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PRESIDENTE DA AEEFD, PROF. TARGA, PLEITEIA
CENTRO DE MEDICINA DESPORTIVA PARA A ESEF.

Por ocasião da aula inaugural proferida na ESEF da UFRGS pelo DE
putado Tarso Dutra, que versou sÔbre as metas atingidas na Educaçãc
no Govêrno Costa e Silva, no qual foi Ministro da Educação e Cultura,
o prof. Jacintho F. Targa, Presidente da Associação dos Especializados
em Educação Fisica e Desportos do RCS 8 também Presidente da.Federa.çãc
dos Professôres PÚblicos do Estado, apelou ao referido deputado, que
já foi responsável pela criação dos quadros administrativo e docente
da ESEF em 1950 e agora recentemente, pela integração da mesma na Uni
versidade Federal do RGS, no sentido de que continue a ser o padrinhc
dessa Escola,~pleiteando para a mesma a instalação de um Centro de M~
dicina Desportiva, que ficaria anexo ao atual Instituto de Fisiologia
da UFRGS, para o desenvolvimento das pesquisas relacionadas com a Ed~
cação Fisica e os Desportos, ainda incipientes em nosso Pais. Afirmou
o Prof. Targa, que, ainda no ano findo, percorreu e visitou os Centros
de Documentação melhor organizados da Europa, em Colônia, Viena, Ber-
lim, Graz, Leipzig, Paris, Madrid e Lisboa. Foi informado da intenção
do Govêrno Alemão de instalar o primeiro Centro de MedicinaDesportiva
em Buenos Aires e depois, provàvelmente, no Brasil. O deputado Dr.
Tarso Dutra prontificou-se a ser portador do pedido junto aos órgãos
competentes na Alemanha, insistindo para que Pôrto Alegre seja contem
pIada com mais esta custosa aparelhagem moderna, de vez que no Insti-
tuto de Fisiologia da UFffiS e na ESEF há médicos que se consagraram no
Brasil por suas pesquisas no setor da Educação Fisica e dos Desportos.
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Durante o mês de julho realizar-se-ão na Escola Superior de Educação
Fisica cursos de férias para atualização de conhecimentos, aperfeiçoa
mento e extenção cultural, patrocinados pela Associação e com a cola:
boração da Divisão de Educação Fisica, Departamento de Esportes E8EF,
estando os entendimentos sendo feitos com relação às datas e à nature
za dos cursos que oportunamente serão divul.gados, Entretanto} podemos
adiantar que terá lugar o Curso de Ginástica Moderna que fôra progra-
mado para Osório em janeiro do corrente ano e que não se realizou em
razão do pequeno número de interessados, os quais manifestaram prefe-
rência por l'SrtoAlegre. Pretendemos então realizá-I0 aqui com a par-
ticipação dos professôres Enrique Romero Brest, Alberto Dalle e Bea-
triz Marty. Faremos maior divulgação, principalmente na coluna Casa de
Ensí.nodo Correio do Povo. Data provável ~ segunda quinzena de jul.boo



CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS SÔ-
BRE "O HEDONISMO - A FILOSOFIA ro PRAZER ATRAVÉS DO TEMPO E DO ESPAÇO"

A Federaqão dos Professôres PÚblicos do Rio Grande do Sul, em c~
laboraqão com a AEEFD e outras entidades culturais, em cumprimento ao
seu programa de desenvolvimento educacional e cultural, promoverá, de
4 a 8 de maio próximo, um curso de extensão, aperfeiqoamento e atuali
zaqão de conhecimentos, destinado a professôres em geral, estudantes
universitários ou de grau científico e PAIS DE ADOLESCENTES, versando
sÔbre temas de grande atualidade, reunidos sob o título 'b HEDONISMO -
A FILOSOFIA DO PRAZER ATRAVÉS DO TEMPO E DO ESPAÇO". As aulas serão
ministradas pelo professor dr. Inezil Pena Marinho, técnico de educa-
qão do Ministério de Educaqão e Cultura, prnfessor catedrático da Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro e autor de vários trabalhos sÔbre
HEDONISMO.

COM A PALAVRA O PROF. INEZIL PENA MARINHO
"O presente curso de extensão, aperfeiqoamento e atualizaqão de

conhecimentos destina-se a professôres em geral, assim como a estudan
tes universitários, de escolas normais, institutos de educaqão ou de
grau científico. Contém ainda uma mensagem de esclarecimento e alerta
aos pais de adolescentes, sendo-lhes, por isso, de grande utilidade.
A primeira conferência, após apreciar os fundamentos filosóficos do
Hedonismo, dando especial realce à teoria aristotélica do prazer, an~
lisa a obra de Epícuro (ap.341-270 a.C.), a fim de demonstrar que p
prazer espiritual é mais elevado que o prazer sensorial. Da Filosofia,
o Hedonismo estende-se à Psicologia e à Pedagogia, impregnando-as de
novos conceitos e ensejando a renovaqão da escola e dos processos edu
cativos, temas sobre os qua í s versam a segunda e terceira oonferências:
Os jogos vêm concentrar, então, os seus grandes defensores, dentre os
qua í s são destacados Rabelais (1483-1553), Locke (1623-1704), Rousseau.
(1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), Herbart (1776-1841), Froebel •..
(1782-1852) e Spencer (1820-1903). Na Última década do século passado,
ressurgem os desportos e os Jogos Olímpicos Modernos, a partir de •.•
1896, passam a reunir, em grandes competiqões, os valôres mais desta-
cados de diferentes países, revivendo os jogos desportivos da Grécia
Antiga. A quarta conferência estuda a presenqa do Hedonismo na obra
de Freud (1836-1939 ), dando ênfase à sua af'Lrmaç áo de que "na teoria
pSicanalítica, supomos que o curso dos processos anímicos é regulado
automàticamente pelo princípio do prazer". A êste Freud opõe o prin-
cípio da realidade, esclarecendo as razões por que nossos desejos são
reprimidos pelas imposiqões sociais. Marcuse, filósofo contemporâneo,
de grande penetraqão em vários países, realiza uma interpretaqão filo
sófica do pensamento de Freud, trasladando ao campo social aquilo que
o criador da psicanálise estudara do ponto de vista b í.Lóg Lco , indivi-
dual. A simbologia Eros x Tanatos é explicada nesta conferência, abrin
do campo para longas meditaqões e profundas especul.acces, A quinta e
Última conferência aprecia o Hedonismo na vida social contemporânea,
observando que o Estado reduziu a jornada de trabalho até chegar a 8
horas diárias, instituiu o repouso semanal r-emuner-adoe as férias an~
ais, aumentando., portanto, as horas de lazer. Satisfeitas as suas ne-
cessidades imediatas J o indiv í duo é impulsionado a buscar o prazer e



o binômio prazer x lazer passa a constituir problema da maior relevâr
cia para o Estado. A disseminação do erotismo, da pornografia, dos ps'j
cotrópicos e alucinógenos permite, na sociedade contemporânea, rea:
prec í.ar o antagonismo prazer sensual x prazer mental, como há mí.Len í.os

ao Hedonismo de Aristipo (nac.ap.435 a.C.) se opôs o Hedonismo de Epj
curo. A repressão exercida pela civilização, que Marcuse bem estuda ~
interpreta, leva o indivíduo à luta pela sua liberdade, gerando a re-
volta da juventude, expressa pelas mais variadas formas de protesto.° curso termina evidenciando a necessidade de um-programa de Recrea-
ção Popular, como instrumento de defesa do Estado, quer de suas inst:
tuições básicas, quer, e sobretudo, de sua infância e juventude, repc
sitórios das esperanças de cada nação. 11 -

Inezil Pena Marinho

DIVERSAS-----------------
De 4 a 8 de maio terá lugar o Curso de Extensão, Aperfeiçoamento e A-
tualização de Conhecimentos sÔbre 110HEDONISMO - A FILOSOFIA do PRA-
ZER ATRAVÉS DO TEMPO E DO ESPAÇOfl,provàvelmente nos seguintes locai,
e horas: Na ESEF - Jardim Botanico - das 7,15 às 8,45 h. No Insti-
tuto de Educação General Flôres da Cunha - das 17 às 18,30 h. Na Fa-
culdade de Filosofia da UFRGS - das 20,00 às 21,30 h. No Centro dOi
Professôres Primários - Rua Dr. Flôres, 62 - 99 a. A taxa de inscri-
ção será de NCr$ 50,00. Sugere-se aos Grêmios de Professôres e à,
Associações de Pais e Mestres que pague~ao menos, parte das inseri·
ções de seus professôres, como colaboração e estímulo aos mesmos.

TEMÁRIO DO CURSO: I - O Hedonismo na Filosofia; II - O HE
donismo na Psicologia; 111 - O Hedonismo na Pedagogia; IV - O Hedo·
nismo na obra de Freud e sua interpretação por Marcuse; e V - O Hedo·
nismo na vida social contemporânea.
No dia 6 de maio a nossa ESEF comemorará seu 309 aniversário. Os nos·
sos votos para que consiga realizar os sonhos de todos aquêles que dE
sejam ver,nossa Escola no lugar que a mesma merece.
Durante as férias de Julho, na La, quinzena, haverá um Congresso dé
Fédérat:on Internationale d'Education Physique (FIEP), seguindo-se 01

tro em Lourenço Marques (Moçambique - África) na 2a. quinzena.
De 1 a 7 de julho realizar-se-á em Helsinque - Tapiola (Finlândia) ur
Curso de Ginástica Moderna, sob o patrocínio do Ministério de Educa·
ção e Cultura daque.l.e País. Haverá também cursos de natação e jOgOi
de bola, os qua í.s serão ministrados em alemão, Lng.l.e s, francês e fin-
landês. Taxa: 100 marcos finl. Informações e inscrição: Associatiol
Scientifique de l'Education Physique e du Sport - 25 A.Korkeavuoren'
katu-Helsinki-l3-Finlandie.
Durante as férias de julho, passará pelo Rio Grande do Sul uma carav:
na de alunos do Instituto Nacional de Educação Física IIGeneralBelgr~
no" de Buenos Aires, com destino a são Paulo e Rio de Janeiro, compo.
ta de 15 rapazes que se propõem realizar demonstrações de g i.náat.í.c.
moderna, fazer p~lestras sôbre Educação Física e também compet içõei
e:3portivas, se for o caso.



Estamos aguardando a todo o momento a promulgação da Lei estadual que
transferirá a Escola Superior de Educação Física para a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
Ac errt uamo s a notícia promissora para a Educação Física no nosso Esta-
do: A ESEF matriculou 100 candidatos e instituiu o turno da tarde

para atender a demanda de mais uma turma da primeira série. A
Escola de Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria
matriculou 50 candidatosj a Escola da Universidade de Passo F1J!!.
do começou também com 70 candidatos. Os cursos de Extensão da
ESEF que funcionam em Santa Cruz do Sul matricularam cêrca de 50j
e o da Universidade de Cachoeira do Sul 44 candidatos. Portanto,
há 314 matriculados no Rio Grande do Sul.o

Finalmente, aguardamos, com muito interêsse, a regulamentação do ar-
tigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que estabe-
lecerá 3 aulas semanais obrigatórias em todos os estabelecimentos de
ensino de grau média, em dias alternados, e 4 aulas nas escolas pri-
márias, além das 2 aulas para os universitários e escolas noturnas.

t~te Bolet~m 6o~ ~mp~e~~o pela
CAMPANHA FEVERAL VE EVUCAÇÃO FrSICA
do MINIST(RIO VE EVUCAÇM E CULTURA.

Ilmo. Sr.

AO CORREIO: Não encontrando o destinatário, favor devól-
ver ao remetente.


