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LIDERANÇA PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FíSICA

A liderança é um processo de estímulo mútuo, pelo qual, por meio de ações
recíprocas bem sucedidas, as diferenças individuais são controladas, e a energia hu-
mana que delas deriva, encaminhada em benefício de uma causa comum, portanto,
lider é a pessoa cujas idéias auxiliam o grupo a orientar-se na direção dos seus
objetivos. .

No «Dia do Professor de Educação Física» do ano de 1969, o então Diretor
do Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação, Prof. Renato Brrto
Cunha, pronunciou as seguintes palavras sobre «Liderança Profisional em Educação
Física»:

Todo progresso, em qualquer campo da atividade humana, depende, na sua
maioria, da alta qualidade de liderança profissional'. :É extremamente importante
que o estudante de Educação Física, futuro professor, adquira, o mais cedo possí-
vel, esta qualidade. .

Tentarei esclarecer, em poucas palavras; o significado da expressão «liderança
profissional». Liderança profissíonal é uma qualidade que molda (amoldar, plasmar,
modelar) o pensamento ou a idéia do homem e governa sua ação «quando encar-
regado da responsabilidade pelo sucesso dos outros». Manifesta-se de muitas ma-
neiras e normalmente, é expressada através da personalidade dos indivíduos, muitas
vezes apoiados por organizações. 11: baseado no caráter, na inteligência e nos sen-
timentos. Ela requer julgamento, paciência e coragem; ela representa o poder de
imaginação, a habilidade política, e é avaliada, primordialmente, em termos do ser-
viço que presta à infância e à juventude.

Entre as características apontadas como pertinentes aos ílderes, estas são par-
ticularmente importantes:

1 Ter uma filosofia e uma visão social:
2 Ter saúde e vitalidade;
3 Ser um estudante da sua literatura profissional;



4 Utilizar e contribuir para a pesquisa no campo profissional da Edu-
cação Física;

5 Usar suas horas de lazer valiosamente;
6 Ser democrático e amigável; ..
7 Ser inteligente e criativo;
8 Demonstrar coragem e energia;
9 Ser ilustrado e culto;
10 Acima de tudo, trabalhar constantemente para o progresso de sua

profissão e formar com os outros (indivíduos e organizações) que têm
em mente a mesma finalidade.

Caros colegas, precisamos, e muito, dessa liderança profissional neste período
de transição em que o Brasil se encontra, em matéria de Educação. Também
precisamos dessa liderança profissional porque queremos assegurar um desenvol-
vimento sadio para os nossos jovens e, ainda mais, porque, estrategicamente e
taticamente devemos ter uma liderança .que possa lutar por nossa causa da maneira
a mais efetiva. Como conseguir isto?

Primeiro: os líderes da Educação Física devem ter objetivos bem definidos.
Eles devem conhecer claramente o que querem e ter auto-confiança e coragem
para lutarem pelos seus objetivos. Devem compreender quais os objetivos que são
politicamente possíveis ou não. Devem entender o processo .que estão usando para
fazerem as mudanças que desejam. Devem conhecer exatamente aonde têm que
fazer maior esforço, ou pressão, para a obtenção dos resultados desejados. COmo
líderes da Educação Física, devem ter o poder de comunicação bem claro, e tão
preciso quanto possível. Eles devem ter um conhecimento profundo da sua matéria
e a habilidade necessária para conduzirem suas forças ao fim almejado.

Segundo: Os líderes da Educação Física precisam participar de todos os níveis
da administração pública e de organizações profissionais, sejam municipais ou esta-
duais, no país e em organizações internacionais.

Por último, caros colegas, gostaria de lembrar-Ines que o progresso no campo
das nossas atívídades só poderá realmente se transformar em realidade no dia em que,
conscientemente, tivermos alcançado alta qualidade de liderança profissional.

NOTíCIAS

1) A Diretoria da APEFEG estará reunida no dia 29, 4a. feira, às 17 horas.
2) Recebemos: Folha do Professor, março e abril de 1974; APCE, n.s 1 ano

,IV; Náutico, Jan., fev,. mar,. abro 1974; Sport A- abril/74 n.s 1; Vasco, abr./74;
APEF de SP março de 74, Boletín de Ia Federacíon Internacional de Educacion
Física n.v 1/74. Madrid; Cultura, MEC; Educação MEC n.s 9 e Rodovia, n.v 10,
março/abril de 74. Gratos.

3) Novos asociados: Professores Maria Elisa Catta Preta de Faria e Manoel
Andrade, propostos pelo Prof. Manoel Monteiro Soares.

4) 28.0 Aniversário de Fundação da APEFEG.
A Senhora Deputada Lygia Maria Lessa Bastos, nossa colega de Educação Fí-

sica requereu à MESA da Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara consigna-
ção na Ata dos Trabalhos, um voto de congratulações com a Diretoria e Associa-
dos da APEFEG, pelo transcurso do 28.0 Aniversário de fundação da nossa Asso-
ciação.

O Sr. Deputado F'rederíco Trotta requereu voto de congratulações pela passa-
gem do 28.0 Aniversário de fundação da Associação; e disse na sua justificação que
APEFEG é «uma entidade que vem lutando íntímoratamente em defesa dos inte-
resses da classe de professores de sua especialidade bem como para o desenvolvi-
mento da Educação Física no País».

O SI' Deputado Carlos de Brito ao requerer um ato de louvor e congratu-
lações a ÁPEFEG disse que foi «mediante esforço, dedicação e idealismo do pro-
fessorado especializado na matéria foi criado em 29-3-1946 a Associação dos Profes-
sores de Educação Física do Estado da Guanabara, da qual tenho orgulho de per-
tencer».

O Prof Herbert de A1meida Dutra - Diretor-Presidente da Diretoria de Espor-
tes de Minas Oerais cumprimentou à APEFEG pelo 28. Aniversário de fundação.
GRATOS.



5) VII JogoS!Estudantis da Guartabara. Foram inaugurados no dia 19 de abril
último às 10 horas, no Maracanãzínho (Ginásio Alberto Cardoso). A APEFEG con-
vidada compareceu'. Bélo iespetéculo . Mercí Diretor.

6) Concurso para, Professor de Educação Física do Estado da Guanabara.
A APEFEG está alegre.. quase todos os nossos colegas inscritos passaram no

Concurso para professor do Estaqo; e mais ainda, os colegas inscrtios no V Curso de
Atualização e Aperteíçoamento .tiveram grande sucesso, pois, os seus graus foram
os m.aiores, para orgulho nosso.

7) A nossa prezada e distinta colega Profa, Maria Luiza Amaral jubilou-se.
AAPEFEG tem por Maria Luiza a maior admiração e gratidão; sua simplicidade,

cultura, capacidade de trabalho, habilidade no trato, espírito de liderança fizeram-
no um expoente da 'Educação' Física na Guanabara. Querida Maria Luiza, a Asso-
ciação espera por você.

8) Bodas de 'ouro - O casal Prof. Mário Ferreira de Souza comemora a 12
de Junho próxlrriojiü 'anos"de feliz matrimônio .. É data magna, gloriosa e de muíta
felicidade para sua Yamília e seus colegas da Educação Física. Felicidades Olga e
Mário. São os votos da APEFEG.

DEPARTAt~NTO SOCIAL

a) Aniversariante do mês: Sylvio Américo Santa Rosa - Maria de Lourdes
de Souza - Orlando R. de Morais - Maria das Graças, S. Menínéía - André
Sérgio da Silva' - Cláudio Macedo Reis - Elsi Airam Branco - Jair Raposo
- Fernando Vicente Mello Alves - Abigail Olinto do Rego - Elsy Maria Auxi-
Iiadora dos Santos' - Nena Augusta de Moraes - M.aria Elmilía, J. da Silva
Vervloet - Adenir Avila de Souza - Glória Maria C. Gonçalves - Maria Helena
de Amorim- Gilda Soares ,Bastos ---' Célio Batista Barros - Fausto da Silva
Oliveira Míríam MonteiroEsteves - Julio de Jesus - Fernando Ventura Pires -
Mário N. Ferreira Filho ~ Benedito V. Bonfim - Mário Nonato da Silva -
João de Oliveira - Cecília Silva Moteira - Maria Guiomar Mesquita - Maria
Lúcia Boetlcher SaIles - Renilde Ferreira Marinho - Nelson Viegas Fanzeres -
Hélio Costa de Lacerda - Gilberto EsposeI - Jorge Gentil Ribeiro - José Roberto
Francalacci - Mara Tavares Torreão - Iêda Lucia Parva - Magdalena Volpe.
- Maria SteIla Gomes do Rego de Lima - Sergio Lomba Ramos - Carlos Caetano
Neto - Elizabeth Santiago da Silva, Elisa Maria Jardim da Costa - Humberto
Salomão Barbosa - Hamilton Leão de Oliveira. Nossos parabéns.

b) O nosso prezado colega e amigo Gal. Sylvio Américo Santa Rosa, ex-pre-
sidente da AFEFEG e sócio honorário aniversaria no dia 3. Sinceros parabéns.

c) Realizou-se no dia 24 último o nosso Encontro de Amigos, após a reunião
de Diretoria. Foram momentos agradáveis de amizade sadia, seguindo-se o nosso
lanche costumeiro. Projetou-se ainda «slídes» da Excursão à Pedras Ruivas no dia
30 de março último e do maravilhoso passeio à Salvador. Compareceu neste dia o
nosso colega Hirton Mattos de Souza, aniversariante do mês. O próximo Encontro
de Amigos será no dia 29 do corrente, às 18 horas.

d) Realizou-se de 6 a 14 de abril uma excursão à cidade de Salvador de cará-
ter sócio-cultural; fomos de automóvel pela BR-116 passando por Governador Vala-
dares, Vitória da Conquista e Feira de Santana; voltamos pela BR-l0l, e' visitamos
Itabuna, Porto Seguro, Coroa Vermelha, Cabrálía, Monte Pascoal e pernoitamos em
Eunápolis e Vitória. Foi um belo passeio e a estada em Salvador além do aspecto
recreativo, foi altamente cultural. '

A nossa colega Celína Figueira' é versada em assistência técnica em Volkwagen,
e como colaborou. '

e) Encontro da Velha Guarda. Nosso almoço mensal será no Restaurante Ta-
berna Atlântica síto na Avenida Atlãntíca n.s 958, Leme no dia 31 de maio sexta-
feira, às 12,30. Todos estão .convidados.

f ) Excursão às Cataratas do Iguaçú. O Departamento Social está progra-
mando para julho' uma excursão às Cataratas do Iguaçu passando por Curitiba,
Paranaguá, Vila Velha; -F'oz- do Iguaçú e visitando Puerto Stroessner e Puerto Igua-
zu no Paraguaí e Argentina, respectivamente. A viagem deverá SêT de automóvel
ou programada por Agência 'de' Turismo, com opcional à Assunção. Procurem a
Profa. Zaide ou o Prof. Manoel, na Associação.



g) Maria Luiza Amaral - Manifestação.

No próximo dia 29 do corrente, às 19 horas, a APEFEG fará uma manifes-
tação à ilustre Professora Maria; Luiza Amaral que acaba de jubilar-se. Todos
os colegas estão convidados; inscrevam-se com o Prof. Manoel.

h) Faleceu a 31 de março último, nosso digno colega Prof. Jaime Burchtein,
sócio n.o 21, formado pela Escola de Educação Fisica do Exército e Mestre D'Armas.
Trabalhou na Escola Nacional de Educação Fisica e Desportos e C1ubGinástico Por-
tuguês. Sentidas homenagens da APEFEG.

DEPARTMIENTO CULTUR:AL

1) nr CURSO DE INFORMAÇõES, POR OORRESPON~NCIA, SOBRE
EDUCAÇÃO FíSICA E DESPORTOS

Acham-se abertas até o dia 31 de maio do corrente na Secretaria da APEFEG
Av. Franklin Roosevelt, 39 - Sala 1310, as inscrições para o III Curso de

Informações, por correspondência, sobre Educação Fisica e Desportos, destinado ao
magistério especializado em Educação Física e Recreação, promovído pela Associa-
ção dos Professores de Educação Física do Estado da Guanabara, de acordo com
alínea «b» do art , 2.° dos seus Estatutos:

2) A APEFEG está ultimando a minuta do convênio cultural com a Socie-
dade de Medicina Desportiva da Guanabara.
, 3) Curso de Juizes de Atletismo, promoção da Federação de Atletismo do Rio
de Janeiro e Associação de Juizes de Atletismo.

Programa - Regras oficiais, Regulamento, _Psicologiaaplicada; Código de li:tica
e Ativídades Complementares.

O Curso foi inaugurado no dia 29 de abril último. Os cumprimentos da APEFEG.
4) A nossa Biblioteca - precisa de 'uma reformulação geral e reorganização.
Estamos aguardando uma colaboração especial.

DEPARTAMENTO DE ASSIST.ÊNCIA
r

1) Professor: Aumento de 17,5%

ACORDO QUE ENTRE SI FAZEM, PERANTE O EXMO. SR. JUIZ PRE-
SIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO,
SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DA GUANABARA, SUSCITANTE,
E O SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÃRIO E
PRIMARIO DO ESTADO DA GUANABARA E O SINDICATO DOS ESTABELE-
CIMENTOS DE ENSINO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO, SUSCITADOS,
PARA SOLUÇÃO CONCILIATóRIA DO DISSíDIO COLETIVO T RT/DC 32)74,
NAS SEGUINTES BASES:

PRIMEIRA: Fica estabelecido um aumento de 17,50% (dezessete inteiros e cín-
quenta centéssímos por cento) para os professores de todos os ramos e
graus de ensino do Estado da Guanabara, incidindo sobre os salários
percebidos em 1.° de abril de 1973, feito o arredondamento do índice
oficial de 17,44% (dezessete inteiros e quarenta e quatro centésimos
por cento), nos termos do Prejulgado n.o 38/71;

SEGUNDA: Nenhum estabelecimento de ensino poderá pagar salário-aula infe-
rior aos especificados esta cláusula, já computado o repouso semanal
remunerado:

i
a) nos cursos de 1.9 grau a partir da 5a. serre, inclusive, a do 2.°

grau, sob quaisquer denominações, nos preparatórios e outros;

1. turmas de até 35 alunos: .
2. turmas de mais de 35 alunos: .•••......

c-s 8,91
Cr$ 10,11

b) nos cursos maternais, jardim de infância, pré-prímeíro grau até
a 4a. série:



1. turmas de até 35 alunos: .
2. turmas de mais de 35 alunos: .

.ces 4,55,
Cr$ 5,18

2) Assistência Jurídica de 2a. a 6a. feira, 16 às 18.30 horas, somente consultas
'Com o Prof. Manoel Monteiro Soares.

3) IX Congresso Nacional dos Servidores Públicos - de 16 a 22 de julho do
'<corrente, promoção da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e sob o pa-
trocínio da Federação Carioca dos Servidores Públicos.

:Temál'io:

1) Política de Pessoal, valorização e dig'nificação da função pública.
2) Política salarial do Governo concernente ao servidor público.
3) Previdência Social.,
4) Organização da classe e sua representação.
5) Problemas nacíonaís do interesse do servidor público.

SECRETARIA I

Horário de funcionamento da APEFEG:

de 2a. a 6a. feiras, de 13 às 19 horas. Plantão do Prof. ManoeI, de 16 às 19
horas, de 2a. a 6a. feiras. O horário acima foi escolhido, após uma tomada, de
opiniões.

TESOURARIA

Como- é do conhecimento de todos, e em face dos fundamentos publicados rio
nosso Informativo, a mensalidade da sua Associação, passou de 5,00 para Cr$ 8,00 e
pagável, por semestre, Cr$ 48,00 ou anuidade Cr$ 96,00, a partir de janeiro do cor-
rente ano.

NOTA

A APEFEG cumprimenta os colegas nomeados pelo ato do Sr. Governador no
'dia 7 de maio do corrente «só merece exercer um direito aquele que luta pelo mes-
mo» dizia no seu livro - «A luta pelo direito» VON HRING assim tiveram seus
direitos reconhecidos os seguintes colegas:

O Governador assinou decreto nomeando para e cargo de professor de educa-
çãção física «A», nível 3, do Quadro, Permanente, os seguintes candidatos habili-
tados em concurso: Glória Crisóstomo de Sousa Ribeiro, Marlene Flores Simões, Elias
Levi, EIsi Airam Branco. Eli Airam, Alfredo Moísés Abrão, Hildgunde PauIa Do-
'rotéa Schaus, Talita Rodrigues Eiras Augusto Vasconcelos, Antônio Gonzaga Neto,
Maria Lúcia do Rio Brandão, José Alves do Rio Wilson de Matos, Dalteli Guíma-i
rães Teresa Maria Vilalba Costa, Elsi Maria Auxiliadora dos Santos, LNairBrandão
Xavíer de Oliveira, Maria Cecília de Souza e Melo Ilca Aparecida Lemos Lorena,
.Mercédes Luisa Gomes da Silveira, Leda Puel de Aguíar, Odete Rubstein. Adilma
Teixeira Cipriano e Carlos Alberto da Luz.

NOTíCIAS DA ABDR ASSOCIAÇAO BRAsn.EIRA DE RECREAÇ:Á0

1) A reunião da Diretoria do mês de maio será realizada no dia 29~ 4a. feira
às 15 horas, na sede da APEFEG.

2) Lemos no. WLRA Buletín, nov. -dez. -1973, só agora recebido, que a prezada
colega e membro do Conselho Diretor' da ABDR, Profa. Ethel Bauzer Medeiros editará
e coordenará, por delegação do. Instituto Brasileiro de Administração Municipal e
'a ser distribuído pelo Ministério. do. Planejamento, um folheto. destinado. a íncremen-
'tar a recreação. comunltáría nos municípios brasileiros.

A publicação mencionada será suplementada por um Curso em junho/julho do
'Corrente ao sobre «Organização e Administração de Programas de Recreação Muni-
cipal» a ser ministrado pela Sra. Mederros, ainda sob o. patrocínio do IBAN.



Por tão promissoras notícias, os efusivos cumprimentos da ABDR.

3) Temos, em nossa sede a bibliografia básica sobre Recreação e Lazer, em
inglês, aconselhada pela World Leisure and Recreation Assocíatíon, A ABDR de-
verá fazer uma encomenda nos «States», até o fim do mês.

4) A Diretoria solicita aos prezados colegas, representantes da ABDR, nos Es-
tados, contatos inmediatos com a Associação Brasileira de Recreação.

5) Na forma do resolvido, na reunião da Diretoria de 24. de abril, faremos todos
os esforços para cumprir as Recomendações e Soluções do nosso li! Seminário de
Recreação, durante o corrente mês de maio.

INFORMANDO AO COLEGA

ALGUMAS CORREÇÕES NAS REGRAS OFICIAIS DE HANDBALL DE SALÃO,
(Colaboração do ,Prof. Euripides)

, 1 I I

Regra 5:3
a) levanta um pé

Fegra: 7:4
1.° parágrafo da NOTA - A bola que toca a linha da área de gol é considerada.

de gol, é como se estivesse na área de gol

Regra 10:4
(Ver todavia 16:10) Corrigir
Acrescentar no final do 2.° parágrafo depois de «saia de sua mão» e também

não lhe é permitido de colocar ou pousar a bola no chão e nem fazê-Ia.
repicar (v 13:2) - (T. Livre.

Regra 11:2
Acrescentar no final do parágrafo depois de «área do gol» mesmo que a distância

seja inferior a 3 metros.

Regra 13:6

Acrescentar NOTA

quando um jogador comete uma infração que deva ser punida com uma
exclusão ou expulsão, enquanto a equipe não faltosa conserva o domínio da
bola e cria uma imediata situação de gol, e árbitro: deve aguardar para
punir:

se a situação é concretizada' e o gol é marcado, o árbitro assinala o gol e em
seguida pune o jogador faltoso.

I
se a situação não se concretizou, não houve o gol, o árbitro paralisa o jôgo
e pune a falta cometida.
O jôgo é recomeçado por um tiro livre pela equipe que estava de posse
da bola ou eventualmente por um dos tiros correspondentes à situação. (Con-
tinua no próximo n,v) .

NOTA: A Federação Metropolitana de Volley-ball comunica a realização do li Se:'
mmario de Volley-ball, sob a direção do técnico japonês Prof. Yasutaka Matsudaira,
no período de 5 a 15 de junho próximo. O referido Seminário é destinado a técnicos,
professores de Educação Física e alunos das Escolas de Educação Física. O local
será a Escola de Educação Física do Exército. Inscrições abertas na sede da Fede-,
ração, síta na rua México, 41, G 1305, das 12 às 18 horas ~ Taxa de inscrição -
Cr$ 300,00. -


