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COMEMORANDO NOSSA DATA 

A APEF-RJO está completando 32 anos d'e existência e continua como em 
seus primórdios: - autêntica, dinâmica, destemida, atuante e alegre; sempre. 

EJ é para você, colega Professor de Educação Física - razão principal dessa 
existência - que a APEF-RIO lança, n !'t data magna de 29 de março, o PR:íl:MIO 
PROFESSOR l\'IANOEL MON'.rEIRO SOARE'S - 1978, concurso com que l'tomena
geia aquele que, em defesa · da Educação Física e de nossa classe, foi sempre, ele 
próprio, autê~1tico, dinâmico, destemido, atuante e alegre . 

Aqui está o prêmio, colega; venha conquistá-lo. 

A Diretoria 

PR.il:MIO PROFESSOR MANOF;L J\'.IIONTEffiO SOARES - 1978 

Cr$ 10.000,00 

BASES 

TEMA GERAL: «As atividades físicas na Recreação e no Lazer» 

1 - os concorrentes terão total liberdade para abordar o tema, seja, por exem
plo, em seus aspecto:o bio-psico-sócio-filosóficos, cu sobre as múltiplas aplica-



ções práticas das atividades físicas na área da Recreação e d'o Lazer, ou, 
ainda, sobre quaisquer outros enfoques, a critério de cada um. 

2 só poderão concorrer ao prêmio os Professores de Educação Física. 
3 cada autor só poderá concorrer com um original. 
4 os trabalhos, obrigatoriamente inéditos, deverão ser encaminhados, até 30 

de setembro de 1978, à sed'e da APEF-RIO (Av. Franklin Roosevelt, 39, 
s/1310 - Rio de Janeiro). 

5 os trabalhos deverão ser assinados com o pseudônimo dos autores. E-m 
envelope separado, devidamente lacrado e subscritado com o seu pseu
dônimo, o concorrente deverá colocar umá ficha onde conste os seguintes 
elementos: nome, assinatura, fotocópia do registro no MEC, número de sua 
Carteira d'e Identidade e de ~eu C. P. F., residência e local de trabalho. 

6 - os trabalhos deverão ser escritof; à máquina, em 3 vias e em espaço dois. 
Uma via de cada trabalho ficará arquivada na APEF-RIO; as demais esta
rão à disposição dos autores, após o término do concurso. 

7 - o prêmio único, de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), será entregue, em 
solenidade, no dia 6 de novembro de 1978, data natalícia do saudoso Pro
fessor Manoel Monteiro Soares. 

8 - A Comissão Julgadora será d'ada a conhecer oportunamente. 

NOTICIAS: 

A Diretoria Informa: 

1 - A d'iretoria da APEF-RIO estará reunida nos dias 10 de março e 26 de 
abril, às 16 horas. 

2 - A Assembléia Geral Ordinária da APEF-RIO, reunida no dia 25 de feve
reiro último, em obediência aos E<;tatutos da Associação, aprovou. por unanimidade, 
o Relatório da Diretoria e o Balancete anual referentes ao exercício de 1977. 

3 - PROFESSOR MANOEL FRANCISCO DE FARIA - em fevereiro último 
faleceu esse nosso querido colega e associado. membro da primeira turma de profes
sores de Educação Física formada no Brasil. A APEF-RIO fez-se representar na 
missa rezada em sua memória, levando à sua família as condolências dos amigos 
e colegas. 

4 - Aprovada na Câmara Federal mocão de congratulações pelo 32.0 aniver
sário de fundação da APEF-RIO, apresentada por nossa colega e associada depu
tada L'ygia Lessa Bastos. Gratos. 

5 - A Deputada Lygia Lesm Bastos, como Relatora na Comissão de Edu
cação e Cultura da Câmara dos Depntados, apresentou emenaas supressivas do item 
«f» do art. I.o e de todo o art . 2.0 ro projeto de lei do Poder Executivo aue 
definia os casos em que poderia haver dispensa da prátka da J9ducaçã.o Física nas 
Escolas. O item «f» citado. dispensava " «aluna que tenha prole» e o art. 2.0 do 
mesmo projeto conferia ao Executivo poãere~ para definir futuras hiuóteses de prá
tica facultativa da Educacão Físi<'a. No plenário <la Ci\.mara. antes f!a votanão 
do projeto, a Deputada L:Vgia, em 0'i~f'urso. volt.011 a defender sn~,s emendas, aue ha
viam sido aprovadas na Comissão de Educação e Cultura, mas apesar de seus esforços 
foram elas rejeitadas no plenário. 

Notícias da FIEP - (F'mDll':RATION INTERNATIONALLE 
D'ElDUCA TION PHYSIQUE·): 

- Já saíram os números 1. 2, 3 e 4 da edição brasileira do Boletim da FIEP. 
A Delegacia Geral está ultimando providências para a. regularização da edição brasi
leira, com a publicação d'e quatro números por ano. 

- Filie-se à FIEP, colega; através de seu boletim você toma conhecimento dos 
mais importantes eventos mundiais sobre Educação Física. e Esportes. Há neles, tam
bém, excelentes trabalhos técnicos de autoria de renomados especialistas. Para sua 
filiação, procure seus representantes no Rio: -o Delegado Regional, Professor Manoel 
José Gomes Tubino, na Universidade Gama Filho, e a Delegada Adjunta, Professora. 
Maria Luiza Amaral, na AFEF-RIO. 



- As aunidades da FIEP, são as seguintes para 1978: membro individual 
Cr$ 135,00 - membro coletivo: Cr$ 270,00. Procurem os Delegados da FIEP para 
a renovação de sua assinatura. 

SECRETARIA: 

1) Horário da APEF-RIO: - nossa Associação está funcionando, normalmente, 
de 2a. a 6a. feira, de 13 às 17 h. Para atender o colega associado, ou qualquer outro 
que nos honre com sua visita, há sempre um Diretor, além do nosso funcionário 
administrativo. 

2) Mantenha atualizado o seu endereço. A ECT tem devolvido vários Boletins 
por não encontrar, nos endereços registrados, os seus destinatários. 

3) Recebemos e agradecemos : Boletim n.º 4/77 da FIEP - O Thnbira, jornal
revista da colônia rnaranhense, Pel'lspectiva Universitária ns. 93, 94 e 95, Noticiário d& 
~gistério n.o 6, da União dos Educadores, Revista do Clube íMJilitar, de jan./fev./78. 
Boletim Informativo da Associação dos Professores de Educação Física de São Paulo. 

TESOURAR1A: 

1) AUMENTO DA ANUIDADE SOCIAL: - a APEF-RIO é parte de toda uma 
comunidade que sofre, dia a dia, os constantes aumentos do custo de vida. Por esta 
razão, vimo-nos obrigados a solicitar a aprovação do Conselho Fiscal para o aumento 
da anuidade social, para que pudéssemos atender aos encargos financeiros da APE·F-RIO, 
encargos esses mensais e inadiáveis: - impostos e taxas (predial, água, lixo), contas 
de luz e telefone, taxa de condomínio, que será acrescida en0<rmemente este ano com a 
mudança cJlas caixas de luz e força do edifício, remuneração do funcionário, incluindo 
os pagamentos de INPS e PIS, correspondência e despesa com a confecção do nosso 
Boletim, e com a aquisição de material de secretaria e de limpeza. Além disso, toda a 
programação cultural e de defesa de classe, a ser desenvolvida pela APE.F-RIO, de
penderá â'e recursos financeiros disponíveis em caixa. Contam11S coo:n a oompreensão 
de todo o quadro social. 

2) A nova taxa social: - a partir de janeio de 1978, é esta a nova taxa devida 
pelos associados da APE.F-RIO: 

- mensalidade: Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), que poderá ser paga por semestre 
(Cr$ 120,00) ou por ano Cr$ 240,00), para os sócios contribuintes, correspondentes 
e estagiários ; 

- os soc1os proprietários pagarão Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) por mês, send'o Cr$ 
60,00 por semestre ou Cr$ 120,00 por ano. 

3) O colega que já é professor do Estado poderá descontar em folha a sua 
anuidade. Venha, pois à APillF-RIO assinar a autorização para esse desconto; ficará 
mais fácil para você e para sua Associação. 

4) Você que, ainda, não é professor do Estado: - visite a sua Associação e salde 
o seu débito. Se seus inúmeros afazeres imped'em essa visita, telefone e diga onde 
pode ser procurado; a APEF não tem cobradores, mas um dos diretores irá ao seu 
encontro, prazerosamente. 

5) Ao colega sócio-correspondente solicitamos que envie sua contribuição social 
através de cheque nominal ou ordem de pagamento a favor da Associação dos Pro
fessores de Educac;:ão Física do Rio de Janeiro, no valor da anuidad'e (Cr$ 240,00) ou 
do semestre (Cr$ 120,00, cada semestre). O recibo de quitação será enviado pelo Correio. 

DEPARTAMENTO CULTURAL 

1 - Curso de Folclore Luso-Brasileiro - problemas relacionados a datas e local, 
obrigam-nos a adiar, mais uma vez, esta nossa programação cultural. Estamos envi
dando o máximo esforço para realizá-la ainda neste primeiro semestre. Aguardem novo 
comunicado. 

2 - PRitMJO PROFESSOR MANOEL MONTEIRO SOARES - 1978, valor: 
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). TEMA GGERAL: «As atividades físicas na Re
creação e no Lazer». Colega participe desse concurso; veja as instruções no edital 



publicado em páginas anteriores deste Boletim e mande-nos o seu trabalho até 30 de 
setembro. 

3 - A APEF-RIO publicou, em 2a. edição, o livro «Calistenia», de autoria do 
saudoso Prof. Cássio Rothier do Amaral. Um excelente trabalho que o antigo titu
lar da Cadeira de Ginástica da ·EEFD da UFRJ deixou para estudantes e profes
sores de Educação Física. Os interessados podem adquiri-lo na sede da APEF-RIO. 

4 - Congresso Mundial - 01 a 06 de agosto de 1978 - México: 

Local do Congresso: Centro dos Congressos - México, que dispõe de muito boas 
instalações: magníficas e numerosas salas de conferências; instalações de traduções si
multâneas; diversas salas de trabalho de grupos, etc . 

Temas e organização dos trabalhos 

• Tema geral: As ciências da Educação Física 
• Temas específicos 

1 Biología: Dados científicos atuais sobre o treinamento do músculo cardíaco! 
recomendações para a El. Física Escolar. 

2 Psicología: A motivação para o esporte no nível escolar. 
3 Sociologia: Problemas sociológicos do «Esporte para Todos». 
4 Pedagogía: Os métodos «diretivos» e <mão-diretivos» na E. Física Escolar. 

1 

Um dia será consagrado a cada um desses temas. Três conferências principais será~ 
apresentadas, em cada área, por especialistas do mais alto nível. Duração de cada 
conferência: 30 min. 

Depois, duas sessões de lh 30 min. cada uma serão consagradas à apresentação 
de relatórios (10 min para cada relatório) e às discussões sobre o tema A última 
sessão (lh30min.) será destinada à apresentação das conclusões dê cada grupo e 
uma discussão geral com conclusões dirigida pelos 3 conferencistas principais. 

As conferências e relatórios devem ser enviados, à Comissão Organizadora em uma 
das três línguas oficiais ão Congresso (inglês, espanhol e francês), antes de 15 de 
junho. 

Taxas de inscrição 

• Membros da FIEP (inscritos para o ano de 1978): 30 dólares americanos 
(US $ 30) 

• Não-membros: US $ 36 

Trata-se de uma aproximação. A cifra exata será indicada na circular da Co
missão Organizadora. 

Despesas diversas 

• Hospedagem: Em hotéis de diferentes classes (mas todos confortáveis e 
muito convenientes). 

• Preço da diária: de 8 a 17 dólares, quartos individuais, incluído o café 
da manhã. 

• Refei!;)()es: Hotéis ou restaurantes próximos ao Congresso. 
Preço médio por refeição: US $ 5. 

• Excursão: O à'ia 6 de agosto será consagrado a excursões e visitas: Museu 
de Antropologia, Pirâmides de Teotihuacon, grutas de Cacahuamilpa. 
Preço: US $ 8. 

Para os congressistas que não desejam participar do Curso Internacional, de 
7 a 12 de agosto (em princípio . reservado aos professores dos países da América 
Latina), a Comissão Organizadora prevê diversas excursões pelo país, organizadas 
com Agências de viagem do México. Informações a esse respeito serão dadas em 
tempo hábil. 



5 - Curso Internacional da FIEP: 7 a 12 de Agosto 

Terá lugar nas notáveis instalações de Escola Superior de Educação Física, no 
lVJ!éxico. 

'!'ema: As Formas Técnico-pedagógicas para a lição de E-. Física Escolar 

Professores encarregados de cursos: 

• P. Seurin: As técnicas esportivas na E. F . Escolar 
• J. Andrews: O Tchouk-ball 
• M. Decker: A Educação psico-motora 
• w. Dufour: Dança e ginástica 
• F. Viscaino: Técnicas de biomecânica 
• Nelly Gomez: A ginástica feminina moderna. 

São previstos cerca de 600 participantes. 

Taxa de inscrição: (cifras provisórias). 

Membos da FIEP: US $ 30 
Não-membros: US $ 36. 

Condições de alojamento: 

Serão indicadas na circular da Comissão Organizadora. 

03.03 Condições de viagem ao México: 

A Comissão Organizadora estuda as melhores condições que poderiam ser ofere
cidas. 

Pedimos, entretanto, a cada um de nossos delegados da FIEP, que estude desde 
agora as possibilidades d'e viagem em grupo, a preços accessíveis. 

l!l necessário que as inscrições sejam feitas por intermédio do delegado nacional 
da FJ'EP, a fim de que ele possa: 

• controlar as inscrições dos membros da. FIEP e dos não-membros 
• organizar da melhor maneira a viagem de grupo e as condições dê permanên: 

eia, com a comissão organizadora. 

Endere~o da Comissão Organizadora~ 

Comité de Organizacion - Congreso FIE.F 1978 
Sr. Ing. Pablo Stock 
Relaciones Internacionales 
Instituto Nacional de Del Deporto 
Plaza de la República, n.º 43 - 1.• Piso 
México - DF. 

Atenção: se você, colega, estiver interessado nesses eventos, entre em contato 
com a APEF-RIO a fim de ser incluído no grupo de participantes que está sendo 
organizado pela Delegacia Nacional da FIEP no Brasil. 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

1 - 32.0 ANIVERSARIO DE FUNDAIÇAO DA APEF-RIO: 

As fortes chuvas que caíram no final da tarde do dia 29 de março não impediram 
as comemorações da data de fundação de nossa APEF-RIO. Um simpático grupo de 
associados e de amigos brindou os 32 anos de muitas vitórias, algumas derrotas, mas 
de persistente empenho na defesa de nosso ideal - a Educação Física. 



Agradecemos, as presenças do Deputado Frederico Trotta, da Profa. Laudimia 
Trotta - Presidente do Instituto de Professores Públicos e Particulares, das Profas. 
Maria de Queiroz e Dulce Silva, respectivamente Presidente e Tesoureira d'a Associação 
Brasileira de Recreação, e da .Profa. lsel de Carvalho. Muitos foram os colegas que, 
impedidos pela chuva de chegar até a nossa sede, telefonaram. 

Conforme estava programado, lançamos, na ocasião, o PRílÃMIO PROFESSOR 
MANOEL MONTEIRO SOARES - 1978 e a 2a. edição do livro «Calistenia», do 
Professor Cassio Rothier d'o Amaral, uma publicação da APEF-RIO . 

As comemorações do aniversário da APEF-RIO foram encerradas com um almoço 
de confraternização, na Cantina Sorrento, no dia 31 de março, em mais uma reunião 
alegre e descontraída. 

2 - A APEF-RIO cumprimenta seus associados aniversariantes dos meses de 
março e abril. 

3 - Encontro da Velha Guarda - A tradicional reunião-almoço dos antigos 
Professores de Educação Física será, no mês de abril, no dia 28, no Restaurante 
Timpanas, na Rua São José, e no m.ês de maio, no dia 19, no Albamar, na Praça 15. 
Sempre sexta-feira, às 12 h e 30 min. 

4 - A SOSETE, - Representações de Hotéis e Turismo Ltda. transferiu para 
a APEF-RIO as cortesias dos hotéis Universal (São Lourenço), Itaici (Lambari) 
Sans Sousui (Friburgo) e Val8 do Sol Vermelho (Teresópolis), com oferecimento de 
estada para duas pessoas, e para dois dias, que serão sorteadas entre os nossos asso
ciados presentes às comemorações do «.Dia do Professor de Educação Física», a 
27 de setembro. Gratíssimos à SOSETE e à direção dos hotéis citados. Voltaremos ao 
assunto no próximo Boletim. 

5 - DOJ\UNGUEIRA - organizado pela SOSETE, a nosso pedido, realizaremos 
no dia 4 de junho próximo, domingo, um passeio a VISCONDE DE MAUA, onde 
seremos recepcionados no Hotel Chalés Planalto . A viagem será feita em ônibus esper 
eia!. O preço é de Cr$ 250,00 para adultos: as crianças até 5 anos pagam somente 
Cr$ 80,00. No preço estão incluídos o transporte, o almoço e o uso das instalações 
do hotel. Venha à APEF-RIO fazer sua inscrição e a de seus familiares; são apenas 
30 (trinta) lugares e Visconde de Mauá é um belíssimo recanto de nosso E stado, com 
praias encantadoras. 

1. Encontro 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇÃO 
(ABDR) 

«Construa um mundo melhor através da Recre~ão» 

Dando prosseguimento aos nossos trnJ1alhos, conforme deliberação da última reu
nião, foi realizado na sede da APEF-RIO o Encontro nos dias 15, 16 e 17 de feve
reiro p.p. Naquela ocasião, o assunto sugerido foi o da definição de uma. Proposta 
sobre a formação do Recreador . Esta, assim que aprovada, deveria ser encaminhada 
ao Ministro da Educação. A preocupação maior da ABDR é a de colaborar efetiva
mente e ficar vigilante, quanto à elaboração dos trâmites legais, até o procedimento 
final do decreto que resolva o problema da Recreação no Brasil. 

Compareceram os seguintes participantes: 

Zally Pinto Vasconcellos de Queiroz - SESC - Regional de S. Paulo. 
Inezil Penna Marinho - Mestre Titular de Metodologia e de História da Ed'u
cação Física da ENEFD) . 
Maria Luiza Amaral - Profà. e P residente da APEF-RiO. 
Isel de Carvalno - P rofa. e ex-Presidente da ABDR. 
Ondina D'Arezzo Costa Velho - Profa. e Diretora do Depto. de Relações 
Públicas da ABDR. 
Maurette Augusto - Profa. e Diretora do Depto. Cultural da ABDR. 
José de Souza Rocha - Prof . Titular d'a Cadeira de Recreação da Faculdade 
de Educaçã o Física - Universidade Gama Filho. 
Maria Pereira de Queiroz - Profa. e Presidente da ABDR. 



Conclusões: 

- Dentre os temas debatidos, merecEou especial destaque o que se relaciona com 
a formação de Recreadores em nível de 2.o grau e de Supervisor de Recreação em 
nível universitário . Também os cursos de especialização em d'istintas áreas de profis
sionais universitários foi alvo de debates que permitiram chegar a resultados positivos. 

A contribuição dos participantes ficou consubstanciada no esquema do Plano 
Nacional de Recreação, cuja elaboração foi considerada indispensável para prestar 
unidade ao pensamento sobre a matéria. 

- Ficou resolvido criar um Grupo de Trabalho ( GT), ao qual será atribuído o 
encargo d'e recolher a contribuição de pessoas e instituições interessadas na Recrea
ção, informações de um modo geral, bibliografia especializada e redigir o documento 
fundamental da Recreação no Brasil. 

Esse GT ficou assim integrado: 

Zally Pinto Vasconcellos de Queiroz 

F.thel Bauzer Medeiros 

Maurette Augusto 

Julia Pereira de Mello 

José de Souza Rocha 

Ondina D'Arezo da Costa Velho 

Katia Brandão Cavalcanti 

Comissão Relatora: 

11/J'aria Luiza Amaral 

Isel de Carvalho 

Inezil Penna Marinho 

Antonio Marcos Boschi 

. Terminando, ficou marcada uma nova reunião para o GT a realizar-se no pró
ximo dia 09/03/78. 

Evidência 

A Associação dos Professores de Educação Física - APE,F-RIO está se aniver
sariando! Há 32 anos um punhado de Professores de Educação Física, bravos e sonha
dores, conseguiu a grande façanha d'e criar a nossa AsS'OCiação, a então APEF-DF. 

Falar das suas lutas, suas memoráveis campanhas, seus êxitos, suas frustrações, 
seus entretenimentos, seria um nunca mais a acabar. Preferimos felicitá-la no mais 
profundo da nossa admiração e na pessoa da sua Presidente - Professora Maria Luiza 
Amaral, enviar o nosso abraço, extensivo a toda a sua Diretoria. 

Lazer-Recreação 

Sensibilizados e orgulhosos, estamos destacando mais uma notícia alvissareira para 
a ABDR. O «Prêmio PrOfessor Manoel Monteiro Soares - 1978», instituído pela 
APEF-RIO, versará sobre o tema «As Atividades Física ·na Recreação e no Lazer» 
destinados aos Profs . d'e Educação Física. Desde já estamos ao inteiro dispor dos 
candidatos, para esclarecimentos, consultas, enfim, qualquer colaboração a nós soli
citada. 



Curso de «RECREAiÇA!O HOSPITALAR» 

A Divisão de Serviço Social do Departamento de Assistência Hospitalar da Secre
tlllria de Saúde, está promovendo um curso de Recreação Hospitalar, onde conta entre 
outros, com a participação da Profa. Maria Pereira de Queiroz - Presid'ente da 
ABDR. 

Conceitos de RECREAÇÃO 

De Ethel Bauzfü· Medeiros: 

«a) liberdade na escolha; 

b) prazer no fazer». 

De Maurette Augusto: 

«cada cidadão é um agente de Recreação» 

«CURSO DE RECREAÇÃO COMUNITARIA» 

(Destinado a Orientadores de atividades para o uso do Lazer) 

O Sindicato dos Assistentes Sociais do Rio de Janeiro, sito à Rua Evaristo da 
Veiga, 45, 11.0 andar, irá promover o Curso acima citado, durante o período de dois 
meses (maio-junho) próximos vindouros. 

Atenção pois aos coordenadores e capacitadores, responsáveis por programas e 
projetos de Lazer e Recreação. 

E mais um .caminho que se apresenta (estreito e curto na verdad'e), para se 
chegar a tão esperada meta da Supervisão ~ Recreadores. 

Corretor de Imóveis 

JOÃO BARBOSA DE CASTRO (Prof. BARBOSA) 
CRECI N. 2 604 

Condições E's1peciais para Associados da APEF-RIO 

COMPRA .E VENDA DE CASAS, APARTAMENTOS 

E TERRENOS 

Tels. : 396-2093 e 252-7845 
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