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A IMPLANTAÇÃO DA EDUCA<ÇAO FiSICA ESCOLAR
- DECRETO EXECUTIVO N.o 69.450/71 -

A APEFEG tem silenciado, e muito, sobre dois assuntos fundamentais para a
nOSSl?especialização: a Implantação da Educação Física Escolar, objeto do Decre-
to 69.450/71 e o esvasiamento do Departamento de Educação Fisica da Guanabara;
muítoc colegas têm trocado idéias sobre o assunto, mas o desinteresse sobre nossos
pontos de vista é desanímador .

Inicialmente, o Departamento de Educação Física da Guanabara vem, desde a
sua criação, sofrendo diminuição de competência, transformando-se, hoje, em um
órgão do terceiro escalão de orientação normativa e supervisão técnica. Para se
ter uma idéia - o problema da Recreação, que é de importância transcendental
para nossa. comunidade, é um exemplo. A Divisão de Recreação foi transformada
em uma simples assesoria auxiliar de Recreação Pública ligada a Assessoria de Pro-
moções (é de pasmar t ) .

A formação do Recreado!', a mantença e o desenvolvimento da. rede de unidades
de Recreação, a assistência de recreadores nas grandes áreas de Recreio que pos-
sui. a Guanabara, a valorização do cargo de Recreador. nunca foram objeto de
estudo do Departamento, e o pior, diversas autoridades combatem ou combateram.

O mercado de Trabalho da Recreação para os especlalízados em Educação Fí-
sica, tão recomendado em nossos Encontros de Professores de Educação F'íslca, não
encontrou ecos. A antiga ENEFD, atual EEFD da UFRJ, que tudo fez para extin-
guir o Curso de Formação de Recreadores do antigo Serviço de Educação Físrca, até
hoje, não criou o Curso de Técnica de Recreação, deixando a tarefa para Cursínhos
espalhados pela Cidade.

Apesar das facilidades materiais atuais, as Autoridades criaram, tão somente
dois «Mím-Parques», que o autor destas linhas tem profunda aversão pelo nome, em
face da necessidade urgente de Recreação da população infantil e juvenil da Ci-
dade.

Com relação a Implantação da Educação Física Es,colar, objeto do Decreto nú-
mero 69.450/71, a APEFEG tem denunciado, através de expediente, as manhas es-
cusas os conluíos, em detrimento da Educação Física, mas, infelizmente o silên-
cio é a tônica.



A APEFEG falará, agora, sobre a marcha da Implantação da Educação Fí-
sica, h,a Gu,anabara, que apesar das manhas hábeis de uma Sra. Conselheíra do ECOE,
ia se desenvolvendo razoavelmente.

Aconteceu, então, o pior; o Departamento de Educacão Física renunciou a sua
príncípa! tarefa, meritória e árdua; a de orientar e fiscalizar as aulas de Educação
Física, os horários. os locais, os diretores das escolas públicas e particulares para o
nosso problema.

O que fará o Departamento de Educação Física da Guanabara? Supervisão da
Educação Física? Distribuição de pessoal? Realização de campeonatos? Formar elites
em Educação Física e Desportos?

Assim se processa maís um esvasíamento do Departamento. Cerca de cem pro-
fessores especíallzados em Educação Física foram removidos para a Assessoria de
Assuntos do Ensino Particular. Acha a APEFEG que isto tudo é muito cômodo, mas
profundamente triste para a especialização; se um órgão especializado, no caso, o
Departamento de Educação Física, com fiscalização especifica, não consegue o cum-
primento fiel do Decreto n.v 69.450/71, não vai ser uma Assessoria Especial para
Assuntos do Ensino Particular que resolverá o problema, pois inicialmente, a. citada
Assessoria tem de dividir suas atenções para cinco Assessorías específicas.

t • O PRESIDENTE.
N O T r C A.S ••.•

1 - A Diretoria da A'l"EFEG esta;;: re m'td~, -4a. ~eir~, !ia 31, às 17 horas.
2 ~ Recebemos: Informativo da UFRGS, maio 74; Esporte e Educação -

maryabr 1974; Correio - Rosacruz n.• 47 -- 1974; Governo do DF. Brasília -
Publicação; VIII Corrida Rústica São Pedro - 74, promoção do Club de Suboficiais
e Sargentos da Aeronáutica. Gratos.

3 - NOVO ASSOCIADO - Prof. Leduc Amaro Dias Fauth, proposto por
Ivone Simonetti Pillar. Seja benvindo.

4 - Calendário de Eventos da Riotur - Dia 27 de Setembro - Dia do Profes-
sor de Educação Física - evento de congraçamento da classe com a realização de
atividades cívíco-desportíva e sociais - Promoção de sua Associação.

5 - A Associação de Saúde Escolar comunica e convida a APEFEG para par-
ticipar de sua I Jornada de Saúde Escolar que se realizará de 25 a 29 de novembro
próximo - Gratos.

B - O Clube de Sub.Oficiais e Sargentos da Aeronáutica realizou no dia. 29 de
junho último, na ilha do Governador, a Ccrrida. Rústica São Pedro. Sinceros agra-
decimentos pelo convite. .

7 - A nossa Entidade, pelo ofício Circular n.o 70/74, dirigiu-se às Autoridades
e Entidades especializadas protestando contra os termos do artigo «Educação Física
e homosexualismo», de autoria do médico José Roís, de Belo Horizonte.

8 - IV Encontro de Professores de Educação Física do Brasil, realização da
APEF de São Paulo, teve lugar nos dias 24 e 25 de junho, e o temárío foi o se-
guinte:

a)
b)
c)
d)

A Educação Física nas quatro primeiras séries do 1.° grau;
A Educação Física no período noturno;
A Educação Física no 3.° grau ( EnsinO Superior);
Verificação da condição de saúde de escolares e universitários para a prá-
tica da Educação Física.

TESOURARIA

1) A tesouraria fez um levantamento das anuidades atrasadas dos Srs. SOCIOS
contribuintes e correspondentes; é triste; a dívida dos primeiros orça em Cr$ 14.964,00
e a dos seguintes em Cr$ 4.956,00, perfazendo um total de Cr$ 19.920,00.

A Diretoria faz um apelo para que os queridos colegas fiquem em dia: a
Associação não tem auxílio oficial e vive heroicamente dos seus poucos recursos.

2) Os colegas, servidores do Estado, poderão autorizar desconto em folha de
pagamento. :m simples e cômodo.

DEPARTAMENTO SOCIAL

1) Aniversariantes do mês de julho: - ArnaIdo Arzua - Eduardo Nóbrega
Alda Seifert - EIza Teixeira - Ruth Gouvea - Francisca P. Baker Meio
Bettina Vanda A. Gomes - Vanet Richa Ribeiro - Iva A. Rohan - OrIando

Vicente Moreira - Tito Pádua - Hercilia Dias do Amara1 - Haidée Lacerdat
Ol1veira - Hermê de Castro MaUet - Lia Therezinhllt Alves - Alfredo Colombo



----' Àlzu'a Vinagre - Ronald Victor do t!Jspirito Santo - Alice da Silva Portugal
- Paulo Sérgio Câmara Azeredo - Maria do Carrno Almeida - Heloisa Maria de
Amorim Sã - Luiz Cesar Bernardes - Maria de Jesus Caddab - Elza do Amaral
Brandão - Nilson Cruz - Ruy Moreira da Silva - Therezinha Mar.tins de Albu-
querquer Mello - Italino José Prado - José Carcez Balarini - Eni Monteiro
Amorím - Sada Havají de Sa adi - Enio Ricardo Farias - Maria Marluce de
'Macedo - Heloisa Helena Corrêa da Silva - Iralí Gomes Cunha - Solr4ng"e
'I'herezinha sampaío Perna - Nair Dias dos Santos, Paulo Roberto de Oliveira,
Atíla Pinheiro, Eliane de Assumpção Estrella, Luíza Leonardo Pereira, Neri Pereira
e Celína Correa Batalha. Nossos Cumprimentos.

2) Aniversaria no dia 27 do corrente o nosso querido colega Prof. Alfredo Co-
lombo, sócio benemérito da APE,FEG - Parabéns.

3) Faz anos no dia 4 do corrente o prestímoso amigo Dr , Aluisio Cavalcanti
Caminha, colaborador da nossa Entidade - Congratulações.

4) Bodas de Ouro - é profundamente agradável noticiar uma vida comum
de 50 anos. Dona Antonieta de Almeida Coelho e o seu ilustre marido David Coelho
Gomes festejam a 12 de agosto próximo suas Bodas de Ouro, que além do feliz
do evento, têm a felicidade de ser pais da nossa digna colega Lea Coelho Antunes ,
Nossos parabéns.

5) Casamentos na Família da Educação Física.
a) A formosa Mônica, louríssíma filha de Zeny e Tovar, casou-se com enge-

nheiro Silvério no dia 21 de junho passado. A Igreja N. S. do Bonsucesso foi
invadida por uma juventude linda e amável. Parabéns.

b) A nossa colega Diva Passos Justo e o dinâmico consorte Manuel Perez Justo
casam o seu filho Carlos com Srta. Elisabeth, na Igreja Santa Margarida Maria,
no dia 8 de julho, às 19 horas. Os cumprimentos da APEFEG.

c) Oscar Luíz, filho de D. Eulina e do prezado colega Colombo, casa-Se com
a jovem Cynthia, às 19 horas do dia 13 de julho, na Igreja da Imperial Irmandade
da N. S. da Glória do Outeiro. Parabéns.

d) A Profa. Ida Antoníeta, nossa colega de trabalho, e o ilustre Elias Zacha-
rias, seu marido, comunicam o casamento de Ana Lucia com o feliz Humberto, no
dia 12 de julho, às 19 horas, na Matriz de N.-S. da Luz, Estrada das Fumas
n.o 220. Congratulações.

6) Excursão às Sete Quedas e às Cataratas do Iguaçú.
A APEFEG fará a maravilhosa excursão às Cataratas do Jguaçu pela URJBI

ET ORBI.
Nosso embarque será no próximo dia 11 do corrente a viagem durará 15 dias.

A Velha Guarda em festa.
7) O último Encontro de Amigos foi realizado no dia 26 de junho. Compare-

ceram os prezadissímos amigos e colegas Elza da Silva Machado, Maria Pastora de
Araujo, Ivone Simonetti Pillar e João Baptista Ourique de Oliveira antversaríantes
do mês de junho. A APEFEG é uma polarização dos especializados em Educação
m~. .

O próximo Encontro de Amigos será no dia 31 dei julho, às 18 horas. Os
aniversariantes do mês estão convidados.

8) Encontro da Velha Guarda - realízou-se no dia 28 de junho, o nosso En-
contro costumeiro, no Restaurante Parque Recreio. Compareceram Elza, Nilza, Celina,
Ourique, Barbosa, Manuel, Tito e Iva.

DEPARTAMENTO CULTURAL

1) rn CURSO DE INFORMA:ÇC-ES, POR CORRESPOND~NCIA, SOBRE
EDUCA'ÇÃO FíSICA E DESPORTOS

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

Informações, por correspondência, sobre Educação Físíca e Desportos, destinado ao
magistério especializado em Educação Física e Recreação, promovido pela Assocía-
ção dos Professores de Educação Física do Estado ela Guanabara, de acordo com
alínea «b» do art. 2.0 dos seus Estatutos:

Já foram enviados 4 assuntos aos colegas inscritos.

2) Regras Oficiais de Atletismo

Na página 120 - Classificação de salto em altura - houve um equívoco no qua-
dro de classírícação da prova, não anotado peJa revisão.



A Olassífícaçâo correta é a seguinte:

A - 2a.;B 311..;C 4a. e D 1.·.
3) REVISTA DEI>ORTE 2000 '

Em Iíngua espanhola, a melhon revista especializada do Mundo. Assinatura
anual com 12 números Cr$ 150,00 à vista.

Procure a APEFEG e faça sua assinatura; já recebemos o número de maio
de 1974.

4) História da Educação Física do Estado da Guanabara.
'\

O presidente da APEFEG, Prof, Manoel Monteiro Soares tem alinhavada a His-
tória da Educação Física, Desportos e Recreação do Rio, notadamente na esfera
oficial. '

No mês em que a fusão da Guanabara e do Estado do Rio se concretiza, a. nossa
Entidade publicará o que se fez até hoje no campo da nossa especialização, desta-
cando, para conhecimento dos pósteros, os desbravadores da Educação Física nesta
Cidade-Estado, orgulho ~o Brasil.

~ Publicaremos este mês, a vida ~:ü'~r~~~~""Higgi~~'·':' 'sempre ~l;~'-~ouver espaço
tornaremos publicar outras biografias.

ARTHUR HIGGINS

Dentre os nomes mais destacados, no quadro de pioneiros da Educação Física,
entre nós, cumpre assinalar o do professor Arthur Higgins, cuja atuação remonta
ao último quartel do século passado, quando se poderiam contar nos dedos das mãos
os mestres dedicados à nossa especialidade, ou mesmo, os educadores que demonstra-
vam algum interesse pela Educação Física e pela prática desportrva ,

Nascido no ano de 1862, há mais de um século, portanto, já no ano de 1884,
no último período do 2.° império, era ele contratado «como mestre de gymnastica,
em caracter transitório», conforme consta dos arquivos do Colégio Pedro II.

Os registros a ele referidos, indicam que, anualmente, depois deste primeiro
contrato, dava-se a renovação do termo, continuando tal prática mesmo depois de
alterado o regime político, com a proclamação da República, em 1889.

Como acontecia frequentemente e naqueles tempos, o professor Higgins voltou
sua atenção e, posteriormente, seu entusiasmo pela Educação F'ísíca, por mero acaso,
quando, seguindo conselhos de seu médico, apelou para a prática da ginástica como
recurso para recuperar a saúde perdida. Encantado com os resultados obtidos em
curto prazo, Arthur Higgms, logo depois ingressou no magistério da Educação Fí-
sica, militando durante 41 anos no Colégio Pé'droII, durante 35 anos na Escola
Normal e trabalhando ainda em outras escolas do Rio de Janeiro, como o Colégio
Alfredo Gomes. Se somarmos todo seu tempo de serviço, veremos que o professor
Higgins tem mais de cem anos de trabalho efetivo dedicado à causa da Educação
em geral e da Educação Física, em particular. :É evidente que durante tão longo
tempo tendo influido nos destinos de nossa especialidade, seu nome está por isso
mesmo ligado à própria história da Educação Física no Rio de Janeiro.'

Para deixarmos bem claro seu papel de pioneiro, basta referirmo-nos ao livro
por ele publicado nos idos de 1896, intitulado «Compendío de Gymnastica e Jogos
Escolares», que acreditamos ser a primeira obra escrita no Brasil sobre EducaçãoFí-
sica para escolares, contando, inclusive, com uma primeira parte inteiramente dedí-
cada ao magistério, «incluindo noções teóricas indispensáveis para tornar a gym-
nastíca verdadeiramente útil e não nociva, como acontece sempre que os exercícios
são dados com desprezo daquelas regras», conforme se lê em um dos prefácios do
seu livro. ,-.

Quando, ainda em nossos dias, vemos a Educação Física ser tratada tantas
vezes com mera disciplina acessória, quase como artigo de luxo, por tantos res-
ponsáveis pelos nossos destinos no campo da Educação, é alentador falarmos no velho
mestre que nos fins do século passado já nos apontava o papel destacado da Edu-'
cação Física, no quadro geral do processo educativo. Mesmo dentro das idéias ainda
hoje vigentes sobre a nossa especialidade, não nos é dífícíl imaginar que dificul-
dades. e íncompreensões não devem ter se alevantado à frente da longa e admirável
carreira do professor Higgins.



DEPARTAMENTO DE ASSISTIl:NCIA

a) Assistência Jurídica de 2a. a 6a. feira, de 16,00 às 19,00 hroas, somente
consultas, a cargo do Prof. Manoel Monteiro Soares.

b) Os Concursados de Educação Física - O Exmo. Sr. Governador do Estado
da Guanabara, Dr, Chagas F'reítas, nomeou os concursados no dia 30 de março últi-
mo. Grato Governador.

NOTíCIAS DA ABDR Associação Brasileira de Recreação

a) Paguem a anuidade relativa ao ano 1974; somente Cr$ 24,00.
b) Em face do que dispõem os Estatutos e Regimento Interno, a ABDR será

obrigada a cancelar as matrículas dos colegas que devem duas ou mais anuidades, o
que ocorrerá na 2a. quinzena do mês de julho do corrente.

c) Srs. Associados - Enviem 2 :fotos 3x4 para que seja providenciada sua
carteira social. '

d) Os Anais do II e III Seminários de Recreação serão publicados dentro em
breve. Aguardem.

e) Relacionado com, o lI! Seminário de Recreação a ABDR recebeu expedientes
do SESC Nacional, Escola de Educação Física do Exército, Escola de Educação
de Assis, S. Paulo, Escola de Educação Física ele S. Carlos, SP, Escola de Educação
Física da Polícia Militar de SP, Faculdade de Educação Física de Cruz Alta, RGS,
Faculdade de Educação Física de Barra Bonêta, SP, Faculdade dei Educação Fí-
sica da Guanabara e Escola Superior de Educação Física do Es,tado do Pará.
Gratíssimos.

f) O Diário da Assembléia Legíslativa da Guanabara, dia 25-6-74, publicou
assunto de grande importância para ABDR, através da vibrante palavra da Depu-
tada Lygia Lessa Bastos:

NOTA: Palpitantes assuntos, para a Educação Física na Guanabara, tratados
em plenário da Assembléia Legislativa do Estado, no dia 25-6-74, pela Deputada
Lygia Maria Lessa Bastos:

- «Sr. Presidente, da -Associação Brasiieira de Recreação, recebi um ofício-
circular, de n.s 16, datado de 28-5-74, que passo a ler.

(Lendo) «Exma. Sra. Profa. Deputada Lygia Maria Lessa Bastos.
A Associação Brasileira de Recreação, sedíada na Avenida Franklin Roosevel, 30,

sala 1.310, Rio-GB, realizou Seminário de Recreação em 1971 e 1973 com a finalidade
de debater os problemas da Recreação e a Vida Moderna.

Entre as Recomendações apresentadas foi proposta a constituição de Comissões
para estudar e apresentar planos, concretos, realistas e exeqüíveis objetivando a dis-
ciplinar o avanço urbano em face da ocupação desordenada e impensada dos espaços
e áreas livres.

Outrossim, foi su.gerida a criação e desenvolvimento da infra-estrutura mate-
ria! necessária à prática satísratóría de vários tipos de atividades recreativas, em
jardins, balneários, teatros, conchas acústicas, bibliotecas, casas de cultura da co-
munidade e etc., e finalmente preparar oríentadores capazes de estimular e exe-
cutar programas de recreação organizada, em obediência a uma filosofia explícita do
bom aproveitamento das horas de lazer num trabalho de educação, tanto sistema-
tíca Quanto assístemátíca ,

Assim, a ABDR vem sugerir a V. Exa.:
1.·) criação de uma comissão especial para tratar dos problemas já referidos, e
2.°) que as autoridades públicas e particulares de ensino, incluam em qualquer

planejamento educacional técnicas de educação para o lazer ,
Terminando, a ABRD espera. que, os problemas acima dispostos não sejam

transferidos para segundo plano, pois, a Recreação deve ser um programa de Gover-
110. - «Atenciosamente, Manoel Monteiro Soares, Presidente».

REQUERIMENTO DE INFORMAÇõES N." 40, DE 1974

Solicita informações, ao Poder Executivo, sobre o atual Departamento
de Educação Física, ex-Departamento de Educação Física, Esportes e
Becrea!;ão .

Requerido à Mesa, na forma regimental, que oficie ao SI' Governador, solicitando
que a Secretaria de' Educação, através seu Departamento de Educação Física, in-
forme:



1.0) Quais as razões técnico-pedagógicas que levaram o Poder Executivo a mu-
dar a denominação do Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação, para
Departamento de Educação Física. (§ 3.° do art. 1.° do Decreto «E» n.O 6.001, de
18 de março de 1974)? .

2.") Qual a situação da Recreação dentro do Departamento de Educação Fí-
sica? I

3.0) Quantas são as Unidades de Recreação sob o controle do Departamento de
Educação Física?

4.") Por que foi extinta a Divisão de Recreação e qual a situação atual dos
órgãos pertencentes à citada Divisão?

5.0) ~ verdade que a Divisão de Recreação foi transformada em simples órgão
subordinado à Assessoria de Promoções do Departamento de Educação Física?

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1974. - Lygia Maria Lessa Bastos.

JUSTIFICA!ÇAO

Este Requerimento se refere ao Projeto de Lei n.° 1. 065/73, em discussão nesta
Assembléia, estando, pois, nas condições previstas no item lI!, do art. 2.°, da Reso-
lução da Mesa Diretora n.v 510, de 1971.

Fui, em 1964, autora do Projeto de Lei que dispunha sobre a criação de um
Departamento de Educação Física e Recreação na Secretaria de Educação e Cul-
tura, transformado na Lei n.s 801, de 26 de maio de 1965.

Como professora de Educação Física que sou, procurei fazer um. organograma
do Departamento, de acordo com a situação de fato que vivia o antigo Serviço de
Educação Física e Recreação.

Procurei na oportunidade dar ênfase especial ao problema da Recreação e assim
foram criadas a Divisão de Recreação, a Escola de Formação de Recreador e a
Campanha Estadual de Educação Física e Recreação com a finalidade precípua de
financiar as construções das diversas instalações de Educação Física e Recreação,
bem como, a sua conservação.

Acresce, .que a Recreação é atividade das horas do lazer. Recreação é satísra-
fação das necessidade de criar-se c associar-se. Recreação é o prazer da própria
ocupação, por isso é necessário desenvolver o ideal da Recreação e difundir práticas
recreativas em todo o território nacional. A Recreação pública é uma necessidade
social.

Entendo, portanto, que em virtude de organograma que está presentemente
delineado, que a Recreação sofreu uma «capitio diminutio maxima» porque, admi-
tindo-se a nova estrutura da Secretaria de Educação, a Assessoria de Recreação
deveria ficar na de Orientação Pedagógica, em virtude da Recreação e Educação
terem os mesmos objetivos.

~ de se acrescentar que o número de unidade de Recreação tem estacionado, ou
melhor tem diminuído com a instalação do Departamento de Educação Física da
Guanabara.

Há inúmeras áreas de recreio, mas muito poucas com assistência do Departa-
mento de Educação Física, que assim está esvaziando.

- Falando Sr. Presidente em recreação, devo proferir-me sobre o Departamento
de Educação Física e gostaria que S. Exa. o Sr. Governador do Estado, através
da Secretaria de Educação pudesse responder às seguintes perguntas:'

(LENDO) «Por que o Serviço de Orientação e Fiscalização e Reconhecimento
da Educação Física dos Estabelecimentos Particulares de 1.0 e 2.° graus e os Cursos
Livres passaram para uma Assessoria para Assuntos do Ensino particular?

2.°) Quais as razões que levaram a Secretaria a extinguir o Serviço de Orien-
tação e Fiscalização nos Estabelecimentos oficiais de Ensino do l.0 e 2.0 graus?

3.") Se há Convênio entre o Departamento de Educação Física e Desporttos
do MEC e o Departamento de Educação Física do Estado, resultado da transferên-
cia de orientação e fiscalização da Educação Física para o órgão Estadual?

4.0) A orientação da Educação Física e dos Desportos vai ser extinta nos
estabelecimento de 1.° e 2.° graus 1

5.°) Qual o organograma da Assessoria de Orientação Pedagógica do Depar-
tamento de Educação Física. É somente orientação norrnatíva, supervisão técnica e
fiscalização específica?

(Interrompendo a leitura) São estas as perguntas que desejaria fazer aS. Exa.
o Sr .. Governado;r do Estado e vou ter oportunidade de justificar as perguntas feitas
quando, em tempo destinado ao meu partido, falarei ainda esta semana.


