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NOTA PARA A IMPRENSA DA ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALIZADOS
ÇÃO FíSICA E DESPORTOS - CURSO DE CURTA LICENCIATURA

EM EDUCAÇÃO FíSICA
EM EDUCA

DO PREMEN

No ano de 1972 formaram-se como 1icenciados em Educa-
ção Física ce rca de trezentos professores, em sua maioria das
ESEF do interior do Estado. Era de esperar que 9rande parte dos
mesmos se inscrevessem para os gin~sics pol ivalentes que ser~o
instalados nas cidades do interior pelo PREMEN. Foi grande nossa
surpresa quando soubemos que mais de cinquenta vagas não tiveram
candidatos ti!lILôdo·C{Le se interessassem em fazer ê r·xic.lag'2j'1e>·,i·
gida pelo PREMEN. Parece que alguns professores julgam que uma
vez tendo o título de 1icenciatura não precisam submeter-se a re
ciclagem, concursos e t c , quando na verdade, é por esses meios
que se pode verificar se o professor tem qual idades para tal tra
balho e se está imbuído da filosofia que orienta esse tipo de es
cola. t~as isso é só desculpa para efeito externo. O move; princT
paI sempre é remuneração, que acham insuficiente(Cr$2.160,ooT
pelo regime B. Realmente para um chefe de famíl ia isso n~o é su-
ficiente, na época atual, mas para um solteiro que vai começar
uma vida profissional, parece-nos que não é de despresar. Temos
notadoqt.aç qer a lmen t e , são os homens que não aceitam, pois, desde
que se formam já querem ter seu automóvel etc. Na verdade com o
regime B. o professor precisa frequentar dois turnos. Portanto
não necessita ter a preocupaç~o de correr dr um colégio para
outro, não dando assim significativa assistencia aos educandos.
Essa corrida que tanto se critica (e com razão)será agora a solu
ção preferida pela maioria da nova geração de professores? É uma
pena que o professor prefira estafar-se correndo de um colégio
para outro, onde não pode real izar nenhum trabalho realmente com
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pleto no sentido de atingir os objetivos mínimos da educação, em
vez de fixar-se num so. Bem,cada um tem o direito de escolher o
que melhor lhe parece, mas ~ uma decepção para n6s pro~~5sore5,
q~e há tantos anos vi nhamos trabal hando para que houvesse a fixa
çao do professor no co leq io , esperando que assim a educação fÍsT
ca .fosse realmente EDUCAÇÃO. Já que o estado alega que não pode
pagar mais do que isso, ~ preciso que aqueles que procuram o ma-
gist~rio tenham isso presente' e não escolham uma carreira em que
vão tapear os educandos. O que e paradoxal nisso tudo é que ago-
ra, a procura das vagas nas escolas de educação física tem sido
maior por parte dos rapazes, quando antes, em sua maioria, eram
sempre moças as que mais se interessavam. Afinal não dá para en-
tender isso. Será que os candidatos estão mal informados?::.e qual
quer maneira não há dúvida que está ocorrendo uma explosão com a
educação física. Chegou a vez dela tamb~m. O Governo Central e
alguns estaduais se compenetraram disso e estão apoiando-a, na
medida possível. t preciso aproveitar a onda, mas tamb~m ~ neces
sário não abusar, pois isso trará o descrédito para a educaçãõ
física.

A responsabil idade das novas gerações de professores é
mui to grande e seria. Se não corresponderem, tudo irá por água
abaixo, dentro de poucos anos. t claro que devemos pensar em nos
sa subsistência e fazer o possível para adquirir um "status" so-::
c la l, de acordo com a nossa nobre missão. Mas não pensar s6 em
termos de ganhar dinheiro. Nl nquern fica rico trabalhando como
professor. Isso é sabido por todos que entram para as escolas de
Educação Ffsica. Cada um ~ 1ivre para escolher determinada car-
reira, mas depois de estar nela, deve usar os seus benefícios e
arcar com as agruras da mesma. O que não é admissível e que ain-
da haja quem pense que se deva continuar a deixar um número gran
de de crianças entregues a professores não titulados (título pre
cár lo ), só porque talvez, daqui a quatro ou cinco anos,o mercadõ
de trabalho esteja saturado. A experiência de muitos anos tem de
monstrado que, nem abrindo-se escolas de Educação Física no inte
rior resolve-se completamente o problema. Haja vistd o curso de
Medicina n.rs diferen:es pontos do Estado e no entanto, 50% de me
dicos continuam nas grandes cidades,deixando quase 50% das cida~
des interioranas sem medicos suficientes para a sua população.
No caso atua 1 dos que estão fazendo o Curso do PREMEN (51) na
ESEF/UFRGS, quando formados no início do proximo ano (março)irão
atender mais de IO~JOcrianças que estariam sem professor titulado
(fazendo o calculo de 200 para cada professor). Pensem bem nisso
os que so criticam, .. , t preciso lembrar que os problemas nacio-
nais com a EDUCAÇÃO da nossa juventude estão acima dos interes-
ses individuais, quase sempre muito materiais. Em todo o caso, o
tempo dirá quem tem a razão daqui a quatro ou cinco anos ... Por
outro lado, não a dúvida que o estado precisa de uma vez por to-
das concientizar-se de que o professor prec lsaser melhor remunera
do. Não basta alardear que educação e investimento e depois nãõ
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investir dinheiro para pagar os professores, nem afirmar que a e-
ducação é prioritária e pouco ou nada fazer para o' agente pr lnc]
paI da mesma que é o professor. Tem-se procurado melhorar o nfveT
intelectual do professor, fornecendo-lhe óportunidades que antes
não tinha, de frequentar cursos, estágios etc ... , mas quanto à re
muneração pouco ou nada tem-se feito até agora, a não ser promes
sas ... A ajuda do Governo Federal, através do Estatuto, agora é ã
nova esperança dos professores Estadua is , Tomara que venha .'.)gO"
pois já vem tarde, de vez que muitos professores bons já ab dona :
ram a carreira. Por outro lado, enquanto isso não se conc ·izã
parece-nos que as escolas polivalentes poderiam proporcionar ao
professor oportunidades· de ganhar mais dentro dQ colégio,c~
mo por exemplo, permitindo-lhe fazer classes de ginástica para
as mamães (ginástica estética) ou para os pais. Isso traria a
vantagem de melhor entrosamento com a comunidade, do que a esco-
Ia será a mais beneficiada. Essas atividades de ginásti.ca, despor
tos ou danças poderiam ser promovidas pelo Cfrculo de Pais e Mes
tres, cobrando-se uma taxa aos seus benef ic iados, com o que se
poderia dar um subsídio ao professor de Educação Física.Cremos que
isso é perfeitâmente legal e está de acordo com a filosofia dos
ginásios polivalentes, uma vez que resultará disso um maior con-
tato de pais com a escola de seus filhos. Portanto, fazendo a in-
tegração tão almejada e propalada. Finalmente, para aqueles que
acham que mil e quatrocentas (1.400) horas-aula do curriculo é a
penas um CURSINHO (com dez a doze horas diárias), em dois turnos-;-
lembraríamos que talvez essa concentração seja mais eficiente em
termos de aproveitamento e,por.tantQ, de rendimento, considerando
a maior objetividade e praticidade de seus. programas. Isso entre
tanto, só poderá ser evidenciado mais positivamente quando forem
real izados concursos para provimento das escolas do ciclo funda-
mental. Convém alertar que os títulos dos que fizeram o curso su
perior até alguns anos atrás, quando o mesmo era de dois anos,nao
tiveram um número muito maior do que mil e quatrocentas (1.400)ho
ras+aul a. Atualmente, são exigi das mi I e oitocentas (1.800) horas
aulas, no curriculo mínimo para licenciatura plena. Apesar da
ESEF/UFRGS ter mais de duas mil (2.000) horas-aula, é preciso con
siderar também'que mais de quatrocentas são dadas no primeiro cT
elo (ciclo básico), que não contém nenhuma matéria exigida no
curriculo mínimo. Além disso, se considerarmos que a frequência
mínima na Universidade é de 60% e no Curso de Curta Licenciatura
do PREMEN é de 90%, podemos concluir que esse curso não é tão fá-
c iI como aIguns podem pensar. Em todo o caso vamos dar tempo ao
tempo, para provar se as previsões do Ministério de Educação e
Cultura com relação ao provimento de cargos nas cidades .do inte-
rior estarão certas ou não. O fato é que não podemos continuar a
esperar que se real ize o milagre de preencher os cargos conside-
rados até hoje de difícil acesso,prejudicando milhares e milha-
res de cr ianças e pré-ado Iecentes. Por isso é que tomamos essa po
sição e assumimos a inteira responsabil idade pela mesma. -

Professor Jaeiniho F. Targa - Preei-dent:e da AEEFD.
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CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DESPORTIVA. De 30/4 a 4/5 teve
lugar no Rio de Janeiro o II Congresso de Medicina Desportiva e
a I Jornada Internacional de Medicina Desportiva.O Rio Grande do
Sul fez-se presente com a maior delegação estadual, com diversos
trabalhos apresentados na Secção de Temas Livres. Uma equipe do
Pronto Socorro e uma da Escola Superior de Educação Ffsica, esta
Gltima constituída pelos Drs.Eduardo De Rose, Luiz Settineri e I
tamar Sofia do Canto, com a coordenação do Prof.Jacintho F. Tar-=-
ga, Diretor da ESEF/UFRGS e presidente da nossa AEEFD. A organi-
zação do Congresso foi muito boa, tendo impressionado bem os con
ferencistas estrangeiros, que fizeram grande sucesso.Registramos
com satisfação que foi um conclave que conseguiu reunir os inte
resses de med lco s e professores de Educação Ffsica. Diversos tra
balhos foram apresentados por equipes constituídas de médicos e
professores, notadamente as do Dr. Mauricio Rocha, Diretor do La
boratório de Pesquisa do Esforço da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, que apresentou os resultados de suas pesquisas.Na As
sembléia Geral da Federação de Medicina Desportiva tivemos asa-=-
tisfação de ver eleito para a presidência da mesma o Dr. Eduardo
H. De Rose, que se comprometeu de real izar em Porto Alegre, em
1974 o III Congresso de Medicina Desportiva, pretendendo trazer
cientistas também do Oriente (Japão,União Soviética etc.}.No dia
26/5 real lzou+se na ESEF um painel em que o Prof.ltamar abordou
as suas observações referentes ã Traumatologia e Socorros de Ur-
gência, o Prof. Settineri sobre os aspectos cinesiológicos e cor
retivos, o Dr. Eduardo De Rose os aspectos fisiológicos e o
Prof. Targa fez uma apreciação geral do Congresso, congratulando
se com os professores de Educação Física e Médicos Especial iza-=-
dos que fizeram tão grande esforço para participar desse impor-
tante conclave. Terminou com um interessante debate entre os pre
sentes sobre os assuntos expostos. -
III CURSO DE RECREAÇÃO POR CORRESFDNDÊNCIA.A Associação Brasilei
ra de Recreação (ABDR) promoverá ma is um curso por cor r-espondên-'
cia sobre Recreação, cuja inscrição custará Cr$ 60,00 e será en-
viado aos inscritos um assunto por semana a partir de 8 de Ju-
lho. Dirigir-se à ABDR na Av. Franklin Roosewelt, 39 Sala 1.310.
Rio de Janei ro. Guanabara.
CONGRESSO INTERNACIONAL "OS TEMFDS LIVRES NA SOCIEDADE INDUS-
TRIAUr• Realizado em Bruxelas em abril do corrente ano, teve a
presença da nossa professora de Recreação, Lenea Gaelzer, que em
entrevista com a imprensa sal ientou a importância e os resulta-
dos do mesmo.
Ass ista o JORNAL DO ALMOÇO no Cana 1 12 - tudo sobre esportes, de
2a. a sábado, no horário das 12 horas. Participe do programa, di
.vu1gando seu traba 1ho , Pat rocí n io de TELEFUNKEN - MANIA DE PERFEI
çAO.
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o DED DO MEC CONTEMPLA DIVERSOS ÓRGÃOS COM VERBAS DA LOTERIA ES
FDRTIVA. A AEEFD registra com satisfação que o DED/SEC e a ESEFI
UFRGS foram contemplados com verbas que lhes permitirão conti-
nuar as construções em andamento no Parque do Menino Deus e na
sede da ESEF no Jardim Botânico.
PREFEITURA INAUGURA CENTROS DESPORTIVOS COMUNITÁRIOS. Dentro de
um programa metódico que revela seriedade de planejamento, a Pr~
feitura vem inaugurando paulatinamente diversos parques desportl
vos para atender as comunidades que não possuem clubes, oferece~
do-lhes instalações muito lindas como piscinas, quadras devoli-
bo l, basquetebol e futebol de salão. Inaugurou primeiramente o
da Vila Ipiranga, depois o da Vila Restinga e agora o da V:',1
INGÁ, além de local de campismo em Ipanema e outras obras impor-
tantes, que revelam o interesse da Secretaria de Educação de Po.
to Alegre e do dinâmico Prefeito pela Recreação da comunidade
porto-alegrense.
PAVILHÃO DE GINÁSTICA OLÍMPICA. Jâ está pronto, devendo ser inau
gurado por esses dias o Ginásio para Ginástica construído pelo
DED/SEC no Parque do Menino Deus.~ com prazer que vemos o anda-
mento rápido das construções do DED no referido Parquepspiração
dos porto-alegrenses,principalmente do Bairro do Menino Deus,
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cuj.as areas de recreação e verdes vinham sendo tolhidas pelas
construções. Agora esperamos dentro em breve que a SEC tome conta
do lindo pavi Ihão do Parque, onde se real izaram tantas exposi-
ções e que poderá servir de palco para demonstrações como as dos
ginastas olímpicos que aqui estiveram no mês de maio,por inicia-
tiva da Federação de Ginástica. do DED/SEC e do Conselho Nacio-
nal de Desportos, fazendo noitadas inesquecíveis, que trouxeram
espectado res do inter ior do Estado, super Iotando as insta Iações
do Ginásio do Grêmio "Dr , David Gusmão", que foi pequeno para
tanto público. Evidencia-se portanto a necessidade de Porto Ale-
gre poder dispor de um local mais amplo para espetáculos de ta-
manha envergadura e interesse do povo. O pavilhão do Menino Deus
poderá oferecer essa facilidade e ao mesmo tempo servir todos os
dias e noites para o exercitamento da nossa juventude,de vez que
cabem lá dentro mai s de 5 quadras cobertas (vo libol ,basquetebol,
futebol, andebol e tenis). Torna-se necessário apressar sua ada.E.,
tação po is poderá serv ir mu ito a nossa popul ação. Temos esperança
que dentro em breve o Sr. Cel.Mauro Rodrigues, DD.Secretário de
Educação e Cultura, consiga entregar a Porto Alegre mais este
presente.
JORNADAS INTERNACIONAIS DE EI.'UCAçAOFíSICA E DESFORrOS EM GOIÃ-
NIA COMO PATROcíNIO to DED/MEC E DA FIEP, to C. N. D E to GOV~RNO
DE GOIÁS. De 2317 a 02/8, realizar-se-ão em Goiânia cursos de a-
tletismo, basquetebol, recreação, ginástica olímpica, vol ibol ,E-
ducação Física na Escola, Treinamento Desportivo,Ginástica Moder
na, além de palestras, para os que militam no campo da Educaçao
Física e dos Desportos. Haverá também, aberto aos desportistas
em geral, um curso sobre Administração de Clubes e Método de COO
PER. Os interessados deverão sol icitar maiores detalhes ao Prof~
Carlos Ribeiro do Nascimento na Escola de Educação Física de
Goiás-GOIÂNIA, Av.Anhanguera n9 1420. Setor Leste Universitário
Fone 63550.
CONGRESSO MUNDIALDE BRUXELASDA FIEP (509 ANIVERSÁRIO)' De 1 a 8
de julho terá lugar o congresso,devendo comparecer uma equipe do
DED/MEC que irá apresentar o trabalho desenvolvido no Brasil e
uma equipe do Comité Brasileiro da FIEP,chefiada esta última pe-
lo Gen.Jayr Jordão Ramos do CND e a primei ra pelo Cel. Eric Tino
co Marques, Diretor do DED/MEC. -
SEMINÁRIO INTERNACIONALDE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃOFÍSICA E DOS DES
PORTOS. De II a 14 de julho, em Zurich (Suíça)promovido pelo Ins
tituto de Educação Física e Desportos da Universidade de Geneve~
III :'::CNGRESSOMUNDIALDA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA
DO DESPORTO. Será realizado, no Instituto Nacional de Educacion
Física y Deportes (Av. Juan Herrera-Ciudad Universitária-MADRID 3
na Espanha. De 24 a 3 O de junho de 1973_. II CONGRESSO BRAS ILE IRO
DE SAODE ESCOLAR - 8 a 13 de julho, no Rio de Janeiro.
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VII CONGRESSO INTERNACIONAL DA E. F. E to DESPORTO FEMININO. De 25
a 29 de Agosto,terá lugar em Teeran (Iran), organizado pelo Cen-
tro Iraniano de Conferência Internacional (KAKKEH VARZSH-P.O. BOX
3396-TEHERAN). III SEM I 'JÁ~,!,~, D= R~CREP,':ií.u, de 29/6 a 01/7/73, no
Rio, promovido pela ABDR. J

VI CONGRESSO DA AUSCHUSSES DEurSCHE LEIBESERZIHER. De 10 al2 de
Outubro, será realizado em OLDENBURG, na Alemanha, sobreHSOC'IAU
ZAÇÃO EM DESPORTO",sob a presidência do nosso amigo Prof. Dr. PE-=-
TER ROTHIG,Diretor do Institut fUr Sport und Sportwissenschaft
der Universitat FRANKFURT.
CURSOS REUNIroS DE FÉRIAS NA ESEF to IPA, DE 23 a 27 DE JULHO. são
os seguintes Atletismo Colegial ;fisioterapia respiratória; danças
internacionais;ginástica est~tica;Salvament;Yoga; Arbitragem no
Futebol (único de 40 horas) ;treinamento de futebol. Maiores infor
mações ng IPA,R.Cel .Joaquim Pedro Salgado,80. Fone 226364. -
ODEFE PROGRAMOU CURSO DE BASQUETEBOL PARA AS FÉRIAS DE JULHO. De

a real izar-se-â no IPA um curso de basquetebol promovi
do pela ODEFE. Maiores informações com o Prof.Linhares, Rua 3 n~
105 - Fone 236448.
SD1INÁRIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FíSICA E DOS DES
PORTOS. De lIa 14 de Julho, em Zurich (Sufça) promovido pelo Ins
tituto de Educação Ffsica e Desportos da Universidade de Genêve~
MAIS ESCOLAS DE EIUCAÇÃO FíSICA NO ESTADO. Está emtramitação fi-
nal a autorização de funcionamento das futuras Escolas Superiores
de Educação Ffsica de Canoas e de Novo Hamburgo. Sobe ass im a II
o número de Escolas no Estado e a mais de sessenta no País. É
realmente uma explosão. são nossos votos que ambas tenham muito
sucesso.
CONCURSO PARA AUXILIAR DE ENSINO. Foi publ icado no Diário de Notí
cias do dia 2/06 o edital de concurso da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul para preenchimento das vagas de auxiliar de en
sino,no qual figura uma no Departamento de Desportos. Os interes
sado: deverão dirigir-se à ESEF para as instruções sobre a ins-

'criçao ao concurso.
ASSEMBLÉIA GERAL DA AEEFD. No dia 16 de Junho deste ano real izar
se-á uma Assembl~ia Geral Ordinária da AEEFD,na ESEF/UFRGS, as
8h,em primeira convocação,para o fim de: l-apreciar o relatório
da Diretoria e o parecer da Comissão Fiscal no balancete da Asso
ciação,relativamente à gestão 1972/73; 2-Eleição para os cargos
de presidente e vice-presidente da Associação para a gestão 1973/
74; 3-Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho DeI ibe
rativo e da Comissão Fiscal; 4-0utros assuntos de interesse da As
sembl~ia geral,
CURSOS NA ESEF/UFRGS COM O PATROCÍNIO DA AEEFD,DA. FIEP e DA FEDE
RAÇro BRASILEIRA de ASSOCIAÇÕES DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSI=-
CA.
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.JUNHO - Curso de Nutrição,pelo Prof.Luiz Settineri.
JU~HO - Curso de Gin~stica Corretiva e Est~tica pelos Prof. João

Gomes Moreira Filho,Dr.Luiz Settineri e outros.
DE 16 a 21 DE JULHO - Curso da Sra.M~rion Dull ius que apresenta-

rá seu me todo de trabalho denominado IINÉTODO DULlIUS".
SETEMBRO - Curso de Ritmo e Percussão,pela Prof.Dora Pinto,da U-

niversidade Federal do Rio de Janeiro.
OUTUBRO - Curso de Administração de Clubes,com o patrocínio pro-

vável do Conselho Nacional de Desportos e do Comit~
Brasileiro da F~dêration Internationale d"Education
Physique (FIEP).

NOVEMBRO - Curso de Expressão Corporal pela Prof.

BOLETIM DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
Agora o Boletim já vem inteiramente em português, de modo

que aque 1es que tinham dif icu Idades de língua já não ai terá
mais. Como a assinatura varia de acordo com o dolar,pois é edita
do em Portugal sua assinatura individual custa anualmente Cr$
25,00 a partir des t e ano e para membros coletivos (Escolas,
entidades, clubes etc.)Cr$ 60,00. são quatro números anuais e os
membros coletivos recebem dois exemplares de cada número. Por su
gestão do Prof.Targa na reunião do Conselho da FIEP foi incluí-=-
da. a partir do corrente ano,uma ficha de trabalho prático, com
planos de aula usados na França,na Alemanha etc. Esta parte vem
picotada, de modo que pode ser destacada.Assim cada professor po-
derá organizar um fichário com as mesmas. As assinaturas são fei
tas atravês do Delegado Regional da FIEP (Prof.Targa)e tamb~m na
Associação, com D.Carmem.
COBAANÇA DE ANUIDADE IA ASSOCIAÇÃO - Os assoc iados poderão depo-
sitar a sua anuidade em qualquer agência bancária a favor da con
ta da Associação n? 334035,na União de Bancos (antigo Banco AgrI
cola). Lembramos que os que não pagaram Cr$ 20,00 atê fins de
junho, deverão pagar agora Cr$ 24,00.Nosso cobrador agora é o
Sr. Antonio Menezes (Chefe da Portaria da ESEF) ,fone 23-28-15(de
manhã). Chame-o,que ele o procurará,onde quiser.
Carteiras de sócio da AEEFD e da FIEP - Os sócios da Associação~:
e da Federação Internacional de Educação Física que estiverem in
teressados em obter carteira deverão trazer 2 fotos 3x4 ã Dna~
Carmem na ESEF.

CICLO DE PALESTRAS
A fim de atualizar os especializados com os problemas edu

cacionais da nossa era no 2? semestre será realizado na ESEF, um
ciclo de palestras do qual participarão autoridades educacionais
e professores destacados,num total de 40 horas,com duas horas em
cada sábado,das 9 às 11 h, "':ornecendo-secertificado aos interes-
sados. As inscrições poderão ser feitas na ESEF com D. Carmen
(De manhã).


