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Pesquisas no setor da F~ducação Física
CULTURA FíSICA E CIRCUITO-TREINO

NAS ESCOLAS DE GRAU MÉD<IO.

o MEIO-TEMPO PEiDAGóGIIOO DE
VANVES, TOURS, MONTAUBAN e' BRU-
XELLAS.
: Por ocasião do II Congresso Luso-Bra-
sileiro de Educação Física, realizado nOI
Rio de JanJeiro em 1963, o prof. Germano
Bayer do Oolégio Estadual Manuel Ribas
do Paraná, apresentou uma demonstra-
ção' de uma sessão de Circuito-treino
aplicada a alunos do ginásio, riealizada
normalmente durante os três primeiros
meses do segundo semestre cIle,cada ano
do ginásio, duas' vêzes por semana. Nos
outros dois dias são dadas aulas de ini-
ciação esportiva le,de atividades rítmicas
(ginástica com. música, ou: dança foldló-
rica ou dança social). 'I'ratava-se de uma
experiência realizada em tôdias as séries
do curso ginasial, dentro' Ido programa
das .Ic:hamadas "Classes Experimentais"
do Ministério de Educação e Oultura, com
as técnicas mais modernas], dentro da
orientação do ensino individual'izado, glo-
balizado etc.

Desde aquela é(poc.a temos' procura-
do divulgar lentre os Iprofessô,res de Edu-
cação Física e principalmente entre os a-
lunos da nossa Escola de Educação Físiea
essas exp.eriências durante as aulas de
Pedagogia e Didática, mas até o presente
momento não temos tido notícia que al-
~'ulem tenha: aplicado êsses modernos
processos lP'edagógicos, tão ao sabor' I da.
psicologia do nosso adolescente, pois
que, na época atual, o; aluno quer ver

imediatamente os resultados do trabalho
diário. Isso êle o constatar-ia !pelos apon-
tamentos tomadas na sua tabuleta, Ide
vez que 'cada aluno vem munido cIleuma
com uma ficha, onde lança, logo após
terminar a rBlpetição do exercício, o nú-
mero d\e vêzes que o, fêz. Assim êle pode
constatar os seus progressos. No mesmo
Oongresso foi por nós apresentada uma
tese sôbne aJpossibilidade de tentar expe-
rimentar nas escolas de grau médio cer-
tas práticas culturistas, de vidamente se-
lecionadas, tendo obtido do plenário as'
recomendações seguintes : N.? 68 - Os,
prof'essôres de Educação Física que pre-
tenderem realizar experiências com os
processos eulturistas 'COm rapazes de
mais de 15 anos, deverão cercar-se das
precauções indispensáveis à utilização,
,racional dos Iprincípios pedagógicos da
motivação e das técnicas que lhespermi-
tam exaltar os aspectos positivos desta'
modalidade de trabalho físico. N.O69 - É
recomendável que se; realizem experiên-
cias no sentido de verificar até que' pon-
to poderão ser usadas as técnicas eul ..•.
turistas, tão reclamadas por grande par-
te dos adolescentes, de vez que a pe-
dagogi-a paidocêntrica ou ativista pre-
ceitua que" os programas devem ser or-
ganizados em função das necessidades
lfeais e interêsses dominantes dos alu-
nos". N.? 70 - As.Esoclas de Edueaçãn
Física devem realizar 'pesquisas e ob-
servações no sentido de analisar mais'
profundamente a~, técnicas e os prineí-
lPios preconizados pelo sistemas cultu-
ristas, de forma a definir quais os reeo-



mendaveis e quais' 10S contra-indicados."
É ponto pacífico em todo o mundo que
o circuito-treino é um dos métodos mais
empregados pelos atletas olímpicos para
sua preparação física, assim como o trei-
namento fraccionado para' a preparação
eardio-vascular. !(

Somente no corrente ano consegui-
mos começar uma experiência na nossa
Escola com alunos' .de Grupo Escolar,
junto à mesma, esperando que dentro
em breve possamos colher algum resul-
tado Iprático no fim do estágio dos
atuais alunos da 3.a Série do Curso Su-
perior.

Finalmente, depois, do Congresso de
Madrid, em 1956. temos tratado de divul-
gar os resultados das experiências de
Vanves, realizadas na França desde 1950,
atr-avés dêste Boletim Informativo (n.? 3
de 1958) e na Revista do Ensino n.? 61
de 1959. De lá para cá essas experiên-
cias já' se extenderam a outras cidades
da França e da Bélgica, apresentando tô-
das as mesmas conclusões, entre elas
que diminuindo o número d e horas des-
tinadas a-o ensino intelectual e aumen-
tando as de Educação Física (diária), o
rendimento intelectual das classes expe-
rimentais nunca é inferior ao das clas-
ses tradioionais e ainda mais que os seus
alunos apresentavam notória superiorl-
dade do ponto de vista físico , moral e
social diminuindo mesmo o absentismo
escolar, em face dos praticantes terem
melhorado 'suas 'condições de saúde.

Ouve-se comumente faQar que no
Brasil não se realizam pesquisas nesse
setor da Educação, Física e como 'sempre
invoca-se que os governos não se .inte-
ressam e muito menos os Diretores de,
Estabelecimento. Porém esquecem alguns
de aerescentar que também: é por culpa
dos Iprofessôres, pOr que não têm tempo,
não têm aparelhagem etc. A verdade é
que quando se quer d!e fato realizar algo
nesse sentido é preciso batalhar com
persistência, a fim de convencer as au-
toridades competentes de eomeçad 'uma
experiência nesse sentido. Na última
reunião de Diretores de Escolas de Edu-
cação \'$íslca realizada vem Vitória, em
Maio do corrente ano, tivemos o !prazer
de ouvir do atual Diretor da Dívlsão de

Educação Física sua intenção de estimu-
lar as pesquisas no setor da Educação
Física, de forma que esperamos que os
nossos educandários se habilitam a ten-
tar suas experiências e estamos certos
que o Ten Gel Arthur da Costa Ferreira
os auxiliará através das verbas da Cam-
panha Federal de Educação Física. Da-
qui por diante, portanto, não se poderá
invocar que o Govêrno não apoia... .N.
palavra agora está com os ~rofessôres!

Prof. Cel Jacintho F. Targa
Presidente da AEEFD

DEPOIS QUE OS ANOS PASSADEM ... '

Há dias, ouvimos as queixas de uma,
colega que deu, durante sua longa jor-
nada em prol da educação física, uma
extraordinária [contribuição à mocidade
ele nossa terra. Gomo é natural, a refe-
rida colega foi, pouco a poueo, diminu-
indo a intensidade de seu trabalho e ho-
je está com poucas aulas. Chega, o mo-
mento de aposentar-se e a colega prieocu-
pa-se; e queixa-se, com razão, porque o
seu salário 'de aposentadoria será baixís-
simo, uma vêz que será calculado de
acordo com as aulas 'que ministra atual-
mente. Nós da Educação Flsioa , que so-
fremos um tremendo d,esgaste em nossa
febricitante atividadej precisamos, abrir
os olhos para o futuro. Não temos uma
solução a apresentar, de momento, aos
prezados colegas. Todalvia , ao llevantar-
mos o 1P1roblema, e ao esperarmos que
file,.seja ~ebatido, já nos damos parcial-
mente por satisfeitos. Pois é preciso fa-
zer alguma coisa agora; será muito tar-
de, diepois que os anos] 'passarem!

111 JUBEEF,

Enquanto escrevemos estas linhas,
Pôrto Aãegre recebe orgulhosamente nos-
sos companheiros das demais ,Escolas de
IE'ducação Físloa do Brasil que aqui se
)encontram participando dos Ill Jogos
Universitários Brasileiros' de Estudantes
de Educação Físioa. Se há comperição, o
que mJenos conta é o resultado do, "pla-
card "; esta é a competição dos JUB~.EF.



o que vale, realmente para os prof'essô-
l~es e aeadêmicos de ' educação física é
.êsse interoâmbio de (técnicas, id,éias' e'
amizades que hão, de se reflletir positiva-
mente sôbre a mocidade brasileira entre-
gue aos cuidados dos mestres dI~ educa-
ção física. Em nome dos Especializados
do Rio Grande do Sul, êste Boletim, sauda
efusivamente a todos os participantes dos
Il I JUBEEF e, na cartnhosa saudação
que ienvia, d!eseja que tenham uma feliz
e proveitosa permanência neste r-ecanto
do Brasil.

MUSEU OE E,DUCAÇA:O FíSICA

Ü General Ja:yr Jordão Ramos (Av.
Portugal, 986. - ZC-82 Ap. 60 - Urca -
HioJ d!e Janeiro - GB) continua idsalls-
tícamente trabalhando no Museu de Edu-
cação Físiea. Agora êle está dando ênfa-
se à fase de publicações daquela entida-
de cultural J'E apela aos, interessados no
sentido de íenvíar NCr$ 1,50 para custear
novas publicações em vista. (Aos que co-
laborarem, será enviado um do~ seguin-
tes trabalhos existentes no "Museu": 1.
Museu de Educação Física; 2 EsEIFE; 3.
Quatrocentos anos de Educação Física no,
Rio de Janeiro; 4. Aspectos Socioãógicos
ela Educação Física; 5 Cânonest Modernos
de Treinamento Desportivo; 6. Organiza-
ção de,' Torneios e Campeonatos; 7. Sué-
1C'!a:Terra ~e Beleza, Progresso lei Espí-
rrto Desportivo ; 8. A Educação Física na
Ter,!'a dos Faraó~; ~. Ensaio d~ Organi-
zaçao de uma Bihliotíeca Especializada'
10'. Publicações Periódicas EspeC'ializada~
(ml:~ne081r'afadas n.o Espírito Santo}; H.
Revistas Estrangeiras : Iavulsas ; 12. Con-
gressos Luso-Brasileiros dlE\ Educação Fí-
sica; 13. Simpósio de Medicina Despor-
tiva.

[:LIVROS tE REVISTAS

O colega Ludendorfe Xavier é o rlel-
p'resentante em Pôrto Alegne de "Edio-
ciones Uruguayas de IElducación Física".
Veja:rnj 10 material: há muita coisa boa.
Também o colega Franrrísoo Camargo da
ESEF está nesse ingrato metier de di-
vulgar livros e revistas (ingrato porque
a turma, em vêz de, aplaudir, "g~sa" com
os representantes)', ríeprcsentando a 00-
leção C.E.Rt.,. verdadeira enoiclopédia xâe

Educação Física. Aos caros colegas nos-
EOS ,votos 'de muito êxito em seu I~{npre.,
endimento. Vamos prestigiá-Ios, gente!

GALA GINÁSTICA

Sucesso total para a promoção da
A~~-F1? trazendo a Pôrto Alegre a Gala.
Ginástica da Venezuela, comandada pelo
c~sal Carlos-Nell.y Vera. As apresenta-
çoes no! Fan-oupüha, no Teatro SãO' Pe-
dro, em Caxias do Sul, e no lPA, reuni-
ram grandes assistências e agradaram a
todos.

Recebemos ofício de agradecimento
do casal .vera pela "generosa, gentil e
grande ajuda pnestada na realização <:1'
~ssa tournee, que sera uma lembrança
inesquecível em nossa mente e na his ...
tória de nosso modesto 'conjunto" ... Na
verdade som?s nós que agradecemos' que
nos tenha brindado eom iessas magníficas,
~pre~entações e lPelo belo exemplo de
Idealismo e entusiasmo pela ginástica e
pela. causa da ~dl!cação Física. O grupo
realizou com êxito 9 demonstrações no
Brasil, 2 . na Argentina e 25 no Chile. Es-
peramos que na próxima "gira" o Brasil
aproverüe melhor essas oportunidades
pois evidentemente deverisl servir tam~
bém como propaganda para' a Ginástica
tão Ipouco valorizada no Brasil, apesa~
d!e todos os técnicos desportívos reconhe-
c~rem a sua irnportânoia no preparo í'í-

SICO dos atletas de tôdas as categorias
de esportes, inclusive no f'ufiebol. Preei-
samos aproveitar a mística que há: no:
Bra~l com relação aOI futebol para con-·
vender as massas que, Ipror exemplo, se
Pelé que é o Rei do Futebol precisa ta-
zer ginástica, com maior razão os demais
praticantes nlecessitarão dela para a sua
preparação rísíea, E' assim nos outros es-
portes também. Os professôres de Edu-
cação Física deverão a1proveitar I~'ssa mo-
tívação que temos para o futebol e ou-
'tros desportospara acentuar a importân-
cia da ginástica para! o êxito nos mes-
mos. Não, é isso qUlB!o professor Targa
vem sempre dizendo? !

VOGA
Nossa gente continua aguardando o

retôrno do prof', Hermonegesque minis-



trou um) lexcelente Curso) !de Yoga, sob
o patrocínio da AEEF~. Sabemos que a
frequência aos cursos iniciados pelos
discípulos do referido professor tem au-
mentado com o passar do tempo.

CURSO DE FÉRIAS

Aos colegas) 'que participaram dos
Cursos de Férias em Santos e Buenos
Aires, nossos agradecimentos pelas in-
formações e 'contribuições que de lá
trouxeram. Também. a Divisão de Edu-
êação Física da SEO patrocinou mais, um
estágio de atualização para os profes-
sô~'es a título precário. Vimos, com ale-
gria, a presença de mais de 600 colegas;
e nos consternamos (como Ol! fazemos
anualmente já por mais de 10 anos)
nuando pensamos no fato de que 'êles
continuam sem qualquer garantia, sem
qualquer diploma, sem qualquer segu-
rança. Para êste Redator a solução con-
tinua sendo aquela: curso parcelado Ipa-
ra essa gente, enquanto a ESEF) não pu-
der atender suficientemente às solicita-
ções do mercado de trabalho. Vocês já
imaginaram quantosl,idêsses nossos ami-
sos já 'poderiam estar formados se em
ca?a período de férias conseguissem eli-
minar 2, 3 ou 4 das matérias que formam
o-cun-ículo da 'E8EF? Bem há outras
soluções, concordo. Peço ape~as que não
me falem' no tal "exame de suficiência"
(creio que os coll,egas e os acadêmicos
também pensam assim).

BOLE_Tllll FIEP

Colega, assínao Boletim da Federa-
~ão'Inter:naqiona1 ;ctle Educação 'Ffsioa
-(F.I.E.F.) Anuidade: NOr$ '5,80. Artigos
em 3 l'inguas com comentários em Por-
tuguês dando a síntese dos Últimos livros
e ~reyistas publicados no mundo inteiro.
Assinaturas com o Delegado da FIEP no
~RüS. - Santa Catarina ~ Paraná, Prof.
Jacintho 'I'arga - Rua Oe1. 'Andlré Belo,
6ü~r- Pôrto Alegre.

APERFElÇO~TO
Uma das nossas grandes! obrigações,

como educadores, sem dúvida nenhuma,
é a de aperfeiçoamento. Cursos, livros,
revistas.. apresentações de trabalhos prá-
ticos de nossos 'colegas lei de grupos es-
pecializados devem.vconstítuír alvo per-
manente de nossas atenções e de nossa
curiosidade. I

Modéstia à parte, ~atual Diretoria
da AEEFD" tendo a f,rente a pessoa de
seu Presidente, já proporcionou dezenas
de lexcelentes oportunidades de aprimo-
ramento ~)ara nossos colegas. Você ami-·
go, aproveitou? Ou-'é daqueles qtle de-
pois da festa terminada vem nos per-
guntar: "havia festa, é?" ... Olhem que o
"barulho" que se fêz pela imprensa com
refler-ênoia à Gala Ginástica não foi pou-
co; e ainda assim muitos estiveram au-
sentes. Turma: depois que a ferrugem
chega à alma... '

JOGOS ESTUOANTIS

A: Divisão de Educação Písioa conti-
nua cumprindo brilhantemente seu ca-
'lendário anual de Jogos Estudantis al-
gup.s já em sua segunda edição. As' ex-
periências tem sido boas; o apoio é to-
tal; enfim, a Divisão pode agora realizar
com maior gabarito os jogosi locais, re-
gionais e testaduais de 1968, recuperando
definitivamente o !prestígio da Educação
Física no àmbito da mocidade e o pres-
tígio do desporto colegial qule andava
bastante desmoralizado eom certas com-
petições feitas "à bala". [:

SESI BUSCA ESEF

O Serviço de Espornes do SE.sr, que
'tantos benefícios tem) prestado à classe
industriária, está há cerca de três anos
promovendo diversos Cursos, contando
com a participação de professôres da
ESEF. Nleste ano, já foram dados ou estão
em andamento, os seguintes cursos: "Cur-
so deRecl'eação", "Curso para Dirigentes'
de Entidades Desportlvas", e "Curso para
responsáveis pelas equipes de futebol das'
fábricas". Parabéns ao Serviço de Espor-
tes do SESr [por mais êste excelente tra-
halho de divulgação.

Êste Boleti-mfoi impresso por gentileza da Campanha Nacional de Educação Física
através da Inspetoria Federal de Educação do Rio Grande do Sul. 0-1' 1SS0, êle está sendo en-
viado gratuitamente, a todos os professôres de Educação Fisíca de nosso Estado, tôdas as Esco-
las de Educação Físíca do Brasil e do mundo, e a (Mas as autoridades educacíonaís do Brasil e
dos países amigos: Solicita-se intercâmbio.


