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RESUMO 

Monografia de Especialização 
Curso de Especialização em Educação Física Escolar 

Centro de Educação Física e Desportos 
Universidade Federal de Santa Maria 

 
A EDUCAÇÃO FÍSICA DO INSTITUTO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO OLAVO BILAC 
AUTOR: LUIZ FERNANDO DE LARA ZANOELLO 

ORIENTADOR: MARCO AURÉLIO ACOSTA 
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 01 de dezembro de 2011. 

 
 

Este estudo buscou resgatar a evolução histórica da Educação Física no Instituto 

Estadual de Educação Olavo Bilac (IEEOB), expondo os fatos relevantes ao longo 

da trajetória desta disciplina na escola. Esta é uma escola com grande importância 

para Santa Maria, pois é a escola pública mais antiga e uma das mais tradicionais 

da cidade. As informações lá encontradas permitiram resgatar aspectos históricos da 

Educação Física Escolar em Santa Maria. Foi utilizada como perspectiva 

metodológica a pesquisa histórica, através da análise de fontes documentais a partir 

do Acervo Histórico do IEEOB. Além disso, foi utilizada a história oral, através de 

entrevistas com professores de Educação Física que atuaram na escola, estes com 

seus relatos contribuíram para a compreensão da disciplina ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: História da Educação Física, Educação Física Escolar, Instituto 
E.E. Olavo Bilac. 
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ABSTRACT 

 
This study sought to rescue the historical development of physical education at the 

State Institute of Education Olaf Bilaspur (IEEOB), stating the relevant facts along the 

path of discipline in school. This is a school of great importance to Santa Maria, it is 

the oldest public school and one of the most traditional of the city. The information 

found there to reclaim the historical aspects of physical education in Santa Maria. 

Was used as a methodological approach to historical research through the analysis 

of documentary sources from the Historical Collection of the IEEOB. In addition, we 

used the oral history through interviews with physical education teachers who worked 

at the school, these reports with their contribution to the understanding of the 

discipline over time. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: History of Physical Education, Physical Education, State Institute of 
Education Olavo Bilac 
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1. INTRODUÇÃO 

A presença da Educação Física nas práticas escolares no Brasil iniciou no 

final do século XIX e desde então está enraizada na escola (VAGO, 1999). Desde o 

começo esteve ligada aos princípios e valores dominantes da sociedade capitalista, 

bem como nas orientações científicas predominantes nesta sociedade (MELLO, 

2002). 

Como no princípio do século XX a Educação Física ainda não era 

reconhecida como área autônoma do conhecimento, sofria grande influência das 

idéias de médicos e militares, estes por sua vez contribuíram na estruturação e 

organização dos primeiros conhecimentos. Os médicos eram responsáveis pelos 

estudos científicos, ou seja, a teoria. E os militares ficavam responsáveis pela 

prática através de seus manuais de ginástica (MAGALHÃES, 2005). A Educação 

Física era encarada como simples adestramento dos corpos e também como 

instrumento de higienização destes. A burguesia emergente começava a preocupar-

se em desenvolver um “novo homem”, um homem que pudesse sustentar a nova 

ordem, uma nova economia, um novo modo de produção (SILVA, 1999). 

O projeto da prática de atividade física para a sociedade civil, principalmente 

através da escola, expandiu-se, no governo de Getúlio Vargas, em 1933, ocorreu a 

transformação do Centro Militar de Educação Física em Escola de Educação Física 

do Exército (Esefex), segundo Magalhães (2005) “esta foi a ‘célula-máter’ da 

formação de profissionais para a área no país”. 

Outro aspecto marcante na história da Educação Física foi a divisão por 

gênero nas aulas. No princípio as aulas tinham propósitos distintos, ou seja, os 

exercícios eram diferentes para meninos e meninas. Dos meninos era esperado que 

construíssem o futuro da Pátria, já as meninas deveriam estar sadias e em 

condições de gerarem filhos saudáveis (CASTELLANI FILHO, 1988).  

Após a Segunda Guerra Mundial o suporte teórico na Educação Física 

continuava dominado pelas ciências biológicas, com o aspecto da aptidão física, 

mas acentuava-se o direcionamento para o esporte como único conteúdo. Esta 

perspectiva ganha forma nos anos 1970 para formar a “Nação Olímpica” e o 

estudante alienado (MELLO, 2002). O caráter competitivo do esporte de rendimento 

passou a fundamentar o método educativo em Educação Física. A redução da 

cultura corporal de movimento ao esporte criou uma série de obstáculos ao 
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desenvolvimento da Educação Física, entretanto, esse modelo sofreu duras críticas 

mais adiante. Os críticos desse modelo denunciavam que a facilidade de realizar 

esportes coletivos, principalmente os que possuem bola, permitiu que muitos 

professores deixassem à margem outros conteúdos da cultura corporal, como as 

danças, as lutas e as ginásticas (MAGALHÃES, 2005). Com o fim da ditadura militar 

esse quadro começa a ser alterado colocando em confronto um ensino voltado para 

formar o indivíduo crítico, e uma Educação Física especialmente imposta na escola 

por força da lei como meio de ajudar na formação de um povo alienado. A Educação 

Física perde seu suporte político-ideológico e com ele sua força como disciplina 

escolar (MELLO, 2002). 

 Mas, com o avanço da política neoliberal, o setor mais conservador tem de 

certa forma se fortalecido, pois o esporte de rendimento continua predominante. E, 

no que diz respeito à permanência da Educação Física na escola, nem este grupo 

conservador tem conseguido justificá-la (MELLO, 2002). Bracht (1999) dá indícios 

dos problemas destas perspectivas conservadoras: 
Parece que a visão neotecnicista da educação, que enfatiza a preparação 
do cidadão para o mercado de trabalho, dada as mudanças tecnológicas do 
processo produtivo, pode prescindir hoje da educação física e não lhe 
reserva nenhum papel relevante o suficiente para justificar o investimento 
público - a revitalização do discurso da promoção da saúde é uma tentativa 
de setores conservadores de legitimar a educação física na escola, mas tem 
pouca probabilidade de encontrar eco, haja vista a crescente privatização, e 
individualização, da saúde promovida pelo Estado mínimo neoliberal. Além 
disso, o crescimento da oferta e do consumo dos serviços ligados às 
práticas corporais fora do âmbito da escola e do sistema tradicional do 
esporte permite o acesso à iniciação esportiva, às atividades físicas, sem 
depender da educação física escolar (BRACHT, 1999). 

 
Embora tenha obrigatoriedade garantida por lei, a distribuição da carga 

horária é feita por área do conhecimento, fazendo com que os professores travem 

uma luta diária para justificarem a sua presença no âmbito escola. Muitas vezes, as 

aulas de Educação Física são reduzidas ao mínimo, podendo-se dizer, que no atual 

quadro das relações sociais, a Educação Física parece não ter mais sentido 

(MELLO, 2002). 

Desde que a Educação Física foi proposta como disciplina obrigatória nas 

escolas a mesma vem passando por diferentes métodos e enfoques para se ajustar 

ao contexto escolar. A disciplina já teve enfoque voltado para a preparação ao 

mercado de trabalho, existiu também a perspectiva de formar atletas para diversas 

modalidades esportivas e ainda já fez uso do discurso de promoção de saúde aos 
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alunos. Nos últimos anos a Educação Física está inserida na escola desfigurada de 

seu caráter de área do conhecimento, pois permanece presente nos programas das 

escolas, mas descaracterizada como disciplina curricular, isto é, portadora de um 

conhecimento a ser oferecido aos alunos (VAGO 1999). Entretanto, será que estes 

aspectos da Educação Física se aplicam a todo o território brasileiro? Embora a 

inserção da Educação Física em algumas escolas do Rio Grande do Sul já tenha 

aproximadamente cem anos, ainda são recentes os estudos sobre a história da 

disciplina de Educação Física nas escolas gaúchas (SILVA, 1999).  

A historiografia da Educação Física buscou fundamentar e comprovar suas 

hipóteses a partir do discurso oficial, das leis e das propostas educacionais além das 

teses sobre Educação Física, fontes que por vezes, não caracterizam as 

contradições (realidade) da cultura brasileira. De certa forma, os historiadores da 

Educação Física olhavam para a realidade brasileira como reflexo da realidade 

européia, generalizando a prática da Educação Física no Brasil, deixando dúvidas e 

indagações (MARCASSA, 2000). 

Segundo Souza Junior e Galvão (2005) além das fontes oficiais, que têm 

recebido um novo olhar e um novo tratamento, outras fontes passaram a ser 

utilizadas, tais como a fotografia, a literatura, os manuais escolares, os jornais e 

revistas, a história oral, etc. Melo (1997) acrescenta que no momento atual do 

desenvolvimento dos estudos históricos, é considerada fonte tudo que se presta a 

contar a história, todos os vestígios que nos permitam ampliar a compreensão 

historiográfica dos fatos e não apenas a versão oficial. 

Conforme Souza Junior e Galvão (2005) os estudos sobre história da 

educação no Brasil e também em outros países se propuseram a pesquisar a 

organização dos sistemas de ensino e discursos pedagógicos, baseando-se em 

fontes como leis, regulamentos, reformas educacionais e obras de grandes 

pensadores. A história da educação tratou muito pouco, até recentemente, das 

práticas escolares e do cotidiano escolar, pois, via de regra, procurou obter de tais 

fontes e objetos como o passado educacional se projetou. Nesse sentido, 

configurou-se como uma história do que deveria ser a realidade e não do que a 

realidade efetivamente foi (LOPES E GALVÃO, 2001). É certo que não é possível 

trazer ao presente o passado tal como ele realmente aconteceu, mas é possível 

tentar reconstruir práticas educativas e não apenas teorias educacionais. Pesquisas 
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como essa têm contribuído, de maneira significativa, para um melhor entendimento 

do papel desempenhado pela escola ao longo do tempo. Segundo Souza Junior e 

Galvão (2005) esta área de estudos (história de disciplinas escolares) tem revelado 

a sua potencialidade em fornecer um novo olhar para a escola do passado, 

permitindo perceber que a história da educação vai além da história dos ideários e 

dos discursos pedagógicos. 

Sendo assim, este estudo visa resgatar aspectos históricos da Educação 

Física no Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac em Santa Maria, onde foram 

pesquisados os fatos relevantes e marcantes ao longo da trajetória desta disciplina 

na escola. No entanto, não tem a pretensão de escrever a história exatamente como 

ela foi, mas sim conhecer características e detalhes desta disciplina ao longo do 

tempo e personagens que vivenciaram essa história. 

O presente trabalho constitui-se como pesquisa histórica, com análise de 

fontes documentais no Acervo da escola e ainda utiliza-se da história oral, a qual se 

mostra proveitosa para a obtenção de dados que não somente de fontes escritas. 

Esta é uma escola com grande importância para Santa Maria, pois 

simplesmente é a escola pública mais antiga e uma das mais tradicionais da cidade. 

É de fundamental importância pesquisar sobre a Educação Física nesta escola, pois 

as informações lá encontradas permitirão resgatar aspectos históricos da Educação 

Física Escolar em Santa Maria, e sendo assim, compreender melhor as 

características desta disciplina ao longo do tempo nas escolas santa-marienses. 
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2. OBJETIVO DO ESTUDO: 

Conhecer as características e personagens da Disciplina de Educação Física 

no IEEOB ao longo de sua história. 
 

 

2.1. Objetivos Específicos: 

 Identificar a partir de quando surgiram os primeiros professores de Educação 

Física na escola; 

 Identificar os conteúdos trabalhados nas aulas de Educação Física ao longo 

do tempo; 

 Identificar o espaço físico onde ocorriam as aulas de Educação Física; 

 Identificar os materiais utilizados nas aulas; 

 Identificar as relações de gênero nas aulas; 

 Identificar como era a relação professor/alunos; 

 Identificar possíveis equipes esportivas que representaram a escola, além de 

troféus conquistados e alunos(as) que se destacaram. 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa visa contribuir com a pesquisa histórica da Educação Física na 

cidade de Santa Maria, principalmente na área escolar. No princípio desta pesquisa, 

encontramos muitas dificuldades para localizar fontes sobre a área educacional em 

Santa Maria, que apesar de ter muitas escolas tradicionais e a UFSM já possuir mais 

de 50 anos de existência, ainda são pouquíssimos os estudos que tenham como 

tema a história educacional no município.  

Neste estudo foram buscadas informações sobre a disciplina de Educação 

Física no Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac (IEEOB) no decorrer de toda a 

sua história, a qual se iniciou no ano de 1901 e segue até os dias de hoje, ou seja, 

possui uma historia centenária. No entanto, ocorreram lacunas no tempo, nas quais 

não se encontrou dados sobre a Educação Física da escola. O trabalho consistiu na 

análise de fontes documentais existentes principalmente no Acervo Histórico da 

escola e também a realização de entrevistas com ex-professores de Educação 

Física da escola para a criação de uma documentação própria. Os entrevistados 

com seus relatos contribuíram para a compreensão da disciplina ao longo do tempo. 

Foi verificado como está a discussão atual sobre história da Educação Física, 

através de artigos e livros dos principais autores da área, entre eles estão: Victor 

Andrade de Melo (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Tarcísio Mauro Vago 

(Universidade Federal de Minas Gerais). Através das leituras foram identificados 

trabalhos na área de história da Educação Física, com ênfase para aqueles que 

tratavam sobre a área escolar. O objetivo era compreender a situação dos estudos 

em história da Educação Física Escolar no país. Sendo assim, os caminhos em 

busca de informações sobre o tema em Santa Maria poderiam ficar mais claros. 

 

3.1 Instrumentos metodológicos: 

Os instrumentos metodológicos selecionados para a obtenção de dados para 

esta pesquisa foram a análise documental e a história oral por meio de entrevistas 

semi-estruturadas. A história oral mostra-se proveitosa para a obtenção de dados 

que não somente os dados oficiais (MELO,1997). Segundo Santos (2008) a história 

oral: “é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas induzidas, 

estimuladas e gravadas, com pessoas que testemunharam acontecimentos, 
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conjunturas, instituições, modo de vida ou outros aspectos da história 

contemporânea”. Coelho (1995) acrescenta que a história oral: 
“É uma técnica de coleta, análise e interpretação de dados baseada na 
entrevista, que possibilita articular os pontos claros e obscuros das 
conjunturas da micro e macro história de forma dinâmica e interativa. Neste 
sentido, a Educação Física pode utilizar a evidência oral como possibilidade 
de ampliar seu universo de informações sobre acontecimentos específicos 
da sua História”. 
 

Foi utilizada a história oral a partir de entrevistas que conforme Santos (2008, 

pg.5): “São tomadas como fontes para a compreensão do passado, ao lado de 

documentos escritos, imagens e outros tipos de registro”. 

As entrevistas realizadas foram temáticas, pois abordavam um tema 

especifico, nesta pesquisa, a Educação Física do Olavo Bilac. Fizemos uso de 

entrevistas semi-estruturadas, que segundo Oliveira (2008) é aquela na qual o 

pesquisador pode acrescentar uma questão não prevista, dependendo das 

respostas dos entrevistados. 

Os entrevistados nesta pesquisa foram ex-professores da disciplina de 

Educação Física do IEEOB, segundo Casali (2009, pg.9) as narrativas de ex-

professores são importantes, pois: 
“Trazem um olhar de quem protagonizou um período, uma época, as dores 
e os amores de enfrentar a ‘aula de educação física’ na escola. Suas 
experiências são ricas e sinceras, vozes que precisam ser ouvidas para que 
não se caia na teorização de uma prática que é real, que ainda necessita de 
reflexão, mas que acima de tudo necessita de quem ‘faça’, de quem 
enfrente o dia-a-dia da realidade escolar brasileira”. 

 

3.2  Procedimentos: 

Foram realizadas visitas a diversos locais com a finalidade de encontrar 

informações que auxiliassem na pesquisa histórica sobre a Educação Física em 

Santa Maria. O primeiro local foi a Biblioteca Pública de Santa Maria, local onde 

nada foi encontrado sobre o tema. Outro local visitado foi o Arquivo Histórico 

Municipal, este local concentra muitos jornais antigos, inclusive do século XIX, mas 

nada específico sobre educação. Desta forma, a pesquisa exigiria muito tempo até 

se encontrar dados sobre escolas, talvez meses, o que não seria possível para este 

estudo. Na visita ao Memorial da escola Manoel Ribas (Maneco), foi informado que o 

mesmo encontrava-se fechado temporariamente. Nas visitas à Casa de Memória 

Edmundo Cardoso, foram três, foi encontrado material satisfatório, ou seja, 
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informações que auxiliaram na pesquisa. Finalmente, na visita ao Acervo Histórico 

do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, chegou-se ao local com o maior 

número de dados sobre a disciplina de Educação Física. 

Com o auxílio da professora Jane Becker, responsável pelo Acervo, a 

pesquisa por informações foi sendo concretizada. O trabalho consistia no seguinte: 

buscar entre os diversos documentos sobre a escola ao longo do tempo, tudo que 

pudesse conter alguma informação sobre a disciplina de Educação Física. Sendo 

assim, foram analisados todos os apontamentos encontrados referentes às aulas de 

Educação Física, como por exemplo, planos de aula, relatórios, diários, planos 

curriculares, registros sobre eventos, certificados, comemorações festivas, desfiles, 

apresentações. 

Um problema relevante durante a pesquisa consistiu no fato de os 

documentos encontrados não seguirem uma seqüência cronológica, muitos 

materiais foram retirados da escola ao longo dos anos e por isso há períodos nos 

quais não se tem registros. 

Após a busca por informações no Acervo Histórico, partiu-se para a 

realização de entrevistas com personagens que efetivamente participaram desse 

processo, ou seja, professores de Educação Física que atuaram na escola. Os 

professores entrevistados foram selecionados a partir do cadastro de ex-professores 

da escola, onde constam os telefones e endereço. Estes professores deveriam 

atender aos seguintes critérios: não possuir mais nenhum vínculo com a escola e ter 

atuado na escola por no mínimo um ano. 

As questões das entrevistas fundamentaram-se em dados encontrados no 

Acervo da escola e pelos objetivos propostos para este estudo, além disso, 

oportunizou-se a livre manifestação do entrevistado para informações, as quais ele 

julgasse adequadas à pesquisa. Com seus relatos, eles contribuíram para a 

compreensão da história da disciplina ao longo do tempo, esclarecendo a maneira 

como procediam às aulas, os conteúdos trabalhados, as relações em sala de aula, 

etc. 

Por fim, foi realizado o cruzamento das informações encontradas na escola 

com os relatos obtidos com os professores que atuaram na escola e a literatura da 

história da Educação Física escolar. 

 



16 
 

4. RESULTADOS 

4.1. O Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac 

O Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac foi fundado em 1901 com o 

nome de Colégio Distrital. João Belém, historiador santa-mariense em 1933 sobre a 

escola: “Em 1901, tendo o Estado criado Colégios Distritais na sede de vários 

municípios, criou também em Santa Maria. O proletariado havia a muito, ansiava por 

um estabelecimento desta ordem, por não haver escolas públicas em número 

suficiente para conter a população escolar”. No decorrer dos anos, os nomes foram 

mudando: 1906 - Escola Complementar; 1910 - Colégio Elementar, 1929 - volta a 

chamar-se Escola Complementar; 1938 - Escola Complementar Olavo Bilac; 1941 - 

Escola Normal Olavo Bilac; 1962 - Instituto de Educação Olavo Bilac; 1979 - Instituto 

de Educação Olavo Bilac - Escola Estadual de 1º e 2º Graus e finalmente a partir do 

ano 2000 - Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac - IEEOB. 

Mais de dez escolas de Santa Maria têm nomes de ilustres professores que 

foram da escola como: Margarida Lopes1, Cícero Barreto, João Belém, Altina 

Teixeira, Antônio Xavier da Rocha, Aracy Barreto Sachis, Marieta D'Ambrósio, 

Francisca Weimann, Maria Rocha, Edna May Cardoso, Maria de Lourdes Medina, 

Sérgio Lopes e Adelmo Simas Genro. E ainda, três importantes escolas de Santa 

Maria tiveram sua origem no IEEOB, o Colégio Manoel Ribas (Maneco) surge a 

partir da transferência do curso Científico (atual Ensino Médio) da Escola Normal 

Olavo Bilac para o atual prédio do Maneco. A escola Maria Rocha era o antigo 

Ginásio (atual séries finais do Ensino Fundamental) da Escola Normal Olavo Bilac, 

quando surgiu chamava-se Ginásio Padre Caetano Pagliuca e funcionou dentro da 

escola até 1979. A Escola Marieta D'Ambrósio era uma escola de aplicação das 

normalistas para elas realizarem estágio (funcionava como anexo na Rua Appel). 

Por isso o IEEOB é considerado como o “berço” da educação em Santa Maria. 

Ao longo do tempo, milhares de alunos e professores passaram pela escola, 

inúmeros evidenciaram-se em diversos segmentos da sociedade, destacando-se em 

                                                
1 A professora Margarida Lopes dedicou 34 anos de sua vida ao magistério em Santa Maria, de 1901 
a 1935, dos quais 29 anos, na direção do atual IEEOB. Em reconhecimento ao trabalho incansável 
dessa educadora em benéfico da cultura e do ensino, a comunidade santa-mariense erigiu-lhe um 
monumento, localizado na Avenida Rio Branco (Fonte: Painel do AHIEEOB de autoria da professora 
Jane Becker). 



17 
 

Santa Maria, no Estado e no País. Entre eles citamos2: Águeda Brazzale Leal 

(Diretora da escola em duas gestões, também Delegada de Educação), Ignez Sofia 

Vargas (escritora e poeta, com obras publicadas), Lígia Militz da Costa (escritora 

com obras publicadas), Chico Ribeiro (o Decano dos poetas santa-marienses, com 

várias obras publicadas), Nelson Jobim (Ex-Ministro da Defesa), Tarso Genro 

(Governador do Estado), Paulo Pimenta (Deputado Federal), Ester Grossi (ex-

Deputada Federal) Tabajara Gaúcho da Costa (ex-Reitor da UFSM), Felipe Muller 

(Reitor da UFSM). Além de muitos médicos, militares, inclusive generais, 

professores universitários, desembargadores. 

Aristilda Rechia (1999) sobre o IEEOB: 
“Aulas, corais, teatro, festas, confraternizações, horas cívicas com 
hasteamentos da Bandeira, desfiles da Semana da Pátria, formaturas, 
encontros mantiveram o Bilac sempre na vanguarda, como escola modelo 
no interior do Estado. E foram grandes mestres que se doaram ao ensino 
nessa escola”. 
 

No ano de 1998, foi criado o Acervo Histórico que começou a resgatar a 

Memória Bilaquiana, numa história desde 1901 até nossos dias. O Acervo Histórico 

do IEEOB (AHIEEOB), coordenado pela professora Jane Becker, possui álbuns de 

fotos antigas, livros, pastas, relatórios, fitas de vídeo, objetos diversos, mais de 5000 

fotos, além de outros materiais, tais como placas de bronze, obras de arte, etc. 

Em 2001, no ano do Centenário, a escola recebeu da Câmara de Vereadores 

a Comenda Mariano da Rocha Filho como reconhecimento da comunidade santa-

mariense pelo destaque da instituição na área da educação. Atualmente, a escola 

atende mais de dois mil alunos, oferecendo Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Curso Normal, Classe Especial e Educação de Jovens e Adultos - Ensino Médio. 

Em 2006, os dois prédios mais antigos da escola (Prédio Central e Salão de 

Festas) do IEEOB foram tombados pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Santa 

Maria conforme Decreto Executivo n°344/06. 

 

 

 
 

                                                
2 Nomes extraídos do Livro Santa Maria: Panorama Histórico Cultural (1999), de Aristilda Rechia e em 
entrevista com a Coordenadora do AHIEEOB (Acervo Histórico do IEEOB) Jane Cecília Crivellaro 
Becker. 
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4.2. A Educação Física do IEEOB 

As primeiras disciplinas ministradas no Colégio Distrital foram: Português, 

Francês, Alemão, História Geral, Geografia, Ciências, Matemática e Direito Pátrio. 

Esses dados encontram-se no Histórico do IEEOB – Livreto do Cinqüentenário da 

Escola. Segundo Piccoli (1994), na primeira década do século XX houve três 

mudanças na instrução pública estadual de 1º grau, as quais incluíram a Educação 

Física no currículo. Embora fosse obrigatória por lei, era raramente ministrada nas 

escolas estaduais de 1° grau por falta de professores especializados.  

O Decreto Estadual n° 874 em fevereiro de 1906 organizava a instrução 

pública do Estado e caracterizava a educação primária em Elementar, para crianças 

a partir de 7 anos e em Complementar que tinha como objetivo dar seqüência ao 

ensino elementar e formar alunos-mestres ao magistério público primário. Conforme 

Piccoli (1994) no curso Elementar das escolas estaduais, a Ginástica constituía-se 

em uma disciplina ministrada aos alunos uma hora por semana em cada uma das 

três séries do curso e no curso Complementar a Ginástica intitulava-se Educação 

Física, a qual estava inserida dentro de uma outra disciplina denominada Pedagogia, 

com carga horária semanal de 2 horas e ministrada aos alunos de terceiro ano. 

Como a Pedagogia continha também educação moral, intelectual, metodologia e 

prática de ensino no último ano de estudo, torna-se difícil imaginar o período 

dedicado e o tipo de atividade ministrada aos alunos nas aulas de Educação Física 

neste curto espaço de tempo. Sendo assim Piccoli (1994) afirma: “Imagina-se, 

então, que os alunos, futuros professores em escolas elementares, formavam-se na 

Escola Complementar sem a devida preparação para o ensino da Educação Física”. 

Isto seria uma das causas que explicariam a carência de professores e, portanto, de 

aulas de Educação Física no início do século XX, mesmo havendo obrigatoriedade 

legal. 

Na Revista do Centenário de Santa Maria (1814 – 1914)3 é relatado que com 

a mudança para Escola Complementar em 1906, foram acrescidas as seguintes 

disciplinas: Trigonometria, Pedagogia e Exercícios Militares. De acordo com as 

disciplinas ministradas na escola e conforme os decretos que regulamentavam o 

                                                
3 Essa comemoração é considerada como falso centenário de Santa Maria. O verdadeiro centenário 
foi comemorado em 1958. 
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currículo escolar daquela época, possivelmente a Educação Física era ministrada na 

escola incluída nessas duas últimas disciplinas. 

Conforme depoimento presente na fotografia a seguir, em 1904, havia campo 

para prática de atividades físicas4, e interessante observar que meninos e meninas 

não brincavam juntos nem mesmo no recreio, havia áreas diferentes para cada 

gênero. 

 
Fotografia 1: Jornal A Razão Especial IEOB 85 Anos (27-28/09/1986) 
 

 
Fotografia 2: Reportagens do Jornal Diário do Interior de Setembro de 1916. Encontram-se na 

Pasta com Recortes de Jornais e Certificados IEOB. 
                                                
4 No Depoimento cita-se cancha de futebol, mas há duvidas se já em 1904, seria o esporte Futebol 
como conhecemos hoje, pois este esporte segundo Caldas (1994) foi trazido ao Brasil somente em 
1894. Sendo assim, apenas dez após, já existir local para sua prática em Santa Maria é um ponto que 
necessita maiores esclarecimentos. 
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O primeiro registro encontrado com o termo “Educação Física” nos 

documentos pesquisados no Acervo Histórico da escola encontra-se no Livro de 

Posse de Professores (1910-1950): trata-se da indicação da normalista Annita 

Ribeiro Onting em 16/04/1934, designada para ministrar a disciplina de Educação 

Física a todos os alunos, pois no período inicial da disciplina na escola não existiam 

professores com formação específica em Educação Física, isso era uma 

característica comum no início do século XX, pois não existiam escolas de formação 

de professores de Educação Física, somente cursos de capacitação, promovidos 

pela Secretaria de Educação e Saúde Pública do Estado. As alunas-mestras 

(normalistas) ou militares da região eram quem ministravam as aulas de Educação 

Física na escola. Em artigo publicado em jornal da escola Dr. Hygino Trevisan 

(Aluno da escola Complementar a partir de 1929) relatou que seu professor de 

Educação Física era o tenente do Exército João Pedro Menna Barreto: “Era 

competente profissional de Educação Física, de espírito desportista notável”. 

No Relatório de Atividades da Escola 1943/1944 consta o professor o 

Subtenente João Teixeira Porto, o qual tinha curso de monitor expedido pelo Centro 

Militar de Educação Física da 4ª Região Militar. De acordo com Rechia (1999) a 

formação étnica, cultural e social de Santa Maria tem a contribuição dos oficiais e 

soldados. A influência militar esteve também difundida pelas escolas, especialmente 

nas aulas de Educação Física. Muitos professores tiveram professores militares ou 

tiveram influências da prática de atividades físicas nas unidades militares. Isso, pois 

Santa Maria ao longo do tempo teve e tem diversas unidades militares distribuídas 

pelo município. 

Um passo importante para superar as dificuldades com a formação inicial de 

professores de Educação Física foi dado com a criação da Escola Superior de 

Educação Física da Secretaria de Educação e Cultura do Estado em Porto Alegre no 

ano de 1940. A partir desse acontecimento, começaram a surgir os primeiros 

professores com formação específica em Educação Física nas escolas gaúchas. 

Isso é constatado no Relatório 1943/1944, onde é citada como professora de 

Educação Física da escola naquele período, Laury Hollerbach, diplomada pela 

Escola Superior de Educação Física de Porto Alegre. 

Com esses apontamentos pode-se constatar que a Educação Física da 

escola acompanhou os rumos tomados pela Educação Física no Brasil. Teve seu 
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início na mesma época em que é descrito como o período no qual as escolas 

brasileiras inseriram a disciplina de Educação Física ou semelhante sob o titulo de 

Exercícios Physicos ou Gymnastica (VAGO, 2002). 

Conforme fotos encontradas no Álbum “Vida Fotográfica 1935-1953” existia o 

Estadium Cruzeiro do Sul, assim descrito no Relatório 1943/1944: “Uma área livre 

para a Educação Física, consta de três planos: Primeiro plano – um campo de 

Volley-ball e um campo de Basket-ball. Segundo plano – aparelhos ginásticos e 

Terceiro plano - um campo de Volley-ball”. Dessa forma, na Educação Física da 

escola já na década de 1930, o Esporte adquire importância na Escola 

Complementar. Havia espaço físico e material disponível para a prática de “Basket-

ball” e “Volley-ball”, ou seja, esportes coletivos, estes que juntamente com o futebol 

e o handebol, mais tarde predominariam nas aulas de Educação Física. Citamos 

como diferença, pois na história da Educação Física escolar brasileira, os esportes 

coletivos predominariam somente após a Segunda Guerra Mundial em 1945, como 

afirma Magalhães (2005): “O esporte tornou-se paulatinamente o conteúdo 

hegemônico de Educação Física nas escolas de 1º e 2º graus depois da Segunda 

Guerra Mundial, com uma orientação da Educação Física Desportiva Generalizada. 

Este método tinha o propósito de iniciar os alunos em diferentes esportes”. 

 
Fotografia 3: Alunos jogando basquete no final da década de 1930. (Vida  Fotográfica 1935-1953) 
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Fotografia 4: Alunos no antigo Estádio Cruzeiro do Sul. (Vida Fotográfica 1935-1953) 

 

Na edição N°1, Ano 1 do jornal interno da escola “A Instrução” de 23 de julho 

de 1938 é citada Homenagem à diretora Alda Saldanha e na ocasião disputaram-se 

duas partidas de “Bola ao Capitão” e “Bola ao Caçador” entre as turmas do VI ano e 

V ano. 

Em 1938, na gestão da diretora Alda Saldanha é inaugurado o Prédio Central 

da escola, um verdadeiro acontecimento na cidade, conforme jornais da época 

encontrados no acervo. Na programação do evento ocorreram diversas atividades e 

a Educação Física da escola se fez presente. O professor de “cultura física” 

Garibaldi Poggetti5 organizou os Desfiles e Evoluções apresentados pelos alunos. O 

professor Poggetti era professor de Música, mas também atuava na Educação 

Física e trabalhou por muitos anos na escola. 

 

 

                                                
5 José Garibaldi Poggetti era apaixonado pela música, da qual era professor, compositor e maestro. 
Fundou em Santa Maria, dois corais, um orfeão, a Orquestra Sinfônica e o Instituto Municipal de 
Belas Artes. Foi representante local da Ordem dos Músicos do Brasil. Coordenou eventos e 
apresentações por muitos anos na escola. É o autor da musica do Hino da escola (1951) da qual foi 
professor por 34 anos. (Fonte: Painel do AHIEEOB de autoria da professora Jane Becker). 
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PROGRAMA DOS ALUNOS DA ESCOLA: 
 

1° Exercícios calistênicos, ritmados, pelos alunos do Curso de Aplicação. Música, pela banda da Brigada Militar. 

2° Marchas adornais pelas alunas do Curso Complementar, Música pela banda do 7° Regimento de Infantaria. 

3° Exercícios calistênicos, ritmados, pelos alunos do Curso Complementar. Música, pela banda da Brigada Militar. 

4° Formação, em marcha, do Escudo Brasileiro e da frase “VIVA O BRASIL”, pelas alunas do Curso Complementar e 

de Aplicação. Música pela banda do 7° Regimento de Infantaria. 

5° Hino Nacional, tocado pela banda do 7° Regimento de Infantaria e cantado por todos os alunos e professores. 

6° Saudação ao Dr. Coelho de Souza, Secretário de Educação e Saúde Pública, e à professora Olga Acauân Gayer, 

Diretor da Instrução Pública, pela aluna do VI ano 2 – Maria Seroni. 

7° Oferecimento às ilustres autoridades, representantes da Imprensa e Diretores dos diversos estabelecimentos de 

ensino, de exemplares do primeiro número da “A Instrução”, órgão educacional do Curso de Aplicação. Oferecimento 

de ramalhetes às Exmas Sras. Gral. Joaquim de Andrade, Dr. Coelho de Souza, Olga Acauân Gayer, Dr. Walter Jobim. 

8° Poesia: “A Pátria” de Olavo Bilac, pela aluna do VI ano 2 – Lise Lenz. 

9° Saudação do Exmo. Secretário de Educação e Saúde Pública, pela aluna do 3° ano Complementar, Maria de 

Lourdes Bandeira. 

10° Saudação ao nobre Diretor de Instrução Pública, pela aluna do 3° ano Complementar, Dorotéa Alves. 

11° Oferecimento às dignas autoridades, representantes da Imprensa e Diretores dos Colégios, do primeiro número da 

“A Educação”, órgão oficial do Curso Complementar da escola. 

12° Circulação, entre os presentes, da “A Instrução” e a “A Educação”. 

13° Visita das autoridades aos demais estabelecimentos de ensino da cidade, de acordo com o desejo do ilustre 

Secretário de Educação e Saúde Pública. 

 
Fonte: Jornal A Instrução N°1, Ano 1 de 23 de julho de 1938. 

 
Fotografia 5: Alunos no pátio da escola no final da década de 1930, ao fundo, vista da cidade. (Vida 
Fotográfica 1935-1953) 
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Em 1940, mais precisamente no dia 15 de novembro, outro fato importante, 

foi inaugurado o Pavilhão de Educação Física, assim descrito no Relatório 

1943/1944: 
“É um amplo e luxuoso pavilhão. É um pavilhão usado para salão de festas 
e auditório, em anexo ao pavilhão, encontra-se o gabinete de antropometria, 
a sala dos professores de Educação Física e de Música, também havia 
vestiários com chuveiros para meninos e meninas”. 
 

A Educação Física adquire grande importância na escola com a inauguração 

do Pavilhão de Educação Física, fato que colocou a Escola Normal Olavo Bilac entre 

as com melhores condições materiais para a disciplina em todo o Estado segundo o 

mesmo relatório. 

Dentre os documentos pesquisados, aquele no qual foi encontrado o maior 

número de dados da disciplina de Educação Física, foi o Relatório das Atividades da 

Escola em 1943/1944. Nota-se no Relatório que naquela época, período chamado 

de Estado Novo, era grande o controle do governo sobre as escolas, tal eram os 

detalhes descritos nos relatórios e as exigências descritas nas correspondências. 

Estão presentes no Relatório diversos planos de aula de Educação Física. 

Analisando-se os planos de aula encontrados, nota-se claramente a característica 

militarista das aulas, pois as aulas em sua maioria constavam de marchas, 

exercícios ginásticos, exercícios de ordem, além de jogos de estafeta. Este dado 

concorda com os estudos históricos da Educação Física brasileira que afirmam que 

naquele período a disciplina tinha caráter militarista (GHIRALDELLI Jr., 1989). Na 

escola se constatou isso através de fotografias do Álbum “Vida Fotográfica 1935-

1953”, nessas fotografias ficam evidentes os exercícios militares. Além disso, 

percebe-se a existência de aparelhos ginásticos também encontrados em unidades 

do Exército. 
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EXEMPLO DE PLANO DE AULA 1943: 
TURMA DO 1º GRAU DO CICLO SECUNDÁRIO 

 

Horário: 15 horas Regime da Lição: 
Duração: 35 minutos Sessão preparatória: Normal 

Local: Campo ou Ginásio Lição propriamente dita: 4 aplicações, 3 educativos, 2 jogos 
Uniforme: De Educação Física Volta à calma: Normal 

Material: Hastes ou cordas verticais, pesos, suporte para saltos. 
SESSÃO PREPARATÓRIA: 
Evolução: Marcha para frente, para trás, para o lado. 
Flexionamentos: Elevação dos braços à frente, seguida de afastamento para trás com flexão e extensão das mãos. 
Grande afastamento lateral, mãos nos quadris. Flexão alternada das pernas. 
Afastamento lateral, mãos nos quadris: circundação do tronco. 
Meia flexão das pernas, extensão lateral de uma perna, com elevação das pernas, aproximação pela frente seguida 
de flexão e extensão dos antebraços no plano horizontal, e com flexão e extensão das mãos. 
Flexão dos antebraços e extensão dos braços para frente (vertical e lateral), com um tempo de atraso. 
Flexão e extensão do tronco. 
LIÇÃO PROPRIAMENTE DITA: 
Marchar: Marcha em terrenos variados. 
Trepar: Trepar em uma ou duas cordas (ou hastes), verticais com auxilio das mãos e dos pés. 
Saltar: Salto em altura de lado sem impulso. 
Transportar um camarada sobre a nuca e as espáduas. 
Correr: Estudo da passada, no mesmo lugar. 
Lançar: Lançar um peso por extensão do braço (dois a dois, de frente). 
Deslocar um adversário, segurando pelo punho. 
JOGOS: A corrida da estafeta; Foge da bola. 
VOLTA À CALMA: Marcha com exercícios respiratórios; Marcha com canto; Exercícios de ordem. 
 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola 1943/1944. 

 

Na edição n° 2 (Ano XIV) do jornal interno da escola “A Educação” de 

setembro de 1951, o esporte ganhou destaque em pagina inteira. Com o titulo 

“Noticias Esportivas”, dando evidência para práticas como: “New-Comb6”; “Jogo de 

Bola Americana7” e “Voley” em disputas no feminino e “Basquete” no masculino, 

destacando a “Partida Intermunicipal” entre as escolas Olavo Bilac e João Neves da 

Fontoura, vitória dos “Fives” do Bilac. A curiosidade é que mesmo sendo um jornal 

de 1951, há noticias de disputas de 1939 e 1946. 
 

                                                
6 Não foi encontrada descrição de como se praticava essa modalidade. 
7 Não foi encontrada descrição de como se praticava essa modalidade. 
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Fotografia 6: Jornal A Educação: página 9, número 2, ano XIV - Setembro de 1951. 
 
Na mesma edição do “A Educação” registra-se o que ao longo do tempo foi 

tornando-se tradição no Olavo Bilac, a realização de torneios esportivos entre os 

alunos da escola em datas de festividades e comemorações. Em 1951, ano do 

cinqüentenário da escola não foi diferente, foi realizado o Torneio Inter-séries “Emilia 

Flores”, diretora da escola, e aos vencedores foram entregues medalhas oferecidas 

pela Ourivesaria Gaiger. 

 
 
Fotografia 7: Vista do prédio central da Escola Normal Olavo Bilac em 1951. (Vida  Fotográfica 1935-
1953) 
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O detalhe interessante de se observar em relação às comemorações dos 50 

Anos da escola foi à ausência de Exercícios calistênicos e desfiles com marchas 

militares na programação das festividades. Sendo assim, diferentemente do que 

ocorreu nas comemorações da inauguração do Prédio Central da escola em 1938. 

Em 1951, teria a Educação Física sofrido mudanças significativas ou o fato do país 

não estar mais sob a ditadura do Estado Novo seria o motivo das diferenças? Ainda 

que esta questão seja tema suficiente para outra pesquisa, acreditamos que tanto a 

Educação Física do Bilac já apresentava diferenças em relação a 1938, 

principalmente, por já possuir professores com formação especifica na área, como o 

fato de não existir mais governo ditatorial também deve ter contribuído para as 

diferenças na programação das festividades. 

 
Fotografia 8: Jornal A Educação: página 9, número 2, ano XIV - Setembro de 1951. 
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A pasta “Dados do Início do Colégio Estadual Maria Rocha e do Colégio 

Estadual Manuel Ribas”, contém um importante registro: são citados como 

professores de Educação Física - Hermito Lopes Sobrinho e Edna May Cardoso8 – 

dois professores de destaque por muitos anos na escola. Professor Hermito foi aluno 

do Colégio Elementar em 1927, trabalhou 29 anos na escola, chegou a ser diretor da 

escola de 1967 a 1971. Sobre a professora Edna, o Pavilhão de Educação Física a 

partir de 1979 leva o seu nome, e passa a se chamar Salão de Festas Edna May 

Cardoso, a qual era professora de Teatro e dirigiu inúmeras peças na escola. 

 

4.3. Os Professores Entrevistados 

Foram realizadas quatro entrevistas com professores de Educação Física 

(atualmente aposentados) que trabalharam na escola por longo período. Esse 

período no qual os entrevistados trabalharam na escola se estende de 1976 a 2009, 

cada um com um intervalo de tempo diferente. As professoras 2 e 3 também deram 

aulas de Educação Física para o magistério da escola. Os professores 1 e 4 

trabalharam somente com alunos do ensino fundamental. Também foi realizada 

entrevista com a professora coordenadora do Acervo Histórico que está na escola 

desde 1981, para que a mesma esclarecesse dúvidas sobre a escola. 
 

Tabela 1: Período que os professores de Educação Física estiveram no IEEOB. 
   Professor 1 Professora 2 Professora 3 Professor 4 

PERÍODO 1976 a 1998 
1977 a 1980 
1982 a 1986 
1989 a 2001 

1986 a 2004 1983 a 2009 

TEMPO 22 anos 22 anos 18 anos 26 anos 
 

Todos os professores de Educação Física entrevistados tiveram sua formação 

inicial no Curso de Educação Física da UFSM, o qual foi inaugurado em 1970 e a 

partir de então modificou significativamente o ensino da Educação Física nas 

                                                
8 Edna May Cardoso exerceu o magistério no Olavo Bilac por 27 anos, de 1951 a 1978. Formada em 
Educação Física e Orientação Educacional. Era uma dinâmica e criativa educadora, responsável pela 
programação cultural da escola por muitos anos. Organizadora de apresentações teatrais foi a grande 
incentivadora do teatro no IEEOB. Traduziu e escreveu peças, dramatizou textos, descobriu novos 
talentos e reescreveu canções já existentes com fins pedagógicos. Também organizava no Bilac as 
cerimônias cívicas, as brincadeiras de São João, as Feiras Bilaquianas, o Natal Branco, entre outras.  
Era atriz na Escola de Teatro Leopoldo Fróes e participou de mais de 40 peças teatrais no decorrer 
de sua vida. (Fonte: Painel do AHIEEOB de autoria da professora Jane Becker). 
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escolas da região. Com o passar do tempo todos os professores da disciplina 

possuíam formação específica em Educação Física. 

Com relação aos conteúdos trabalhados nas aulas todos os professores 

afirmaram que trabalharam com iniciação esportiva, com os esportes tradicionais: 

Basquete, Futsal, Handebol e Vôlei, alguns trabalhavam com aulas “normais”9 de 

Educação Física e equipes esportivas, outros trabalhavam somente com aulas 

“normais” de Educação Física. O professor 1 relata que também trabalhava com 

condicionamento físico dos alunos que segundo ele nos anos 1970 e 1980 era 

considerado muito importante, pois seria uma base para o aluno iniciar nos esportes: 

“Naquela época se trabalhava assim: tinha a parte esportiva e a parte de 

condicionamento físico, davam muito importância naquela época ao 

condicionamento físico”. 

Essa informação evidencia muito bem o período histórico, pois no resto do 

país, a Educação Física escolar sofria grande influência do esporte, constituindo-se 

quase como único conteúdo, GHIRALDELLI JR (1989). Outros conteúdos também 

foram citados nas entrevistas, como ginástica olímpica (hoje, artística), ginástica 

rítmica desportiva, patinação, atletismo e recreação, que foi citada como conteúdo 

pelos professores 2, 3 e 4. A escola possuiu uma equipe de patinação que era 

treinada pela professora 3. A professora 2 afirmou que coordenou um grupo de 

dança folclórica no começo da década de 1980. 

O professor 4 explicou como agia em relação aos alunos que apresentavam 

atestados médicos ou por algum outro motivo não podiam realizar as aulas práticas 

da Educação Física:  
“O aluno que não podia praticar Educação Física, o aluno dispensado por 
atestado médico ia para o xadrez, eu fiquei responsável pelo xadrez, fazia 
polígrafos. Em turno inverso, nos mesmos horários da Educação Física. 
Eles tinham que estudar o conteúdo básico do xadrez, eles eram avaliados 
e tinham muita facilidade. Havia alunos que me ganhavam”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 O termo “aulas normais” foi usado pelos professores entrevistados para referir-se as aulas nas quais 
constavam mais de um conteúdo da disciplina e não apenas um esporte especifico. 
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Tabela 2: Conteúdos 
Principais Conteúdos Desenvolvidos pelos Professores Entrevistados 
Professor 1 Professora 2 Professora 3 Professor 4 

 
Preparação física 

Ginástica Olímpica 
Iniciação 

Esportiva* 
 

Magistério: 
Didática da 

Educação Física 
Recreação 

Psicomotricidade 
Educação Física 

Iniciação 
Esportiva* 

Ginástica Rítmica 
Atletismo 

Iniciação 
Esportiva* 
Patinação 

Ginástica Rítmica 
Recreação 

Iniciação 
Esportiva* 
Recreação 
Xadrez** 

*: Iniciação Esportiva em: Basquete, Handebol, Futsal e Vôlei. 
 **: Somente para quem não realizava parte prática. 

 
Sobre os materiais utilizados nas aulas, os professores descreveram que 

eram insuficientes para o grande número de alunos, e por vezes havia a 

necessidade de improvisação de materiais para aulas na escola.  
Professor 1: “Os materiais eram insuficientes, era uma dificuldade muito 
grande, havia a necessidade de improvisação de materiais para aulas, por 
exemplo, um galho de árvore servia de barra para os exercícios”. 
Professora 2: “Sempre foi precário, era ‘confeccionado’ muita coisa, 
trabalhávamos com tiras de pano, a parte de recreação permitia isso, bola 
de meia, cordas, criava muito material, a gente ‘inventava muito’. Exemplo: 
pé de lata, para trabalhar equilíbrio. A escola possuía pouco material”. 
Professora 3: “Tinha medicine Ball, cordas, arcos, colchões, plinto. Com 
professores da UFSM, nós conseguíamos materiais, principalmente bolas. 
Chegou a ser feita uma greve pelos professores de EF em virtude da falta 
de materiais para se trabalhar”. 
 

Surge nesta questão dos materiais/equipamentos uma diferença em relação 

às épocas anteriores, pois havia materiais suficientes, por exemplo, nos anos 1940. 

Sendo assim, a quantidade de alunos que a escola foi recebendo ao longo dos anos 

não foi acompanhada pelo aumento no número de materiais para se trabalhar com 

os alunos. 

Em determinado período a situação ficou tão critica que foi necessário realizar 

uma greve em razão da falta de equipamentos para as aulas de Educação Física, 

segundo o professor 4: 
“Fui coordenador da Educação Física no período da greve, deve ter sido no 
início dos anos 1990, nós não conseguíamos material e chamamos o 
diretor, nós pedíamos materiais e não davam e como forma de protesto 
decidimos fazer uma greve, só os professores de Educação Física, paramos 
por uma semana e daí conseguimos um mínimo de material, houve uma 
pressão muito grande, um descontentamento da direção”. 
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A respeito do espaço físico disponível para as aulas de Educação Física, eles 

contam que praticamente não houve alterações durante o tempo em que estiveram 

na escola. Ocorreram alterações na estrutura das salas de aula para as séries 

iniciais, pois até o inicio da década de 1980, os locais para essas turmas, eram de 

madeira, e aos poucos foram sendo substituídos por prédios de alvenaria. Mas em 

relação à Educação Física, pouco mudou nesses mais de trinta anos. O pátio da 

escola, sempre foi o local mais utilizado para as aulas. 

Sobre o “Estadium Cruzeiro do Sul” citado em relatórios da escola, da década 

de 1940, o professor 1 conta o seguinte: “Quando eu entrei não existia mais, aquilo 

foi muito antes, ali já era somente para as séries iniciais, quando eu entrei (1976), 

ouvi dizer que tinha acabado já fazia uns 20 anos”, desta forma, isso dá a entender 

que a desativação deste espaço para a Educação Física foi na década de 1950. 

Indagados sobre o Pavilhão de Educação Física, eles responderam que este espaço 

em sua época nunca foi plenamente utilizado para Educação Física, quem o 

utilizava mais era a equipe de voleibol, e afirmaram que o Pavilhão era utilizado mais 

para o teatro, pelas normalistas da escola, e outros eventos da escola. 

Sobre o espaço físico para as aulas, o IEEOB possuiu ao longo do tempo 

uma área considerável para a prática – 5 quadras esportivas, mais um pavilhão e 

outros espaços menores – o problema relatado pelos professores consistia no 

grande número de alunos presentes para as aulas, geralmente mais de dois mil 

alunos matriculados na escola. Os professores tinham que fazer rodízio entre as 

quadras para satisfazerem a todos. 

O professor 4 relata o seguinte: 
“Havia três quadras de voleibol e duas poliesportivas. Atrás do pavilhão 
havia quadra de areia. A gente fazia rodízio entre os professores, revezava. 
Fazia um planejamento para poder usar a quadra de acordo com a 
disponibilidade”. 
 

A professora 3 conta que: 
“As quadras eram pintadas pelos professores de Educação Física, houve 
algumas reformas nas quadras durante o meu período. Também tinha o 
Pavilhão, mas era utilizado mais pelo professor que dava vôlei, havia muita 
disputa entre os professores de Educação Física pelo espaço das quadras. 
Havia um rodízio de ocupação das quadras”. 
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Fotografia 9: Alunas jogando voleibol, no fundo o Pavilhão de Educação Física. (Sem data, 
possivelmente década de 1950) (Vida Fotográfica 1935-1953) 

 
Em algumas oportunidades a escola realizou “convênios” com outras 

instituições esportivas de Santa Maria, por exemplo, com a Sociedade Concórdia de 

Caça e Pesca (SOCEPE) em que alunos da escola treinavam ginástica olímpica nas 

dependências da escola no final da década de 1970 e início da década de 1980, 

naquele período a SOCEPE possuía os melhores aparelhos da cidade para o 

treinamento nesta modalidade. Na década de 1980 a Academia Golfinhos também 

acertou com o IEEOB e alguns dos alunos da escola representavam a equipe de 

natação da Golfinhos. 

Uma particularidade das aulas de Educação Física no Olavo Bilac ocorria 

sobre as turmas mistas, conforme os professores havia uma tradição nesse aspecto. 

As aulas para as séries iniciais são sempre com os gêneros juntos e a partir da 4ª 

série, os alunos são separados entre meninos e meninas. A professora 3 afirmou: “A 

partir da 4ª até a 8ª eram separados, chegou a ser tentado, por um período, a 

utilização de turmas mistas na 4ª série, mas não deu certo”. Outro fato interessante 

relata o professor 4 sobre as relações professores/alunos: 
“Os professores davam aula para meninos e as professoras davam aulas 
para meninas. Levou um tempo, perto de 1990 que começou as professoras 
a dar aula para meninos e os professores a dar aula para meninas. Havia 
aquela coisa da separação, Educação Física é muito contato e achavam 
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que podia dar ‘problema’, hoje já não tem mais isso, e isso não era por nós, 
os professores, mais pelos outros”. 
 

Em relação aos professores de Educação Física nas séries iniciais, a 

professora 3 explica como ocorria: 
“Havia aula de Educação Física, ministrada pelas alunas do magistério, 
essas aulas eram supervisionadas pelas professoras de Educação Física do 
magistério, sempre duas estagiárias davam aula juntas, nunca sozinhas. E 
sempre sob supervisão da professoras de Educação Física”. 
 

O professor 4 relata um acontecimento em relação a esse aspecto: 
“Seriam as normalistas que teriam quer dar as aulas de Educação Física, 
mas foi passado pra nós. Foi no final da década de 1980. Era um projeto de 
uma direção, mas durou pouco. Depois as normalistas retomaram”. 
 

No Plano Curricular de 1978, consta que os professores de Educação Física 

eram responsáveis pela organização do Recreio Dirigido. Sobre isso, eles explicam 

como funcionava – a professora 3: 
“Eram os recreios nas séries iniciais, orientados pelas estagiárias do 
magistério. Antes de realizarem estágio fora da escola, elas realizavam um 
estágio inicial na própria escola. As atividades eram orientadas pelas 
estagiárias, mas estavam sob supervisão das professoras de Educação 
Física”. 

O professor 4 complementa: 
“Era com as normalistas, eram oficinas, cada grupo de normalistas 
trabalhava com uma atividade, bola ao cesto, passar no túnel, perna-de-
pau. Era esporádico, eram algumas vezes ao ano”. 

 
Fotografia 10: Recreio Dirigido em 1976. (Livro Lembranças dos 75 Anos do IEOB) 
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Característica marcante pelos professores do IEEOB era sobre a relação 

professor e aluno. Segundo o professor 1: 
“A nossa relação era muito boa, porque naquela época não era como agora, 
hoje os alunos têm regalias demais, eles não respeitam o professor, 
naquela época os alunos não levantavam a voz para o professor, a palavra 
do professor era lei. O professor era muito mais respeitado. Muito diferente 
do que acontece nas escolas nos dias atuais”. 
 

A professora 2 acrescenta: 
“O respeito era maior, os valores eram diferentes, os alunos respeitavam 
mais, os alunos ouviam mais, foi ficando cada vez mais difícil. Com o 
magistério, as meninas eram mais maduras, era mais fácil”. 
 

Como eles salientaram, naquele período, os professores eram mais 

valorizados, os quais eram muito mais respeitados pelos alunos. O professor 4 

lembra positivamente dessas relações: 
“Eu tinha uma relação de amizade com os alunos. Antes de cada aula eu 
tinha cinco minutos de orientação, se falava sobre respeito, sobre formação 
do aluno, depois partia para atividade física. Tinha regras, eu sempre 
resolvia na conversa. Era uma relação afetiva”. 
 

No Relatório 1971 entre as atividades de Educação Física consta: 

Confraternização de Ginástica reunindo diversas escolas. Também coube ao setor 

de Educação Física organizar a passeata da Semana da Pátria. Esses desfiles eram 

muito importantes na época, havia uma preparação especial para a Semana da 

Pátria. E era a Educação Física da escola a responsável por essa preparação. 

Quando perguntados sobre os Desfiles da Semana da Pátria, os professores 

afirmaram que a disciplina sempre ficava responsável pela organização da 

representação da escola. O professor 4 afirmou que: 
“A Educação Física sempre foi responsável, os professores de Educação 
Física que ensaiavam. Quando tinha o Centro Cívico, era o Centro Cívico 
que organizava, a direção participava, com os pequenos eram as 
professoras das séries iniciais e os pais. O Bilac sempre participou, 
fazíamos carros alegóricos, participávamos de atividades militares, na 
semana que antecedia o desfile eram realizados ensaios, os alunos eram 
liberados mais cedo para ensaiar no pátio da escola, para aprender um 
pouco, ia alguém do quartel com bumbo pra dar o ritmo e aí a gente 
ensaiava”. 
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                Fotografia 11: Desfile Cívico da Escola Normal Olavo Bilac na década de 1940. (Vida 
Fotográfica 1935-1953) 

 
                 Fotografia 12: Desfile Cívico da Escola Normal Olavo Bilac na década de 1940. (Vida 
Fotográfica 1935-1953) 

 

Conforme a professora 3: 
“A Educação Física que organizava a participação da escola no desfile, 
havia ensaios preparatórios, havia um desfile dos alunos dentro da própria 
escola, em frente ao prédio central, com participação de bandas marciais”. 
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Conforme Casali (2009) em trabalho sobre as experiências de professores de 

Educação Física aposentados de Santa Maria: 
“As representações dos colégios nos desfiles eram bem elaboradas e 
caprichadas, de acordo com os nossos narradores, chegava a certo grau de 
competição. Todos os professores que narraram esses fatos relembram 
com saudosismo essa época e também declaram importante a participação 
dos professores de Educação Física nos desfiles, festejos escolares e 
cívicos”. 
 

Para Melo apud Casali (2009), a participação forte e marcante da educação 

física nos desfiles comemorativos à Pátria, tem sua origem ligada às escolas 

militares brasileiras (século XIX) e suas características exacerbadas pelo Estado 

Novo (1937-1945). 

Também havia a Comemoração de Aniversário da “Revolução Democrática” 

(31/03/1964), período no qual eram realizadas competições esportivas. Sobre as 

atividades realizadas na época do dia 31 de março10 na escola durante o regime 

militar, o professor 4 descreve que: 
“Eram atividades cívicas, torneios esportivos, hasteamentos das bandeiras, 
execução dos hinos, apresentações de dança, jogral, canto, poemas, bem 
nacionalista. Quando acabou o período militar não se fazia mais nada nessa 
data”. 
 

Em relação às competições e equipes escolares, obtivemos mais informações 

com os professores 1 e 4, eles relembram com muito entusiasmo sobre as 

competições escolares daquele período, citam os Jogos da Primavera, promovidos 

pela Delegacia Estadual de Educação. Também recordaram dos Jogos Imembuí, 

promovidos pela Radio Imembuí.  

Socoloski (2010) em trabalho sobre essas disputas escolares afirma que “as 

modalidades disputadas eram futsal, basquetebol, voleibol, handebol, futebol, 

atletismo, ginástica rítmica, ginástica olímpica, judô, ping-pong, xadrez, damas e 

natação”. E acrescenta: “Não se pode afirmar que todas as modalidades estiveram 

presentes em todas as edições dos jogos, algumas não possuem referência em 

alguns anos. Porém todas estiveram presentes em pelo menos uma edição de cada 

uma das competições pesquisadas”. 

Além dessas competições, eram disputadas competições escolares com nível 

estadual. Os professores disseram que era comum ocorrer jogos entre duas escolas, 

espécie de amistosos entre duas instituições. 

                                                
10 Em alusão ao Golpe Militar realizado pelos militares brasileiros em 31 de marco de 1964. 
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O professor 4 explica como funcionava: 
“Os Jogos Imembuí aconteciam no 1°semestre e os Jogos da Primavera no 
2°semestre. E concomitante tinha o Campeonato Escolar Gaúcho, eram os 
jogos mais importantes, tinha a fase regional e depois a fase final, a 
estadual. Passava-se dois dias competindo, era tudo patrocinado pelo 
Departamento de Educação Física e Desportos da Secretaria Estadual de 
Educação. Havia hospedagem em quartéis, era bem organizado. Eu fui 
muitas vezes como chefe de delegação. Os Jogos Imembuí duravam dois 
meses, funcionava assim: nos finais de semana aconteciam competições de 
atletismo e futebol de campo. Nos dias de semana, à noite, no ginásio do 
Corinthians, aconteciam às competições de quadra, era uma coisa muito 
grande, tinha jogos todas às noites. Em várias categorias, cada escola 
podia escrever equipes masculinas e femininas”. 

 
Fotografia 13: Abertura dos Jogos da Primavera no Estádio Presidente Vargas. Fonte: Livro 

de Eventos 1981. 

 
            Fotografia 14: Certificado concedido ao IEEOB pelo 1° Lugar na categoria Judô Infantil nos 
VIII Jogos Imembuí em 1974. 
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Sokoloski (2010, pg. 13) em seu trabalho sobre as competições Jogos 

Imembuí e Jogos da Primavera descreve como eram as competições: 
“Quanto aos locais de disputa, as duas competições não possuíam 
diferenças, os locais eram exatamente os mesmos. Nas competições em 
locais fechados, eram usados os ginásios do Corinthians Atlético Clube, 
Atlético Esporte Clube, do Colégio Santa Maria, Colégio Centenário e do 
Colégio Franciscano Sant’Anna. Já as competições de futebol e atletismo, 
eram disputas no Centro de Educação Física e Desportos e no Regimento 
Mallet, sendo as competições de atletismo em algumas ocasiões, 
disputadas na pista da Brigada Militar. (...) Todas as modalidades, mesmo 
sendo para crianças, nas categorias mirim, infantil e infanto-juvenil, tinham 
suas regras oficiais, não sofrendo nenhum tipo de mudança ou adaptação. 
As atividades eram sempre disputadas por ambos os sexos, apenas quando 
em alguma modalidade não haviam inscritos, como por exemplo, futebol, 
onde apenas meninos se inscreviam, a modalidade contava com apenas um 
sexo na disputa”. 
 

Segundo o professor 1 a escola possuía três equipes fortes nos esportes, de 

ginástica olímpica, que realizava os treinamentos na Sociedade Concórdia de Caça 

e Pesca (SOCEPE), pois havia convênio com a escola. Havia também equipe de 

voleibol que treinava no Pavilhão de Educação Física e equipe de handebol que 

realizava os treinamentos na quadra (pátio) da escola. Ele relata que os alunos que 

treinavam nas equipes eram dispensados das aulas normais de Educação Física. 

Sendo assim, fica evidenciado que os alunos desde aquele período já tinham a 

opção de optar por algum “clube de esporte”, ou seja, poderia direcionar seus 

treinamentos a um esporte específico em detrimento a outros conteúdos da 

Educação Física. Esses dados sobre equipes nesse período, final da década de 

1970 e inicio da década de 1980 apresentam semelhança a com o que Ghiraldelli Jr 

(1989) considera como Educação Física competitivista, ou seja, ênfase no desporto 

de alto rendimento. A Educação Física começou a possuir nas escolas turmas de 

treinamento e dois tipos de Educação Física, uma reservada ao treinamento para 

aqueles que sabiam praticar algum esporte e outra dedicada aos que não sabiam. 

Sobre destaques esportivos, o professor 1 relata que a equipe de ginástica 

olímpica foi bicampeã dos jogos estudantis do Rio Grande do Sul, na década de 

1980, possuindo inclusive um aluno que foi Campeão Estadual Geral do Estado, na 

década de 1980. A equipe de handebol foi Campeã do Campeonato Escolar Gaúcho 

de Handebol em 1982, e lembra também que um aluno que começou na equipe de 

handebol do IEEOB disputou a Olimpíada de Barcelona 1992 pela Seleção Brasileira 

de Handebol. 
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No Acervo Histórico há diversos troféus conquistados pela escola ao longo do 

tempo, como por exemplo, o de campeã da 1ª Olimpíada Estudantil de Santa Maria 

em 1948. E ainda o troféu do 1° Prêmio Chuva de Estrelas – Centenário de Santa 

Maria em 1958, há trinta troféus diversos de várias modalidades esportivas. Nos 

últimos anos a escola tem se destacado em festivais de dança pela região e pelo 

Estado, há mais de vinte troféus conquistados pela Dança do Bilac nos últimos anos. 

Os alunos do Bilac são orientados pelo coreógrafo Fernando Serpa e já participaram 

e conquistaram prêmios em festivais como o Santa Maria em Dança, o Santa Rosa 

em Dança, o Santo Ângelo em Dança, o Ijuí em Dança, o Cruz Alta em Dança, entre 

outros. 

Fotografia 15: Acervo Histórico do IEEOB, coordenado pela professora Jane Becker desde 1998. 
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     Fotografia 16: Reportagem do Informativo do CPM da escola publicado em maio de 1996. 
 

Nos anos 1990, a Educação Física do Bilac abriu espaço para as atividades 

“extra-curriculares”, como se observa na Fotografia 16, na qual professores da 

disciplina divulgam atividades realizadas na escola no Informativo do CPM 

(Conselho de Pais e Mestres) da escola. Essas atividades têm características de 

“esporte participação”, ou seja, práticas esportivas com a finalidade integrar os 

praticantes. O projeto Escola Aberta à Comunidade era realizado pelas professoras 

Jane Tessele, Lili Marlene Scheneider e Silésia Rosa Callegaro. Também havia o 

projeto Clube de Voleibol coordenado pelo professor Moacir Prates. Os dois projetos 

tinham como objetivo integrar alunos, pais, e professores da escola. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, este estudo se propôs a buscar dados e informações 

sobre a Educação Física do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, conhecer 

as características e peculiaridades desta disciplina desde sua inserção nessa 

importante escola de Santa Maria. Essa pesquisa não teve a pretensão de escrever 

a história da Educação Física da escola, mas sim buscar conhecer características e 

detalhes desta disciplina ao longo do tempo e personagens que vivenciaram o 

cotidiano da escola ao longo do tempo. 

Com as análises dos documentos pesquisados pôde-se constatar que a 

Educação Física da escola alternou momentos nos quais distinguiu-se do que 

segundo a história da Educação Física brasileira foram modelos praticados na maior 

parte do país, como exemplo, a importância dada para os esportes antes mesmo da 

Segunda Grande Guerra (1939-1945), visto que na década de 1930 já havia amplo 

espaço físico para a prática destes. Já em outras épocas seguiu o que ocorria na 

maior parte do país, exemplo disso, foi a década de 1970 com o Desporto 

Competitivista que segundo os professores começou a predominar no Bilac. 

O que se pode notar através dos resultados obtidos é a constatação da 

importância que a Educação Física adquire ao longo do tempo na escola. Com o 

passar do tempo, como no resto do país, a Educação Física começa a perder 

espaço, seja espaço físico ou materiais para a prática das aulas, pois na década de 

1940 os equipamentos da escola estavam entre os melhores do Estado para 

disciplina de Educação Física. Entretanto, no inicio da década de 1990, os 

professores da disciplina tiveram que chegar ao ponto de fazer greve em razão da 

falta de materiais para a prática das atividades. 

A Educação Física da escola ao longo do tempo foi marcada, assim como na 

grande parte das escolas brasileiras, como sinônimo de esporte e exercícios físicos. 

As constatações das entrevistas realizadas revelam o predomínio do esporte sobre 

os demais conteúdos da Educação Física. Sendo que, o esporte tinha mais 

destaque naquele período, principalmente através das competições escolares, as 

quais atraíam atenção da comunidade escolar. Acredita-se que muitas coisas nestes 

mais de cem anos mudaram, porém àquela Educação Física separada por gênero e 

do esporte coletivo prevaleceram nas aulas. 
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Esperamos que este estudo possa contribuir para os estudos históricos da 

Educação Física Escolar em Santa Maria e no próprio Rio Grande do Sul, haja vista 

a importância que essa instituição escolar tem na história educacional do Estado. 

Torna-se importante ressaltar que com os documentos e materiais 

encontrados11, além das entrevistas realizadas, espera-se que mais estudos possam 

desvendar ainda mais da história da Educação Física no município de Santa Maria. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
                                                
11 Esta Monografia ficará disponível no Acervo Histórico do IEEOB. Além disso, será entregue um 
Painel contendo um resumo sobre a pesquisa: “A Educação Física do IEEOB” e também um DVD 
com todas as fotografias que foram obtidas durante a pesquisa nas dependências da escola. 
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ANEXO A - Documentos Pesquisados no IEEOB 
 

 Livro de Posses de Professores (1910 – 1950) 
 

 Regulamentos das Escolas Normais 1929 
 

 Jornal A Instrução – Edição N°1, Ano 1 de 23 de julho de 1938 
 

 Álbum Vida Fotográfica 1935-1953 
 

 Relatório de Atividades da Escola 1943/ 1944 
 

 Jornal A Educação – Edição N°2, Ano 15 de Set/1951. 
 

 Registro Histórico dos Professores Curso Primário 1947 – 1966 
 

 Pasta com Fotos 1947-1960 
 

 Dados do Início do Colégio Estadual Maria Rocha e Colégio Estadual Manuel Ribas  
 

 Pasta com Fotos 1960-1984 
 

 Relatório IEOB Anos 1961/1962 
 

 Diário do Curso Normal e Primário do IEOB 1963 – 1966 
 

 Relatório IEOB 1969 
 

 Relatório IEOB 1971 
 

 Lembranças dos 75 Anos do IEOB 
 

 Livro Centro Cívico 1977 
 

 Plano Curricular 1978 
 

 Relatório do Serviço de Planejamento 1980 
 

 Livro de Eventos 1981 
 

 Livro dos 80 Anos do IEOB 
 

 Relatório do Serviço de Planejamento 1982 
 

 Relatório Geral 1982 
 

 Plano Global 1985 
 

 Pasta 85 Anos do IEOB 
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 Livro da Administração 1986 – 1989 
 

 Pasta 90 Anos do IEOB 
 

 Jornal Eco Bilaquiano – N° 6, Maio/1996 
 

 Relatório da Assessoria de Relações Públicas IEOB 1996 
 

 Livro História IEEOB 99 Anos  
 

 Relatório de Atividades da Diretora 2000 
 

 Relatório Gincana Cultural 2001 
 

 Biografias e Curriculum Vitae de Ex-Diretores – Listagem de Professores e Ex-
Alunos Ilustres 
 

 Pasta com Recortes de Jornais e Certificados IEOB. 
 

 Pasta com Fotos a partir de 1998 
 

 Pasta com Recortes de Jornais do Centenário - 2001. 
 
 

ANEXO B – Documentos pesquisados na Casa Edmundo Cardoso 
 
 Revista do Centenário de Santa Maria 1814 – 1914 

 
 Guia Geral do Município de Santa Maria 1946 

 
 Guia Geral do Município de Santa Maria 1953 

 
 Revista do Centenário de Santa Maria 1858 – 1958 

 
 Guia Geral do Município de Santa Maria 1962 
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ANEXO C – Questões apresentadas aos entrevistados. 
1.Em que período trabalhou no IEEOB? 

2.Quais eram os conteúdos trabalhados nas aulas de Educação Física? 

3.Fale sobre os materiais utilizados nas aulas: 

4.Fale sobre o espaço físico onde ocorriam as aulas de Educação Física: 

5.O que sabe sobre o “Estadium Cruzeiro do Sul”? 

6.As aulas ocorriam no mesmo turno ou em turno inverso das outras disciplinas? 

7.Como era o apoio dado à Educação Física naquela época? 

8.Como era a relação dos professores com os alunos? 

9.Havia turmas mistas na Educação Física? 

10.Havia professores de Educação Física nas Séries Iniciais? 

11.O que sabe sobre “Recreios Dirigidos”? 

12.Quem participava da equipe era dispensado das EF normal? 

13.Na sua época, havia ligação entre a Educação Física e os Desfiles da Semana 

da Pátria? 

14.Recorda de atividades realizadas na época do dia 31/março na escola? 

15.Lembra de atividades extracurrilares da Educação Física? 

16.Recorda de algum convênio realizado pela escola na área da Educação Física? 

17.Recorda de equipes esportivas que representaram a escola e alunos(as) que se 

destacaram representando a escola? 

18.Quais eram as competições mais importantes na época?  

19.Recorda de outros professores de Educação Física? Mantêm contato com 

algum? 

20.Possui algum material daquela época? 
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ANEXO D – Troféus presentes no Acervo Histórico do IEEOB 
 1948 – 1ª Olimpíada Estudantil de Santa Maria 

 1951 – Taça Cinqüentenário Escola Olavo Bilac 

 1954 – Torneio Jubileu de Prata ENJN 

 1958 – 1° Prêmio Chuva de Estrelas – Centenário de Santa Maria 

 18/08/1968 – 1ª Olimpíada Estudantil de Volley – Cruz Alta – Taça Disciplina 

 06/11/1971 – 2° encontro de Normalistas – Erechim – 2° Lugar 

 1980 – Jogos de EPM – 1° Lugar (Pepsi) 

 1981 – 2ª Gincana Cultural Verde Amarela – Semana da Pátria 

 1982 – Torneio de Futebol de Salão Prof. Mario Martins – Campeão Renner 

IEOB 

 1992 – Campeonato Citadino de Voleibol – Campeão 

 1992 – IV JESMA – Vôlei Mirim Masculino – 2°  Lugar 

 1992 – IV JESMA – Futebol de Campo Infantil Masculino – 2°  Lugar 

 1993 – Judô Masculino JERGS 

 1995 – JEP/SM Escola Estadual Cilon Rosa 

 1997 – Jogos Escolares RS – Erechim SE/DESP. – 1°Lugar 

 1998 – Liga Santa-mariense de Futsal – Torneio Escolar 

 1999 – Torneio de Futsal São Marcelino Champagnat – 2° Lugar Categoria 

Infantil 

 2006 – JESMA – Futebol de Campo Mirim Masculino 

 ??? - 1ª Olimpíada Azul 

 ??? – JEP – Jogos das Escolas Públicas (?) – 2° Lugar 

 ??? – JEP – Jogos das Escolas Públicas (?) – Campeão (Pepsi) 

 ??? – 1° JESESG – Vôlei Infantil Feminino – 2° Lugar 

 ??? – 1° JESESG – Vôlei Infantil Masculino – 2° Lugar 

??? – 3° JOMAF – Sesc/Sesi – Vôlei Feminino – Campeão 
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ANEXO E – Professores de Educação Física Citados nos 
Documentos Pesquisados*
 
1929: 

 João Pedro Menna Barreto 
 
1932**: 

 Annita Ribeiro Onting 
 
1938: 

 Garibaldi Poggetti 
 
1941**: 

 Anita Maria Tondo 
 Anita Galanternick 

 
1942**: 

 Nair de Souza Mello 
 Madalena Machado Baggini 

 
1943: 

 João Teixeira Filho 
 Laury Dellamea Hollerback 

 
1944: 

 Ozoni Bicca Monteiro 
 
1946: 

 Sofia Cantergi Glerman 
 
1951: 

 Edna May Cardoso 
 Hermito Lopes Sobrinho 

 
1953: 

 Edson Saraiva Simões 
 Heloisa Pfeifer 

 
1969: 

 Doely Kurrle 
 Dina Patricio Veleda 

 
1971: 

 Floriano Monteiro 
 
1976: 

 Zaida Salin Fuke 
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1978: 
 Adão De Jesus Ferreira 
 Alcion Nunes Leite 
 Carmen Silvia Barcellos Belinaso 
 Dalila Ebling da Silva 
 Hildegard Juliane Schuur da Silva 
 Maria Julia Gindri Vargas 
 Maria Regina Dickow Cardoso 
 Marilene Fontana 
 Meiri Salete Dal Bosco Resende 
 Nelma Weber Denardin 
 Terezinha Someville Borin 
 Zulma Alencastro Silva Rossetto 

 
1982: 

 Aderina Madeira Nazario 
 Carlos Krebs Conceição 
 Maria Amelia Martins 
 Naizir Corrieri 

 
1986: 

 Sergio Lopes 
 
1996 

 Jane Tessele 
 José Borges 
 Lili Marlene Scheneider 
 Moacir Prates 
 Silésia Rosa Callegaro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*: O ano refere-se ao ano do documento no qual foi citado o professor e não 
quando o professor ingressou no IEEOB. Também não significa que havia escola 
somente aqueles professores citados. 
**: Constam no Livro de Posse dos Professores (1910 A 1950), não se sabe se 
possuíam formação em Educação Física. 
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ANEXO F – Curiosidades do IEEOB 

Você sabia? 
...que o IEEOB foi tombado no dia 21/11/06, quando Werner Rempel, 
representando o prefeito de Santa Maria, assinou o decreto que estabeleceu o 
tombamento definitivo do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, como 
Patrimônio Histórico e Cultural do Município. O ato de assinatura ocorreu na 
abertura do seminário Cultura Patrimonial: Um Olhar sobre Santa Maria, 
promovido pelo COMPHIC (Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Santa 
Maria). 
 
...que, em 18 de outubro de 1916, esteve em visita ao então Colégio Elementar, o 
ilustre patrono deste Educandário Olavo Bilac. 
 
...que foi na gestão do Profº. ADELMO SIMAS GENRO, em 1962, que a escola 
passou para INTITUTO DE EDUCAÇÃO OLAVO BILAC, graças a uma campanha 
de toda a comunidade santa-mariense. 
 
...que a escola possui um IPÊ HISTÓRICO, com 89 anos, plantado em 1922, em 
comemoração ao CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, na gestão 
da professora. Margarida Lopes. 
 
...que ÉRICO VERÍSSIMO e sua esposa MAFALDA visitaram a escola, em 02 de 
agosto de 1940, deixando suas impressões no livro de visitas n° 4. 
 
...que 14 professores da escola, hoje são nomes de outras escolas. 
 
...que a escola tem afixadas 15 placas de bronze, nos prédios da escola, que 
marcam fatos históricos 
 
...que o quadro do patrono da escola “Olavo Bilac”, que se encontra no hall do 
prédio central, foi pintado por Eduardo Trevisan. 
 
...que o CRISTO NA CRUZ que está no alto da escadaria, no prédio Central, foi 
uma doação dos alunos do 4º ano ginasial, em 05 de dezembro de 1956 para a 
Escola Normal Olavo Bilac. 
 
...que Eduardo Trevisan, Ângelo Guido, Juan Amoretti, Luiz Carlos Silva, Elias e 
Antero Sherer são artistas plásticos que deixaram suas obras na escola. 
 
...que o Acervo Histórico do IEEOB foi um projeto iniciado em 1998 e possui 
álbuns de fotos antigas, livros, pastas, fitas de vídeo, objetos diversos, mais de 
4000 fotos, além de outros materiais, tais como 15 placas de bronze, obras de 
arte, etc.? (O referido acervo está registrado no Ofício de Registros Especiais de 
SM, desde 20/08/04, com o nº 68.884 fls.9.) 
 
...que até 2011 a escola teve 28 diretores e que a professora Margarida Lopes foi 
a diretora que mais tempo permaneceu (29 anos) e morava nas dependências da 
escola. 
 



54 
 

...que o prédio Central da escola foi inaugurado em 1938, na gestão da 3ª diretora 
Alda Saldanha, assim como o Pavilhão de Educação Física (1940). Ambos os 
prédios são de estilo arquitetônico neoclássico. 
 
...que em 28/07/1938 a escola recebeu o nome de Olavo Bilac, poeta parnasiano 
com uma belíssima obra, que fez campanha para o serviço militar obrigatório no 
Brasil, pois considerava que, com isso, diminuiria o analfabetismo no país. 
 
...que Getúlio Vargas, em 1907 abriu o livro de visitantes ilustres (nº 4.1 do acervo 
histórico) de nossa escola. 
 
...que o lema da escola: “PARA DIANTE E SEMPRE ALÉM” foi escolhido em 
1938 pelos professores e era o lema de vida da diretora Alda Saldanha. 
  
...que no final de 2007, o Acervo Histórico do IEEOB foi ampliado, passando a 
Museu, em uma ampla sala no Térreo do Prédio Central. E hoje é integrante do 
SMMSM e SEM, o Sistema Municipal e Estadual de Museus, respectivamente. 
 
...A Tela a óleo de Olavo Bilac pintada por Eduardo Trevisan em 1965 foi 
restaurada por Marília Chartune no início de 2007 e entregue no início de 2008. 
 
.... Que em 2007, através de um projeto da LIC, "Lei de Incentivo a Cultura", feito 
pela Profª. Jane Crivellaro Becker foi recuperado o piano da Escola, que estava 
há mais de dez anos desativado. 
 


