
Atuação de Antonio Boaventura da Silva deixou marcas na conformação de 

modos de ensinar e praticar a Educação Física nas escolas. Esta afirmação ganhou 

sustentação na pesquisa pelo trabalho de seleção, organização e categorização de pistas 

que permitiram, não só a reconstituição do debate em torno desse campo, como da 

trajetória desse sujeito. 

No processo de construção da pesquisa foi possível explorar o arquivo pessoal 

de Boaventura desconstruindo seus critérios de organização e imprimindo sua 

reconstrução. Inicialmente, organizei os documentos procurando seguir prescrições 

arquivísticas, posteriormente, tal prática foi substituída por outros encaminhamentos da 

pesquisa. Ora direcionando-se pelos problemas de pesquisa, ora pela incursão às fontes. 

Entre os objetivos que direcionaram a pesquisa buscou-se compreender quais 

foram os padrões internacionais apropriados por Boaventura, isto foi necessário para 

apreender as bases de suas idéias sobre a Educação Física. 

Sobre estes padrões considerou-se do seu itinerário de formação a experiência 

americana, que lhe apresentou as possibilidades de intervenção no campo administrativo 

da educação física. As viagens que Boaventura realizou ao exterior: Argentina, Chile, 

Uruguai, França, Suécia, Áustria, Portugal, como representante das instituições para 

quem trabalhava, trouxe conhecimentos e facilidades utilizadas em sua atuação no 

Departamento de Educação Física, na Escola Superior e na Associação de professores 

de Educação Física. Sem dúvida nenhuma foram os contatos conseguidos por meio de 

tais viagens que possibilitaram a desenvoltura de suas ações e, foi uma forma de acesso 

a diferentes lugares. 

Os eventos promovidos na área se tornaram ponto de convergência de 

profissionais advindos de diferentes realidades, estabelecendo contatos, parcerias, trocas 

de idéias,  

Em sua trajetória alguns profissionais foram importantes dentro de seu grupo de 

trabalho, pois, de alguma maneira foi a partir das relações estabelecidas que Boaventura 

teve o reconhecimento por suas idéias que se tornaram presentes em seu meio de 

atuação. 

Destacam-se Jarbas de Salles Figueiredo que indicou Boaventura para substituí-

lo na cadeira de Educação Física Geral Masculina da ESEF-SP, Arne Enge, médico e 

docente da ESEF-SP, que conduziu Boaventura ao Departamento de Educação Física, 
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Major Sylvio de Magalhães Padilha, Diretor do DEFE-SP que durante a sua 

administração, conquistou recursos para que Boaventura realizasse o curso de 

especialização nos Estados Unidos da América do Norte, apoiou a organização das 

demonstrações públicas de educação física, Tenente-Coronel Jacintho Francisco Targas, 

Diretor da ESEF-RS que apoiou a ida de Boaventura a Porto Alegre para a realização do 

curso de aperfeiçoamento e foi companheiro da delegação brasileira que foi à II 

Lingíada em 1949. 

Enrique Romero Brest, docente da ESEF- Buenos Aires e diretor da Divisão de 

Educação Física do Ministério da Educação e Justiça da Argentina contribuiu para a 

divulgação das idéias discutidas nos cursos de aperfeiçoamento técnico e pedagógico de 

Santos apresentadas por Boaventura. 

Curt Johansson, docente do Instituto Central Real de Ginástica de Estocolmo- 

Suécia que ministrou o curso de ginástica sueca, Margarette Frohlich da universidade de 

Viena, companheira de cursos e possibilitou a viagem de Boaventura a Áustria. 

Auguste Roger Listello diretor do Instituto Nacional de Esporte, companheiro de 

publicações, cursos e grande amigo de Boaventura, por intermédio de Boaventura que 

Listello veio ao Brasil apresentar as propostas da Educação Física Esportiva 

Generalizada e através da rede de relações de Boaventura que estabeleceu contatos para 

divulgar suas propostas no Brasil. 

Para Boaventura a Educação Física teria seu sentido e importância no plano 

geral de Educação se contribuísse para a formação do individuo pela educação do 

movimento. O Movimento tem sua forma definida pelas práticas culturais, ou seja, 

pelos “meios universalmente aceitos” que seriam a Ginástica, o Esporte, os jogos, a 

dança, as lutas e as atividades ao ar livre.  Preponderando um dispositivo ou outro as 

atividades físicas deveriam ser convenientemente orientadas para atender as 

necessidades de movimento inerentes a todos, principalmente crianças e jovens. 

Suas idéias tiveram base a partir da confrontação de modelos pedagógicos com os 

quais conviveu e apreendeu ao longo de sua formação. 

Os padrões internacionais que formaram suas idéias foram a ação administrativa e 

de planejamento apreendido no curso de especialização da Universidade de Michigan. 

Os padrões ginásticos europeus, O regulamento No.7 ou Método Francês traduzido pela 

Escola de Educação Física da Força Pública de São Paulo, por oficiais da Escola de 

Joivinlle-le-pont, o padrão da ginástica sueca de Ling do Instituto Lund e do Instituto 
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Central pelo Curt Johansson, o padrão da Ginástica Dinamarquesa da Escola Superior 

de Ginástica de Olerup (Gymnastikhøjskolen i Ollerup) de Niels Bukh, O Método 

Natural Austríaco por Gerard Schimdt da Divisão de Educação Física da Áustria e a 

Educação Física Esportiva Generalizada do Instituto Nacional de Esporte da França por 

Auguste Roger Listello.  

Pela análise dos documentos do acervo, um conjunto de cartas, fotos, recortes de 

jornal deram a conhecer a forma como Boaventura organizava as demonstrações 

públicas de Educação Física. Estas foram práticas que perduraram por mais de quarenta 

anos na Educação Física de São Paulo. A média de participantes durante este período 

foi de dez mil estudantes secundaristas das escolas de São Paulo, outra ação paralela as 

demonstrações foram os campeonatos colegiais que tiveram a mesma média de público 

e duração. 

Outra de suas práticas que foram significativas foi a organização dos os cursos de 

aperfeiçoamento técnico e pedagógico de Educação Física, realizados na cidade de 

Santos, e em outros estados brasileiros e países sul-americanos durante as décadas de 50 

e 60, era um dos principais eventos da área, cuja presença eram de professores de 

educação física “militantes” e de professores “dirigentes” nas palavras de Boaventura, a 

média era de 400 participantes dos cursos realizados em Santos. Estes cursos eram 

gratuitos, segundo relatos de Boaventura esses cursos extinguiram-se, pela transferência 

de local e pela cobrança taxa de inscrição, selecionando quem poderia participar 

diminuindo o acesso e o interesse pelo curso. 

Uma das formas com que Boaventura divulgou os padrões internacionais foi 

através desses cursos de aperfeiçoamento técnico e pedagógico por meio de seu grupo 

de trabalho que se estabeleceu durante sua viagem a Europa em 1949. 

No que diz respeito ao debate sobre suas práticas. A partir de seus escritos, da 

trilha deixada por suas anotações de aulas, planos de ensino e de curso foi possível 

apreender que atuou na adaptação de modos de pensar e praticar a Educação Física nos 

diferentes meios. 

Outras histórias sobre Antonio Boaventura e a Educação Física poderiam ser 

contadas. Assim como outro roteiro de pesquisa poderia orientar os rumos desse 

trabalho. No entanto, está em jogo a formação do pesquisador na graduação em 

Educação Física e agora o seu lugar de fala, a pesquisa historiográfica em Educação. 

Dessa forma a pesquisa compõe com trabalhos sobre a história da Educação Física. 
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