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RESUMO 

 

 O presente trabalho traz um breve conceito histórico da história oral e mostra 
algumas possibilidades de se trabalhar com esse método em pesquisas sobre a História 
da Educação Física no Brasil, Goiás e em Quirinópolis, como um método que pode 
resgatar momentos esquecidos ou não elucidados pela história oficial. 
 

 

1-HISTÓRIA ORAL 

 

 A história oral é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar 

entrevistas gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre 

acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos da 

história contemporânea. A mesma valoriza as memórias e recordações dos 

sujeitos investigados. È um método que se utiliza de entrevista, com pessoas que 

vivenciaram o fato que esta sendo pesquisado, portanto normalmente este 

método só e utilizado no que os historiadores chamam de tempo presente.   

      

 

A primeira experiência da história oral como atividade 
organizada é de 1948, quando o professor Allan Nevis 
lançou o The History Project da Universidade de 
Colúmbia. (THOMPSON, 1992 P.14) 

 

 

  Ganhou também cada vez mais adeptos , ampliando-se o intercâmbio 

entre os que a praticam:  historiadores, antropólogos, cientistas políticos, 

pedagogos, teóricos da literatura, psicólogos e outros. Segundo Paul 
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Thompson,(1992 p. 15) “foi importante para o movimento o caráter interdisciplinar 

da história oral, com sua origem no Departamento de Sociologia da Universidade 

de Essex, pois a confluência do trabalho de sociólogos e historiadores resultou no 

avanço qualitativo da Ciência Social”.   

 No Brasil, a metodologia foi introduzida na década de 1970, quando foi 

criado o Programa de História Oral do CPDOC. A partir dos anos 1990, o 

movimento em torno da historia oral cresceu muito. Em 1194, foi criada a 

Associação Brasileira de História Oral, que congrega membros de todas as 

regiões do país, reúne-se periodicamente em encontros regionais e nacionais, e 

edita uma revista e um boletim. Dois anos depois, em 1996, foi criada a 

Associação  Internacional de História Oral , que realiza congressos bianuais e 

também edita uma revista e um boletim. No mundo inteiro é intensa a publicação 

de livros, revistas especializadas e artigos sobre história oral. Há inúmeros 

programas e pesquisas que utilizam os relatos pessoais sobre o passado para o 

estudo dos mais variados temas. 

 

 

...no Brasil não há tradições de valorização do 
patrimônio histórico nacional; a consciência e a ação 
institucionais do setor público ou privado na 
preservação da memória nacional ainda se limitam, 
timidamente, à preservação de conjuntos 
arquitetônicos do país. (THOMPSON, 1992 p. 17) 
 

 

O mesmo autor enfatiza ainda que a pesquisa utilizando esse método 

pode dar grandes contribuições em diferentes áreas. 

 As entrevistas de história oral são tomadas como fontes para a 

compreensão do passado, ao lado de documentos escritos, imagens e outros 

tipos de registro. Caracterizam-se por serem produzidas a partir de um estímulo, 

pois o pesquisador procura o entrevistado e lhe faz perguntas, geralmente depois 

de consumado o fato ou a conjuntura que se quer investigar. Além disso, fazem 

parte de todo um conjunto de documentos de tipo biográfico, ao lado de memórias 

e autobiografias, que permitem compreender como indivíduos experimentaram e 

interpretam acontecimentos, situações e modos de vida de um grupo ou da 



sociedade em geral. Isso torna o estudo da história mais concreto e próximo, 

facilitando a apreensão do passado pelas gerações futuras e a compreensão das 

experiências vividas por outros. 

 De acordo com o artigo HISTORIA ORAL, O trabalho com a metodologia 

de história oral compreende todo um conjunto de atividades anteriores e 

posteriores à gravação dos depoimentos. Exige, antes, a pesquisa e o 

levantamento de dados para a preparação dos roteiros das entrevistas. Quando a 

pesquisa é feita por uma instituição que visa a constituir um acervo de 

depoimentos aberto ao público, é necessário cuidar da duplicação das gravações, 

da conservação e do tratamento do material gravado. 

 

 

...creio que a melhor pesquisa de história de vida 

abrange tanto a compreensão e a interpretação das 

vidas individuais, quanto a análise das sociedades 

mais amplas. Em outras palavras, ela une, ao mesmo 

tempo, a evidência da pesquisa qualitativa e 

quantitativa. (Thompson, 2000 p.13) 

 

 

 Mesmo com seu uso frequente existe alguns questionamentos com relação 

a credibilidade das respostas dos entrevistados, porém conseguiu-se estabelecer 

uma metodologia bem estruturada para a produção de dados a partir dos relatos 

orais. 

 A História Oral é considerada para alguns uma técnica, para outros uma 

disciplina e para muitos uma metodologia. De acordo com Moura e Filho (2001) a 

História Oral é um recurso metodológico que abriga palavras dando sentido social 

às experiências individuais e coletivas. 

 

 

Aprender a ouvir é uma habilidade humana 
fundamental: para aqueles que importam, a história 
oral está aí para nos ajudar a compreender melhor 
nossos passados e para criar memórias nacionais 
muito mais ricas, mas também para nos ajudar a 



construir um futuro melhor, mais amável, mais 
democrático.(THOMPSON, 2000 p. 28) 

 

 Os cruzamentos realizados entre fontes orais, escritas e imagéticas partem 

da premissa de que as três modalidades de fontes assessoram a construção de 

regimes de verdades sem que exista a superioridade de uma sobre as outras. 

Essa precondição não exclui as diferenças de natureza nem as singularidades 

metodológicas de cada uma delas. As recordações advindas dos depoimentos 

são tratadas como memórias compartilhadas, que são reconstruídas e adquirem 

novos significados toda vez que “a memória individual se mescla com a presença 

de uma memória social, pois aquele que lembra, rememora em um contexto dado, 

já marcado por um jogo de lembrar e esquecer” (PESAVENTO, 2003, p. 95). 

 Assim podemos afirmar que a História Oral valoriza as pessoas, 

acreditando que “dando voz” aos sujeitos, a história pode ser escrita por meio do 

cotidiano, na perspectiva de produzir conhecimento sobre o social, mantendo um 

compromisso de registro que se projeta no futuro, para que outros possam vir a 

usá-la.  

 A História Oral valoriza a vida, nunca isolando o sujeito de seu meio sócio-

econômico e político, procurando recuperar diferentes sentidos e significados, 

recuperando o modo como representamos nossa identidade. 

 Segundo Thompson,(1992 p.43)"A história não deve apenas confortar; 

deve apresentar um desafio, e uma compreensão que ajude no sentido da 

mudança." 

 

 

2- UM POUCO DE HISTÓRIA  DA EDUCAÇÃO FISICA 

  

Nos anos 80 existiam poucos  estudos na área de humanas  em Educação 

Física e Esportes no Brasil, foi com a chegada de profissionais da área que se 

especializaram fora do país e após a chegada dos mesmos com a abertura de 

mestrados e Doutorados na que no início dos anos 90 ocorreu o crescimento da 

análise crítica da área,   possibilitando o surgimento de preocupações específicas 

relacionadas à produção científica, como possibilidades de incremento e 

discussão de questões ainda sem resposta.  



 

 De acordo com Darido (2008 p. 1)  

 

Os objetivos e as propostas educacionais da 
Educação Física foram se modificando ao longo deste 
último século, e todas estas tendências, de algum 
modo, ainda hoje influenciam a formação do 
profissional e as práticas pedagógicas dos professores 
de Educação Física. (DARIDO, 2008 p.1) 

 

 

 A construção da educação física pode se dizer que inicia no Brasil quando 
os primeiros colonos imigrantes, militares chegam em diversas partes do Brasil e 
buscam formas de lazer, praticas para se exercitar a formação corporal e a 
disciplina. 

 

 
 A partir da promoção de jogos, exercícios físicos, atividades 
recreativas e competições atléticas organizou-se um conjunto de 
conhecimentos imprescindíveis para o exercício da ocupação, 
ofício, profissão. Entretanto, apenas a prática efetiva de 
determinadas atividades, habilidades ou performances, embora 
importante e necessária para a constituição do “campo”3 não foi 
suficiente.(BORDIEU apud NETO et al 2004 p.01) 
 
 

 De acordo com Neto et al (2004), como apenas essas práticas corporais 

não eram suficientes para exercer seu domínio outras questões foram surgindo, 

médicos, esportistas e intelectuais ficaram com a responsabilidade de demonstrar 

sua autonomia demarcando o território, descobrindo as regras do jogo político 

social, divulgando o conhecimento, propagando os efeitos e benefícios desses 

saberes, e iniciando assim  uma produção literária especializada. Os médicos e 

militares principalmente do exército emprestaram a educação física um caráter 

utilitário, eugênico e higiênico. 

 De acordo com o Coletivo de Autores (1992), a Educação Física como uma 

prática pedagógica surge de necessidades sociais concretas. 
                                                 
 
 



 

Na escola na forma cultural de jogos, ginástica, dança, equitação 
surgem na Europa no final do século XVIII e inicio do século XIX. 
Esse é o tempo e o espaço da formação dos sistemas nacionais 
de ensino característicos da sociedade burguesa daquele período. 
Esse tempo e espaço, ou seja, a Europa de fins do século XVIII e 
início do século XIX constitui-se em palco de construção e 
consolidação de uma nova sociedade - a sociedade capitalista – 
onde os exercícios físicos terão um papel destacado. (Coletivo de 
Autores 1998, p. 50:51) 
 

 

 Cuidar do corpo então passa a ser uma questão de cuidar do nova 

sociedade, uma situação concreta pela sociedade do século XIX. 

 Começa-se então uma grande preocupação em como cuidar desse corpo 

que e então um instrumento de trabalhador. Esta preocupação chega a inclusão 

então dos exercícios físicos nos currículos escolares. 

 Ainda de acordo com o Coletivo de Autores (1992) surgem nessa época as 

primeiras sistematizações dos exercícios chamados de Métodos Ginásticos. O 

qual foi aliado à educação física na escola. Desta maneira a escola toma a 

responsabilidade de desenvolver e fortalecer física e moralmente os indivíduos. 

Estas são então uma das principais causas de sua existência. As aulas eram 

ministradas por instrutores do exército com métodos rígidos próprios da instituição 

militar. 

 

 

No Brasil, especificamente nas quatro primeiras décadas do 
século XX, foi marcante no sistema educacional a influência dos 
Métodos Ginásticos e da Instituição Militar. Ressalta-se que o 
auge da militarização da escola corresponde à execução do 
projeto de sociedade idealizado pela ditadura do Estado Novo. 
(COLETIVO DE AUTORES, 1992 p.53). 
 

  

 De açodo com Neto et al (2004) em 1931 com inauguração em 1934 cria-

se o primeiro programa civil de um curso de Educação Física no Estado de São 

Paulo, antes desse programa como já foi falado que atuava como professores de 

Educação Física eram os instrutores formados pelas instituições militares. 

 A constituição de 1937 diz o seguinte sobre a Educação Física: 



 

Art 131 - A educação física, o ensino cívico e o de trabalhos 
manuais serão obrigatórios em todas as escolas primárias, 
normais e secundárias, não podendo nenhuma escola de qualquer 
desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que satisfaça 
aquela exigência.(Constituicão Federal de 1937). 
 

 

 Podemos observar neste período forte influencia da filosofia positivista 

devido a grande influencia dos militares na constituição da história da Educação 

Física no Brasil. 

De acordo com Castellani Filho, (1988, p.39) 

 

 

Educação Física, desde o século XIX, foi entendida como um 
elemento de extrema importância para o forjar daquele indivíduo 
“forte”, “saudável”, indispensável à implementação do processo de 
desenvolvimento do país que, saindo de uma condição de colônia 
portuguesa, no início da segunda década daquele século, 
buscava construir seu próprio modo de vida. 
 

 

 Ainda segundo o mesmo autor a Educação Física nessa época tinha um 

importante papel com relação a questão a eugenia da raça, um papel 

preponderante, onde pensava-se que “mulheres fortes e sadias teriam mais 

condições de gerarem filhos saudáveis, os quais, por sua vez, estariam mais 

aptos a defenderem e construírem a Pátria, no caso dos homens, e de se 

tornarem mães robustas, no caso das mulheres.” (Castellani Filho, 1988, p.56) 

De acordo com Saviani (2008), em 20 de dezembro de 1961, a Lei 

n.4.024 foi promulgada nossa primeira LDB(Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). 

 

 

A partir de então, a formação do professor passou a exigir um 
currículo mínimo e um núcleo de matérias que procurasse garantir 
formação cultural e profissional adequadas. Outra exigência que 
os cursos deveriam atender era a de um percentual de 1/8 da 
carga horária do curso para a formação pedagógica, visando 
fortalecer a formação do professor e fazer dele um educador. Até 
então, a formação do professor de educação física ocorria de 



forma totalmente independente dos cursos de licenciatura para as 
demais áreas do conhecimento (matemática, geografia, história 
etc.). Dos professores dessas outras matérias do ensino de 1° e 
2° graus era exigido o curso de didática (1939) e p ara a formação 
do licenciado na educação física não se exigia esse curso. Porém, 
em função dessa LDB, o Conselho Federal Educação (CFE) vai 
apresentar os pareceres n. 292/62 e n. 627/69, visando 
estabelecer os currículos mínimos dos cursos de licenciatura 
sublinhando que “o que ensinar” preexiste ao “como ensinar” e 
estabelecer um núcleo de matérias pedagógica.(NETO et al 2004, 
p.120) 
 

 

 No fim da década de 1960, com a internacionalização do mercado, o 

advento do esporte – como um fenômeno de massas – e a instituição do governo 

militar no país é realizada a Reforma Universitária de 1968 – modelo de 

universidade científica e pós-graduação –, na qual se propõe um novo currículo. 

 De acordo com Guiraldelli Jr (2001) a educação física na ditadura militar 

ganha um conceito de Competitivista, autores como João Paulo S. Medina e 

Valter Bracht a chamam de “cultura esportiva” para explicar melhor o conceito nos 

recorremos a Luís Antonio Cunha. 

 
Convergente com essa orientação conservadora da Educação 
Moral e Cívica, a ditadura enfatizou também a Educação Física. 
As duas disciplinas já formaram um par coerentemente 
conservador no Estado Novo e assim foram retomadas após o 
golpe de 64. A idéia-força de ênfase na educação física era a 
seguinte: o estudante, cansado e enquadrado nas regras de um 
esporte, não teria disposição para entrar na política. Esta idéia 
era, aliás, adaptada de outra que os militares desenvolveram para 
os recrutas e os alunos das escolas militares. A técnica de 
controle que os militares estabeleceram fez com que fossem 
abrindo caminho nas organizações voltadas para a educação 
física e os desportos, na burocracia do Ministério da Educação – a 
que essa área está afeta- e fora dela. Em todos esses órgãos 
havia a presença maciça de militares em cargos de direção. Sob 
os generais Geisel e Ney Braga, as bolsas de estudo deveriam ser 
concebidas, de preferência, aos alunos de qualquer nível que se 
sagrassem campeões esportistas. Com isso, visava-se uma 
seleção às avessas: ao invés do desempenho intelectual e 
profissional, o desempenho desportivo. E houve universidades, 
como a Gama Filho no /Rio de Janeiro, que levaram esse espírito 
as últimas conseqüências, com rendosos frutos para o patrimônio 
de sua entidade mantenedora. Buscava-se com essa política 
produzir a “coesão nacional e social” que ditadura não havia 
conseguido com o Mobral nem com a propaganda via Televisão. 
(CUNHA, 1985, p.80) 



  A frase  mais conhecida desta época é “Esporte é Saúde”. De 

acordo com Coletivo de Autores (1992), a influência do esporte no sistema 

educacional é tão forte que não é o esporte da escola mais sim o esporte na 

escola. O esporte é, para essa fase, o objetivo e o conteúdo da Educação Física 

Escolar e estabelece uma nova relação passando de professor-instrutor para 

professor treinador. 

E após este período em meados dos anos 80 que se inicia uma discussão 

acadêmica em torno do objeto de estudo  Educação Física, com a abertura de 

mestrados na área, e a volta de alguns “profissionais titulados vindos dos 

principais centros de pesquisa do mundo, a confirmação da vocação da Educação 

Física para ser a ciência da motricidade humana”.(DARIDO, 2008 p.3)  

 Porém muito ainda tem que se fazer para que esta disciplina seja 

valorizada e trabalha de forma crítica e coerente nas Universidades e Escolas 

Brasileiras. 

 

3- A HISTÓRIA ORAL E A EDUCAÇÃO FISICA 

 

 De acordo com Sousa, Lima e Silva (2001) em uma pesquisa realizada nos 

programas de mestrado e Doutorado em Educação Física nos anos de  1991 a 

2000 apenas 1,08%, utilizou a História Oral como recurso metodológico. As 

temáticas tratadas nos estudos são muito diversificadas e a maioria dos estudos 

que utilizavam o método situa-se na área Sócio-Histórico-Filosófica. Além disso, 

os estudos priorizam os resgates históricos e chamam atenção para a 

necessidade de trazer o homem para o centro das pesquisas. 

 Assim podemos perceber a necessidade que temos em entender e utilizar 

esse método nas pesquisas relacionadas aos temas da Educação Física, 

principalmente quando essas pesquisas tiverem um caráter mais crítico e 

humano, uma vez que a história oral da voz aos silenciados. 

 Percebemos por exemplo pouquíssimos temas da Educação Física 

relacionados a sua História, temos uma lacuna muito grande com relação a 

Historia da Educação Física Brasileira, pouco se sabe por exemplo do que os 



atletas que fizeram parte dos momentos históricos da Educação Física Brasileira 

fazem hoje, com exceção  dos grandes craques da época pouco se sabe dos 

atletas que fizeram parte dessa história a um grande vazio no que se refere ao 

assunto. Quando nos referimos ao Estado de Goiás então, ficamos de pés e 

mãos atadas com raras exceções de estudos vindos de cursos de história onde 

os mesmos muitas vezes se referem ao esporte apenas como complementos de 

obras quando fazem resgates históricos de Goiás, pouco se tem a respeito da 

história da Educação Física Goiana propriamente dita. Em Quirinópolis-Goiás o 

assunto e basicamente inexplorado, vê se então com relação a esse assunto um 

grande campo para se explorar as histórias, relacionados aos indivíduos que 

fizeram parte dessas histórias, quem eram os professores de Educação Física 

antes da instituição do curso de Educação Física na cidade, no que a política 

Brasileira Nacional refletiu e reflete nessa realidade até os dias atuais? 

  Será apenas dando voz as pessoas que fizerem parte deste processo 

histórico que saberemos como esta história foi e esta sendo construída, ao 

contrário teremos apenas os documentos oficiais que pouco se refere a esta 

disciplina tão importante que trata da cultural corporal do movimento. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Podemos perceber com o texto a riqueza que a história oral pode trazer 

para todo estudo historiográfico. Diante desta afirmação e ainda sabendo o 

quando se tem a pesquisar sobre a história da Educação Física no Brasil em 

Goiás e Quirinópolis, percebemos a necessidade de se utilizar desse método, 

com origem no curso de História, porém desde sua origem com um caráter 

interdisciplinar. Justifica-se então a necessidade de se utilizar e pesquisar com o 

método da história oral, dando voz aqueles que fizeram e fazem parte da 

construção desta disciplina Educação Física escolar que já passou por tantas 

crises no Brasil e ainda continua mudando sua história. 
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