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CHEGOU A VEZ DA EDUCAÇÃO FíSICA A BATALHA ESTÁ GANHA.

Com o advento da LEI DE DIRETRIZES E BASES em 1961,
esperava-se com a descentralização do ensino e de sua
fiscalização por parte do MEC que houvesse melhoria do
Ensino e da Educação nas escolas de grau médio, de vez
que os estabelecimentos de ensino i:eri.àmmais liberdade ra
programação 'dos currículos ete. Isso entretanto não suce
deu com reláção à Educação Física, pois a maioria inter=
pretou mal essa liberdade, passando a estabelecer em seus
horários uma unica aula semanal de Educação Física. De
nada adiantou o Conselho Federal de Educação alertar pa-
ra a inoperância de tal prática., afirmando tratar-se de
burla da lei, chegando o Conselheiro Clovis Salgado a de
clarar "tratar-se de um abuso que não poderá prevalecer"
e mais adiante· ..• "pois que nada representa" ••• e que
"absolutamente não é Educação Física". Também pouco ser-
viu o parecer n.16A do Conselho Federal de Educação pre-
venindo que, "isto, entretanto, não exclui que o respecti
vo órgão de fiscalização identifique casos de evidentes
deformações' da regra geral e presc:revanormas capazes de
evitar essas deformações". No HEC êsse órgão é a Divisão
de Educação Física que chegou a publicar e distribuir um
fascículo com os pareceres do Conselho e sua interpreta-
ção da Lei, do ponto de vista técnico-científico, afim
que para haver continuidade seria necessário 90 aulas
anuais, isto é, um dia sim e outro não, dada a impossibi
lidade de ser diária como seria de desejar. Huito menos
adiantou o Decreto N9.58.130 de 31/3/66, do ilustre Pre-
sidente Marechal Castelo Branco, alertar que 'bonsideran-
do que, não havendo continuidade na prática da Educação
Física, os efeitos de suas atividades, DA ~1ANEIRA COMO
VÊM SENDO EXECUTADAS, SÃO NULOS OU CONTRAPRODUCENTES",
estabelecendo em consequência as normas a serem seguidas
em oito artigos positivos. De nada adiantou a nossa As-
sociação ter enviado aos estabelecimentos de ensino mrla
circular em que chamava a atenção dos seus responsá~éis
para a necessidade de serem estabelecidas no mínimb três
aulas semanais, em dias alternados, sob pena de im~1icar



que os alunos e pais seriam iludidos por práticas inú-
teis, representando pura perda de tempo e d.í.nhe í.xo , N1IIIla,
reunião em que estavam mais de cinquenta Diretores, napre
sença de dois membros do Conselho Federal de Educação,Pe~
José Vasconcelos e Rev. José Borges dos Santos, desespera
dos com a apatia com que era "encarada" as normas de le=
gislação com relação à Educação _Física, cheqamos mesmo a
lançar essa veemente interrogaçao aos presentes; "SER$..RE
ALMENTE TER EspíRITO CRISTÃO SABENDO QUE UJ:..IAAULA SEHANAL
:t: INÚTIL E INOPERA!'ITEE l1ES110~.SSIH CONTINUA..l\A JY!.•ANTER ES
SA ABSURDA SOLUÇÃO, ILUDINDO PAIS E ALUNOS QUE ISSO É EDU
CAÇÃO FíSICA ? NltO SERÁ ~SSE UH CRI1-m QUE SE ESTÁ Cm1ETE[-~
DO CONTRA A JUVENTUDE E A INFÂNCIA, JUSTAJ:,1ENTENO S~CUI~Õ
DA CRIANÇA ?" Realmente é incompreensível tenha continua~
do da mesma maneira a !ltapeação" por parte da maioria, a-
pesar das honrosas exceções tanto na Capital como no Int~
rior do Estado. Diga-se de passagem, nem os estabelecimen
tos do Estado deram bom exemplo neste sentido, continuan=
do a ministrar apenas duas aulas semana.í s , apesar da ad-
vertência dos órgãos teóricos da própria Secretaria de E-
ducação e Cultura, além do apêlo dirigido pela Associação
dos Especializados em Educação Física e Desportos ao Exmo.
Sr. Governador do Estado, em dezembro do ano findo, devi-
damente encaminhado ao Conselho Estadual de Educação vas-
tamente divulgado pela imprensa desta Capital. Apesar de
tudo isto e mais os conselhos dos orientadores especiali-
zados que visitam os estabelecimentos de ensino, tudo con
tinuou sendo UMA VOZ QUE CLAMA NO DESERTO:
Finalmente agora chegou o remédio que faltava. O nôvo de-
creto não se limita a recomendar normas, como era do es-
pírito da Lei de Diretrizes, mas estabelece prescrições
taxativas, que difIcilmente poderão ser distorcidas. Re-
conhecemos que será difícil no momento a alguns estabele-
cimentos desprovidos de professôres titulados, principal-
mente no interior do Estado, apesar da previsão da DEF da
SEC em fazer um curso durante as férias passadas para mais
de 500 candidatos às vagas de lugares de difícil provimen
to. Nos estabelecimentos estaduais grande parte poderá re
solver estabelecendo o regime B para os professôres de E=
d~cação Física. Por outro lado ~á grande número de profe~
sores que abandonaram a profissao, em face da reduzida re
muneração, tanto por parte do Estado como por parte dos
estabelecimentos particulares, sendo de esperar que al-
guns voltem agora. Por outro lado, no corrente ano começa
ram a funcionar mais quatro Escolas de Educação Física~
uma na Universidade Federal de S. Haria, uma na Universi-
dade de Passo Fundo, e duas extensões da ESEF em Cachoei-
ra e Santa Cruz do Sul, totalizando mais de 320 matricula
dos na primeira série. Alguns deles já estão em condições
de trabalhar sob a supervisão de professôres titulados.
Para não afetar os horários já estabelecidos, basta pre-



ver as novas aulas em turnos diferentes das demais, como
já fazem alguns estàbelecimentosdo Estado. E para os que
não dispoem de locais, convém apelar aos clubes e associa
ções A AEEFD ajudará na medida de suas possibilidades. -
Al'JIVERSP..RIODA ESEF - No dia 6 de l-1aiocomemorou o seu
trigesimo aniversario, com uma bela festa em que houve de
monstrações de dança moderna, ginástica feminina moderna~
ginástica sueca, ginástica de solo e aparelhos, com a pre
sença de autoridades estaduais e universitárias, terminan
do com um apreciadíssimo coquetel de confraternizaçã~ Lem
bramos aos formados da primeira turma que tratem de reu-
nir os colegas para comew.orarem a passagem de uma data~
significativa para o Rio Grande do Sul, no fim do corren-
te ano, talvez junto com o 259 Aniversário da AEEFD.
N~IVERSÁRIO DA ASSOCIACÃO. Também a nossa Associacão come
morara no corrente ano seu 259 aniversário que e~perrunos
tenha uma programação especial no dia 20 de Dezembro, da-
ta de sua fundação. Mandem suges·tões para tal.
DIREÇÃO DA ESEF. Assumiu em abril a Direção da ESEF o
Prof. Fredolino Taube, nosso Diretor de Patrimônio duran-
te o impedimento do titular. Huitasfelicidades deseja-
lhe nosso Boletim, na nova e espinhosa missão.
DEPARTMmNTO DE ESPORTES TEM NOVA SEDE. O Departamento de
Esportes do Estado transferiu no mes passado a sua sede
para melhores instalações na Av. Otávio Rocha n9 22 59k
(antiga séde do Nôvo Hotel YUNG).
CURSO DE HEDONISMO - A FILOSOFIA DO PRAZER DE PLATÃO E A
RIST6TELES A FREUD E ~~RCUSE. De 4 a 8 de maio, conforme
fora amplamente divulgado pelo nosso Boletim a. 1/70 e p~
Ia imprensa falada e escrita da Capital, realizou-se o Cur
so de Hedonismo, ministrado pelo Prof. Inezil Pena Hari=
nho, de manhã, na ESEF, onde teve a frequência de mais de
250 participantes e no Salão de Festas da Reitoria, onde
a frequência máxima atingiu cêrca de setenta interessa-
dos, assim sõmente vinte que pagaram a respectiva inscri-
ção. A Associação se sente desestimulada pela pequena par
ticipação de seus associados em promover novos cursos, da
dos os prejuizos possíveis. Foram estabelecidos horários
diferentes para poder atender a todos os interessados, no
Salão de Festas da Reitoria que tem capacidade para mais
de 200 pessoas: o I Grupo das l7h30 às 19h e o 11 Grupo
das 20h às 2lh30. Agradecemos por intermédio dêste Bole-
tim às entidades patrocinadoras que foram: O Departamento
de Educação e Cultura da URGS, a Federação dos Professô-
res PÚblicos do RGS, a Associação dos Orientadores Educa-
cionais do RGS e o Colégio RUY BARBOSA, que envidaramomá
ximo de seus esforços para o sucesso do Curso. -
CURSOS E CONGRESSOS: 1) De 19 a 15 de julho realizar-se-á
o IX Estagio de Atualização de Educação Física para os



.~" ; •• >~ I ...•• ":t .;,' '. "_". .. ....~.li- ~:.'.:,: ./"'::~}/ •. " :,.; i·~'·~~··f.'· ...

~ .,,'t)-rofessôie'~tde érisj.rib ~dio :e-p~í:i~5,*ios~ De.sta .vez,·pGr~
haverá turmas diferentes par-a ios. titulados e não titula-
dos,'ey:Ltando-se assim o,inconviniente de repetição de co
nh.eciemntos já adquiridos no Curso Superior. Pretende-se
também dar direito de opção de seguir os cursos que qui-
ser cada participante, segundo seus interêsses pelas dis-
ciplinas. Aguardem maiores detalhes nos jornais, especial
mente nas CASAS DE ENSINO do Correio do Povo. -

2) De 19 a 7 de Julho de 1970, realizar-se-ão
Cursos d~,Ginástica l..fodernade ~ducação psicomotora de
Pedagogia e Treinamento Desportivo em Tapiola (Helsinqui-
Finlândia)promovido pela Associação Cientifica de Educa~
ção Fisica e Desportos (25 A. Korkeavuorenkatu- Helssinki
-Finlândia) •

3).Na primeira quinzena de julho terá lugar em
Portugal uma Assembléia Geral da Fedération Internatio-
nale dI Education Physique (FIEP) seguindo-se depois um
Simpósio Internacional sôbre Investigação Cientifica Apli
cada à Educação Fisica em Lourenço ~iarques (África). Re=
presentahdo o Comité Brasileiro da FIEP do Brasil, irá o
General Jayr Jordão Ramos, seu presidente.

4) O Departamento de Educação Fisica e Desportos
e a APEF de S. Paulo pretendem realizar em Santos um Cur-
so Internaciona.l de aperfeiçoamento Tecnico-pedagógico de
aLto gabarito, provavelmente em 27 de j unh-; a 12
de julho. Os interessados deverão solicitar maiores deta-
lhes à Diretoria da APEF-R. Cesário Hota Jr. 369 29 A. Fo
ne 256-2591 em S. Paulo, porquanto ainda não recebemosmã
ores informações.

5) Ainda em Julho realizar-se-á em Montrellier
(França) um curso de Educação Psicomotora a cargo do ProL
Dr. Le Bouch e Dr. Lapierre. Outro curso em AIX-EN-PROVEN
CE, sôbre Educação Fisica Infantil.

ELEIÇDES NA AEEFD - 27 de junho
raso (Conselho Deliberativo e Diretoria)

t~te Boletim 60i imp~e~~o pelaCAMPANHA FEVERAL VE EVUCAÇAO FTsICA
doMINISTtRIO VE EVUCAÇÃO E CULTURA.

Ilmo. Sr.

AO CORREIO: Não encontrando o destinatário, favor devol·
ver ao remetente.


