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editorial
INEZIL PENNA MARINHO

ACAPOEIRA NASCEU
NO BRASIL

A palavra capoeira, e nisto
estão de acordo os mais ilus-
tres filólogos, é palavra ge-
nuinamente brasileira, que
provém do tupi caã (mato)
+ puéra, sufixo do pretérito
noÍninal "que foi e já não é"
'ou seja a "mata extinta".
Para capoeira e seus deriva-
dos, Buarque de Holanda
("Novo Dicionário Aurélio")
apresenta dezenove verbetes,
Os negros, bantos e haussás,
procedentes de Angola, trou-
xeram para o Brasil, como não
poderia deixar de suceder, seus
hábitos e costumes, dentre
os quais se encontravam sua
religião, seus instrumentos,
sua música e suas danças.
No seu misticismo religioso,
quando dançavam, os Angolas
iam exacerbando seus movi-
mentos, suas gingas, seus sal-
tos, seu bamboleio, até atin-
gir o verdadeiro paroxismo de
expressão corporal. Essa prá-
tica constante fazia com que
neles a agilidade se desenvol-
vesse, atingindo as raias do
incrível. Vivendo nas senzalas,
oprimidos e reprimidos pelos
feitores, esta era uma forma
pela qual sublimavam o seu
instinto guerreiro e, momen-
taneamente, se libertavam da

submissão imposta pelo cati-
veiro.

O Angola trouxe da África
a sua dança e a sua destreza,
mas a capoeira surgiu no
Brasil, como uma forma de
aplicar, na luta corpo a cor-
po, a sua excepcional habili-
dade, a sua extraordinária
mobilidade, a sua incrível
agilidade. Ela simboliza a
luta do oprimido, sem armas,
contra o opressor armado.

Ao contrário do que alguns
afirmam, o Angola não trou-
xe da África a capoeira-luta,
pois dela ali não precisava,
uma vez que dispunha de
suas armas para combater
seus inimigos. Ela nasceu, em
nosso país, durante a Guerra
dos Palmares, no século XVII,
como instrumento de defesa
e, sobretudo, de fuga, para
não permitir que o escravo
fugitivo se deixasse agarrar,
pois os Capitões de Mato
tinham interesse em capturá-
10 vivo, uma vez que cons-
tituía a peça principal dos
despojos de guerra. A ca-
poeira servia para que o negro
oferecesse tenaz resistência a
vários soldados, "num estra-
nho jogo de pernas, braços e
cabeça", graças ao qual gol-
peava os oponentes e deles se
desvencilhava, enfrentando
com êxito aqueles que contra

ele investiam. Uma rasteira
neste, uma cabeçada naquele,
uma xulipa no outro e o ne-
gro nerrubava vários e fugia
em desabalada carreira, sem
se deixar agarrar. Era preciso
matã-lo, com armas de fogo,
para poder vencê-lo.

E tanto é verdade que a
capoeira nasceu no Brasil,
que o termo para exprimi-
Ia é de origem tupi e não
africana.

Em 1966, o Autor viajou a
Angola e esteve em São Paulo
de Luanda, integrando a De-
legação Brasileira ao II Con-
gresso Luso-Brasileiro de E-
ducação Física. Nessa oportu-
nidade, pesquisou, com o
maior interesse, as fontes his-
tóricas existentes, visitou os
bairros onde os negros vivem,
parecidíssimos com as nossas
favelas, assistiu a festas tradi-
cionais, com suas danças típi-
cas, mas nada viu que pudesse
sequer lembrar a nossa capo-
eira. A única coisa que en-
controu, relativa ao Brasil,
nas peregrinações que fez,
foi o túmulo do poeta
TOMAZ ANTONIO GONZA-
GA, envolvido na Inconfidên-
cia Mineira, desterrado para
Angola, onde casou, viveu e
morreu.

Quando comparamos a ca-
poeira com algumas lutas ori-
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entais, sobretudo com o tae-
kwon-do, encontramos mui-
tos golpes semelhantes, prin-
cipalmente, os traumáticos
com o uso dos pés, e isso ex-
prime uma causa comum: a
luta do oprimido desarmado,
contra o opressor armado.
As diferenças fundamentais
entre o tae-kwon-do e a
capoeira são duas: em pri-
meiro lugar a guarda naque-
le é firme, plantada no solo,
enquanto a desta é móvel,
bamboleante (ginga); em se-
gundo lugar, aquele não faz
uso das mãos no solo, para
golpear com os pés, o que na
capoeira constitui uma das
suas características e recurso
dos mais versáteis. Por isso,
não temos dúvidas em afír-
mar que a capoeira é mais
rica do que o tae-kwon-do.

As lutas orientais se desen-
volveram extraordináriamente
entre nós, sobretudo o judô
e o karatê, para preencher o
grande vazio deixado pela ca-
poeira, cuja prática foi proi-

bida em todo o território
nacional, pelo artigo 402 do
Código Penal Brasileiro, insti-
tuido pelo Decreto. ri~ 487,.
de 11 de outubro de 1890. E
graças a essas artes nipônicas
e coreanas, pode o brasileiro
conservar a potencialidade de
sua destreza, o que explica
o êxito dos judocas nas
competições internacionais,
sobretudo nos Jogos Paname-
ricanos, nos quais conquista-
ram diversas medalhas de ou-
ro. Comprovando esse racio-
cínio de que é o brasileiro
dotado de agilidade excepcio-
nal, vemos que no basquete-
bol, no futebol, no salto
triplo, desportos que exigem
velocidade e destreza, ocupa-
mos lugar de destaque no ce-
nário mundial.

A GINÁSTICA BRASI-
LEIRA, que acabamos de
idealizar, baseada na flexibi-
lidade, equílíbrío e destreza
e que aos poucos se vai im-
plantando em nosso país,
propicia a preparação corpo-

ral para qualquer desporto de
velocidade e destreza, inclusi-
ve a capoeira, que, por sua
vez, representa o seu pró-
prio coroamento. Quem não
se lembra, na Copa de 58, na
Suécia, das proezas de Garrín-
cha, que tanta admiração
causaram aos europeus? Pois
a Ginástica Brasileira aplicada
ao futebol permitirá que se
tenha em campo onze garrín-
chas, fingindo que vai, mas
não vai, oferecendo o vasio
quando o europeu, mais cor-
pulento, pretende, numa dis-
puta corpo a corpo, deslocar
o jogador brasileiro. O "giro"
da capoeira, foi aplicado por
Reinaldo, quando, numa be-
líssima jogada individual,
marcou o segundo gol do Bra-
sil contra a Bolívia, na fase
classificatória da Copa 82.

A GINÁSTICA BRASI-
LEIRA, inspirada na capoeira,
encontra suas raízes histórico-
sócio-culturais na vida do
próprio povo brasileiro.

REUNIÃO DAS APEFs
A Federação Brasileira de Associação

de Professores de Educação Física promove-
rá, sob o patrocínio da Secretaria de Educa-
ção Física e Desportos, de 23 a 28de novem-
bro do corrente ano, na cidade do Rio de
Janeiro, a ''Primeira Reunião de Associações
de Professores de Educação Física", que
versará sobre o seguinte temário:

3~ Tema: Mobilização dos Professores de
Educação Física para uma atitude
altamente dinárnica na década
de.80.

4C!Tema: Criação de APEFs em todas as
unidades federativas do Brasil.

5~ Tema: Entrosamentos entre as APEFs
e a SEED.

6C!Tema: Divulgação da Ginástica Brasileira.

1~ Tema: Educação Física Pré-Escolar: fíns
e meios.

2C!Tema: Educação Física Escolar até 4~ Sé-
rie de 1~ Grau: fins e meios.

As associações interessadas poderão fa-
zer contacto com a FBAPEF, escrevendo pa-
ra sua Secretaria: Av. Franklin Roosevelt, 39
- 13C!andar - S. 1310 - Rio de Janeiro-RI.
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do Rio Grande do Sul que é
encarregada da organização
do evento.

1) A Secretaria de Educação
Física destinou recursos fi-
nanceiros para o Projeto "Ati-
vidades de Recreação Orien-
tada" promovido pelo Projeto
Rondon, abrangendo 130 mu-
nicípios das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Os
recursos são para aquisição
de material esportivo.

Os municípios a serem be-
neficiados possuem em média
200 crianças que receberão
os benefícios da atividade
física orientada, ministrada
por estudantes de Educação
Física de diversos estabeleci-
mentos de ensino do país.

As crianças são de idade
entre 4 e 12 e jovens de 12
a 19 anos, escolares ou não.

NOTICIAS DA SEED/MEC --------

Educação Física e Desportos
do MEC.

A Profê Diem reuniu-se
com a comissão coordenadora
do projeto-piloto, assistiu fil-
me sobre as atividades que es-
tão sendo realizadas e visitou
unidades que já possuem
material e equipamentos ade-
quados ao desenvolvimento
das atividades físicas na faixa
de idade do pré-escolar, mani-
festando sua satisfação pelo
andamento dos trabalhos.

3) A SEEDjMEC fará realizar
Seminário de Dirigentes da
Atividade Física Curricular,
com a participação dos res-
ponsáveis pela coordenação
da Atividade Física nas insti-
tuíções de ensino superior

2) A Professora Liselott Diem, federais.
famosa pedagoga da Repúbli- Visa este evento após 10
ca Federal da Alemanha es- anos de vigência do disposi-
teve em visita às unidades tivo legal que tornou obriga-
escolares do pré-escolar que tória a prática da Educação
estão implantando a Educa- Física, discussão e busca de
ção Física, mediante proje- soluções dos probelmas exis-
to piloto elaborado pela Fun- tentes.
dação Educacional do Distri- O Seminário será realiza-
to Federal e Secretaria de do na Universidade Federal

PARQUES DE LAZER

A meninada de Belo Hori-
zonte está ganhando uma sé-
rie de parques. Mês passado
foi inaugurado o parque Israel
Pinheiro. Este mês será inau-
gurado o Parque da Cidade
Nova. Logo serão inaugurados
os parques dos bairros Ban-
deirantes, na Pampulha, e
Campo Alegre, em Venda
Nova. Em todos estes parques,
construídos com a colabora-
ção da SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO FSICA E DES-
PORTOS DO MEC, estão
sendo implantados equipa-
mentos de Lazer e recreação,
de avançada técnica pedagó-
gica, os primeiros do gênero,
no Brasil. Com isso, além de
mais espaço e mais liberdade,
as crianças da cidade, ao
mesmo tempo que brincam,
desenvolvem a coordenação
motora, domínio espacial,
.principalmente, a prática so-
cial.

MERCADO PROFISSIONAL Faculdade Dom Bosco de Educação Fí-
sica de Brasflia, Deseja trabalhar no Es-
tado do Rio de Janeiro ou em Brasília.
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Os seguintes professores de Educação
Física, sócios da APEF, oferecem seus ser-
viços profissionais a estabelecimentos de en-
sino ou instituições da área:

• CARLOS WITHE NINA RODRIGUES,
res. à R. Itaúba, n~ 47, Madureira - Tel.:
351-5746, formado pela Escola de Educa-
ção Física e Desportos da UFRJ. Deseja
trabalhar na cidade do Rio de Janeiro,
onde está radicado.

• JUSCELINO MARINHO SOARES, res. à
R. Venceslau, 74/617 - Méier, Tel.:
264-1276, das 15 às 17 :00, formado pela



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇÃO
ABDR

'-- "Construa um mundo melhor através da recreação" ---'

1 - Curso de Recreação para
a Pré-Escolaridade .

A ABDR vai promover o
referido Curso, nos próximos
meses de setembro e outu-
bro, 'êm Convênio com as
Faculdades Integradas CAS-
TELO BRANCO.
Objetivo: Levar aos partici-
pantes do Curso o Curso
o conhecimento da necessida-
de de preparar a criança,
através de atividades próprias
e interessantes, educando-a
pela Recreação e para a
Recreação. Demais informa-
ções pelos telefones: 220-
3778 e 259-1713.

2 - Comemoração

A nossa Associação estará
comorando seu XXIV ani-
versário de Fundação, bem
como o "Dia de Recrea-
ção", no próximo dia 12-
09-81. Estamos convidando
os nossos sócios e amigos
para juntos brindarmos essas
datas, que nos são tão caras,
no dia 18 de setembro 6a fei--
ra, a partir das 17 :OOhs. O
local será na sede da APEF,
nossa acolhedora amiga.

3 - Você sabe o que é
ABDR?

A B D R é: ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE RECRE-
AÇÃO.

Sua finalidade é congregar
os especialistas em Recreação
e todos os demais interes-
sados nos problemas relacio-
nados com este setor da
atividade humana. Nós, mem-
bros da A B D R, temos
um lema: "Construa um mun-
do melhor através da Re-
creação".

Será que você não gostaria
de compartilhar? A A B D R
funciona na Avenida Franklin
Roosewelt, 39 - sala 1310 -
Castelo, de segunda à sexta-
feira, das 13:00 às 16:30hs.
Creia que sua participação é
muito importante. Venha
procurar-nos.

Aqui vai uma sugestão co-
lhida em nosso Folclore, já
que o mês de agosto é a ele
dedicado:

Prestigie
sua

Associação

dança = MA - TA - TI - RA -
TI - RA - REI

No sa - lão dan-cei Ma-ta
-tí-ra-tí-ra-rei, As me-ni-nas
bo-ni-ti-nhas Ma-ta - ti-ra-ti-
ra-rei.

No salão dancei
bis

Ma-ta-ti-ra- ti-ra-rei

As meninas bonitinhas
bis

Ma-ta-ti-ra-ti-ra-rei

Formação - Duas ftleiras que
se defrontam,
Movimentação - Enquanto
cantam os dois primeiros ver-
sos, as crianças de -cada fi-
leira, de mãos dadas, avançam
três passos, cumprimentam as
crianças que ficam vis-à-vis e
recuam para a posição incial.
Ao cantar. os últimos versos,
param e batem palmas, en-
quanto o primeiro par, cons-
tituído pelos dois cabeças
de fileira, dando-se as mãos,
vai saltitando lateralmente,
indo ocupar a posição do úl-
timo par. Continua-se até
que, pelo revezamento, se
tenham restabelecido as posi-
ções anteriores.
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Elza da Silva MachadoDIRETORIA
DA APEF

CONSELHO F,ISCAL
Presidente:
Inezil Penna Marinho
Vice-Presidente:
Fernanda Barroso Beltrão
19 Secretário:
José de Souza Rocha
29 Secretário:
Maria Pereira de Queiroz
19 Tesoureiro:
Ruth de Mello Bittencourt
29 Tesoureiro:

GINASTICA BRASILEIRA

Colabore para a implantação da GINÁS-
TICA BRASILEIRA, adquirindo:

- "A Ginástica Brasileira
(Resumo do Projeto
Geral) . . . . . . . . . . . . . . . .. 250,00

- Camiseta olímpica com escudo
da Ginástica Brasileira,
tamanhos 44 e 50 . . . . . . . . .. 500,00

- Flâmula da Ginástica
Brasileira. . . . . . . . . . . . . . .. 200,00

- Flâmula de luxo da Ginástica
Brasileira. . . . . . . . . . . . . . .. 300,00

- Medalhão Comemorativo da
Ginástica Brasileira, em
dourado . . . . . . . . . . . . . . .. 400,00

- Distintivo da Ginástica Brasileira
de lapela, esmaltado em
três cores . . . . . . . . . . . . . .. 200,00

Efetivos
1~ João Vianna Barbosa de
Castro
29 Hirton Mattos de Souza
39 Tito Pádua

Suplentes
19 Jair da Gn.ya Raposo
2'! Maria Pastora de Araujo
3? Ivone de Bríto Simonetti

FINS DE SEMANA E FeRIAS

A SOSETE - Representação de Hotéis e
Turismo Ltda. (Av. Alte. Barroso, 139-A)
ofereceu seus préstimos aos associados da
APEF para programação de fins de semana
ou férias, individuais ou em grupos, inclusive
com vários planos de fmanciamento. Os in-
teressados poderão fazer contacto com D.
Vilma, pelos telefones: 231-9540; 224-7435,
224-6089,224-2844 e 224-7601

---
A AVALIAÇÃO ILUMINATIVA EM

PROGRAMAS DE LAZER

Com o título acima, a Prof. KATIA
BRANDÃO CAVALCANTI publicou inte-
ressante artigo no "Boletim de Intercâmbio
do SESC" nq 6, referente a abril/junho de
1981, cuja leitura recomendamos de forma
especial a quantos se dedicam â área de
lazer e recreação.

Os pedidos devem -ser endereçados â Se-
cretaria da APEF, acompanhados de Cheque
pagável no Rio de Janeiro, no valor do
pedido.
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A novel Diretoria da APEF
pretende adquirir uma cober-
tura ou um andar em prédio
misto ou comercial, para alojar
a nova sede da APEF, que,
além das instalações de Secre-
taria, possa dispor de um audi-
tório para seus cursos e um
ou dois salões para ginástica,

que ficarão à disposição de seus
associados para a realização de
trabalhos práticos.

Para realizar tal iniciativa a
APEF necessita da colaboração
de todos QS seus membros e
da ampliação de seu quadro
social. Assim, PROPONHA UM

------"--' NOVO SOelO ATÉ 30.09.81.

NOVA SEDE

CAMPANHA DO NOVO SÚCIO

Atenção! Recorte esta proposta e preencha-a, propondo um novo sócio;
em seguida remeta-a para a APEF.

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FíSICA
DO RIO DE JANEffiO

____ o.

Fundada em 29-3-1946
Sede própria: AVo FRANKLIN ROOSEVELT, 39 - 13." - SALA. 13tO

(Edlficlo Portugal)
TeL: 252-1845 -- Caixa Postal 4978

Rio de Janeiro -- BrasU

Categoria N.O
PROPOSTA DE ADMISSAO

Rio de Janeiro, de 19 0

Nome 000 o o 000 __ 00 0 0 __ 0 0 o

Nacionalidade . 0

Residência
Telefone

o proposto aceita as obrigações e deveres impos-
tos pelos Estatutos e Regimento Interno em vigor.

Queira anexar

duas fotogra-

fias 3do
o proposto

O proponente



1~JORNADA INTERNACIONAL
DE PSICOLOGIA DA ATIVIDADE

FISICA E DA RECREAÇÃO e
1~CONGRESSO BRASILEIRO
DE PSICOLOGIA DO ESPORTE.

Promovidos pela SOBRAPE - Socie-
dade Brasileira de Psicologia do Esporte,
da Atividade Física e de Recreação, serão re-
alizados de 11 a 14 de outubro de 1981, em
Porto Alegre, no Salão de Atos da UFRJ, os
certames epigratados, que versarão sobre os
seguintes temas:

• O atleta e suas reações emocionais pré-
competitivas.

• O doping no esporte e suas conseqüencias.
• O adolescente desportista, o sedentário e

o tóxico.
• Recreação e lazer no contexto atual.
• Atividade física para o excepcional.
• O comportamento supersticioso.
• A agressividade no desporto escolar.

Informações e incrições deverão ser solici-
tadas a SULTESTE LTDA. - Marechal Flo-
riano 91/504 - Fones: 25-0808/31-0754 -
Porto Alegre-RS.

DECLARAÇõES PARA O CADASTRO SOCIAL

Data do nascimento .----- _

Naturalidade .

Diplomado pela Escola _

Natureza do Curso ... . _

Cargos que ocupa . . . . . . -- _

Habilitação profissional ._. .. ._.. . . _

Histórico .. . . . o • • • _

Aceita em sessão de Diretoria de . .._...._.... _ de

____ o ._ ._. __ • __ o •• _. • • ._ de 19._._. _

8



CONGflESSO MUNDIAL

A Universidade GAMA FILHO promo-
veu, no período de 20 a 25 de julho de
1981, o Congresso Mundial de AISEP de
Educação Física, com a participação de re-
presentantes de vários países, tendo sido re-
alizadas as seguintes conferências:

"Problemas humanos de avaliação"
"Aspectos evolutivos da avaliação em Edu-
cação Física"
"A Avaliação nos cursos de formação
de professores de educação"
"Os aspectos atuais da avaliação educa-
cional",
"A Avaliação na Educação Física"
"A Avaliação médico-funcional para a en-
trada ao processo de formação de profes-
sores de Educação Física".
"Os resultados dos exames de entrada e o
êxito nos estudos. Exemplos da Academia
de Educação Física de Varsóvia".
"Problemas na formação do professor de
Educação Física quanto a sua preparação
para profissão"
"Introdução à observação sistemática na
pesquisa sobre comportamento do pro-
fessor".

NOTICIAS DA FEDERACÃO
BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES

DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
HSICA

Com o objetivo de divulgar a Ginástica
Brasileira, a F.B.A.P.E.F. pretende realizar,
em diversas cidades do país, cursos com du-
ração de 40 horas e que incluirão as seguin-
tes disciplinas: I - Ritmo Brasileiro (teoria e
prática); 11 - Danças afro-brasileiras (facul-
tativo para o sexo masculino); 111 - Capoeira
(facultativo para o sexo feminino); IV -
Ginástica - Brasileira (teoria e prática).

As cidades, por enquanto, cogitadas para
sede dos cursos em apreço são: Belém,

"Avaliação de eficácia nos processos de
formação dos professores de Educação
Física" .
"Educação Física para necessidades sócio-
culturais, currículo e princípios instru-
cionais".
"Avaliação particípatíva no esporte não
formal em programas de massas".
"Uma perspectiva sociológica para uma
avaliação de educação continuada de pro-
fessores".
"Avaliação de Educação Física permanen
te nos professores de Educação Física".
"Melhores professores de Educação Física,
através da utilização de pesquisa de ensi-
no em Educação Física".

Na seção de Temas Livres. o Prof. Inezil
Penna Marinho apresentou uma comunica-
ção técnico-científica sobre a "Ginástica
Brasileira", tendo sido a exposição ilustra-
da com exercícios praticados por modelos
vivos.

O próximo Congresso Mundial de
AISEP
será realizado na cidade de Boston, de 23
a 28 de agosto de 1982.

Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro (18 a
30.01.82), São Paulo, Londrina, Porto Ale-
gre, Belo Horizonte e Brasilia.

Os cursos em apreço serão programados
para 1982, dependendo a sua realização de
entendimentos com as instituições interessa-
das para a fixação de datas.

A F.B.A.O.E.F. já dispõe de duas equipes
para demonstrações de Ginástica Brasileira,
sendo uma em Brasília e outra no Rio de
Janeiro. As instituições interessadas nas de-
monstrações em apreço poderão dirigir-se
à F.B.A.P.E.F., para os necessários enten-
dimentos, escrevendo para: Av. Frank1in
Roosevelt, 39 - 13~ andar - sala 1.310
- Rio de J aneiro-Rl.
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"

1.354,36
677,18

25.062,00
2.400,00

23.362,24
774,00

2.181,00
12.502,00
5.505,00
628,00

1.759,60
531,80
14,00

4.909,58
1.354,36

57,88
130,00
70,00

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS
- Artus - Revista de Educação e Desportos

-Rio-1980-n~7.
- Comunidade Esportiva - Rio - 1981 -

Maio/Junho - n~ 14.
- Boletim de Intercâmbio do SESC - Rio

- 1981 - Abril/Junho - nq 6.
- Revista de Educação Física - Londrina

- 1981 - VoI. 2 - n<?4 - Abril.
- Correio Rosacruz, Jornal Espiritualista -

1981 - n<?73 e 74.
- Democracia e Justiça para o Povo - De-

putado Delio Santos Boletim Informativo
U.F.M.G. nC!21

- Informativo Social do SOCIAL CLUBE-
Julho - 1981 - n~ 42

- Noticiário da U.E.R.J. - 1981 - Julho

BALANCETE DOS MESES DE - JUNHO E JULHO
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Total .... Cr$ 29.493,54
Transporte .Cr$ 27.785,04
Soma ... Cr$ 57.278,58

Total Cr$ 53.779,46
Saldo Cr$ 3.499,12

- n<?8
- Revista do Clube Militar - 1981-Março/

Abril- n~ 53
- Informativo da A.P.E.F. - São Paulo -

1981 - nC!I
- Cultura - Publicação do MEC - 1981 -

n~ 36 - Abril-Junho

_ "FITNESS: The Facts" - Institute for
Acrobics Research - 1981:
N~ - The Shape You're In.
N<?2 - The Human Machine
N~ 3 - What it Takes
N~ 4 - The Activities
NC!5 - The Benefits
N~ 6 - The Final Ingredient

RECEBIMENTOS
INPS Cr$

Matrcula Cr$
Doação _ . Cr$

PAGAMENTOS

Empregado Cr$
Luz Cr$
Telerj Cr$
Condomínio .. Cr$
Correio. . . . . Cr$
Xerox Cr$
I.Predial Cr$
ComIurb . . . . Cr $
Desp.Bancárias Cr$
INPS Cr$
FGTS Cr$
PISo Cr$
M.Trabalho .. Cr$
Papelaria . . . . Cr$



GINÃSTICA BRASILEIRA
PRIMEIRO CURSO
DE DIVULGAÇÃO
(Duração: 40 horas)

A Federação Brasileira de Associações
de Professores de Educação Física e a Asso-
ciação de Professores de Educação Física
do Rio de Janeiro, com a colaboração da
Escola de Educação Física e Desportos da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e o
patrocínio da Secretaria de Educação Física
e Desportos do Ministério da Educação e
Cultura, farão realizar o PRIMEIRO CUR-
SO DE DIVULGAÇÃO DA GINÁSTICA
BRASILEIRA, no período de 18 a 30 de
janeiro de 1982, na cidade do Rio de J anei-
ro, que obedecerá às seguintes instruções.

1 - O PRIMEIRO CURSO DE DIVUL-
GAÇÃO DA GINÁSTICA BRASILEIRA ob-
jetiva difundir seus fundamentos e técnica,
de forma a disseminá-Ia em todo o país, para
que possível se torne a sua implantação nas
escolas de todos os graus, bem como nas ins-
tituições comunitárias e associações despor-
tivas.

2 - As inscrições estarão abertas, a partir
da presente data, na sede da APEF do Rio
(Av. Franklin Roosevelt, 39 - 13~ andar -
S. 1310 - Tel.: 220-3778 - Rio de Janeiro),
para as seguintes Categorias:

Classe A - Professores de Educação Física
Classe B - Alunos de Escolas de Educação

Física
Classe C - Mestres de Capoeira
Classe D - Capoeiras com curso superior
Classe E - Capoeiras com curso de 29 grau
Classe F - Capoeiras com curso de 1q grau
Classe G - Universitários em geral.

Manhã (8 às 12 horas)
Tarde (14 às 18 horas)

3 - A taxa de inscrição será de Cr $ ...
5.000,00 (cinco mil cruzeiros) e dará a cada
aluno o direito de freqüentar as aulas e rece-
ber as apostilas correspondentes, um escudo
e uma flâmula da Ginástica Brasileira, cer-
tificado de conclusão do Curso para os que
tiverem "aproveitamento", com a indicação
da menção, ou de "freqüência", para os que,
não desejando submeter-se a provas, tiverem
freqüentado 80% das aulas.

4 - O Curso versará sobre as seguintes
disciplinas:
I - Ritmo Brasileiro (teoria e prática)
II - Danças áfro-brasileiras (facultativo para
o sexo masculino)
III - Capoeira (facultativo para o sexo
feminino)
IV - Ginástica Brasileira (teoria e prática)

5 - As aulas serão ministradas em dois
turnos e, no ato da inscrição, o aluno fará a
sua opção:

6 - A renda líquida do curso em apre-
ço reverterá integralmente para o "Fundo da
Nova Sede da APEF - RIO" na qual virão a
funcionar cursos permanentes de "Ginástica
Brasileira" abertos a crianças, adolescentes e
adutlos.

7 - Quaisquer outras informações po-
derão ser obtidas pessoalmente, por carta
ou por telefone, no seguinte endereço: Av.
Frank1in Roosevelt, 39 - 13~ andar - Sala
1310 - Tel.: 220-3778 - Rio de Janeiro.

FAÇA A RESERVA DA SUA INS-
CRIÇÃO, MEDIANTE SINAL DE
20% DA TAXA.
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Tel.: 238-6852. Os interessados deverão
telefonar para a sede da APEF Rio - TeI.:
220-3778 - pedindo inscrição na lista de
reserva, e posteriormente retirando os seus
tikets. .
contribuição individual - Cr$ 1.000,00.

DIA DO PROFESSOR

Utanaan Reis Barbosa.
Elizeu Marcelino da Gama.
Isis Cardoso dos Santos.
Carlos Cuite Mina Rodrigues.

Para comemorar o "Dia do Prof. de
Educação Física" a APEF Rio promoverá
um almoço de confraternização no dia 27
de setembro - domingo - a partir de
12 :30hs., no salão do "Buffet Classe A"
situado à rua Barão de São Francisco n<?322,

PROGRAMA DE REUNiÕES

SETEMBRO
li Congresso Brasileiro de Ciências de Espor-
te - Londrina-Paranã 3 a 6 de setembro681.
Promoção: Colégio Brasileiro de Ciências do

Esporte e Associação dos Profes-
sores de Educação Física de
Londrina.

Endereço: Caixa Postal 302 - 86 100 - Lon-
drina-Paraná.

OUTUBRO
I JORNADA Internacional de Psicologia da
AtIVIDADE FISICA e da RECREAÇÃO.
I CONGRESSO Brasileiro de Psicologia do
Esporte
- de 11 a 14 de outubro/Bl
- Realização: Sociedade Brasileira de Psico-

logia do Esporte da Atividade Física e da
Recreação - SOBRAPE

- Endereço: R. Mal. Floriano Peixoto, 91
s/504 - CEP: 90.000 - Porto Alegre-RS

A edição desde Boletim é uma cortesia do
Sr. Emílio Fiorentino Battistella

Presidente das ORGANIZAÇÕES BATTISTELLA
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SÓCIOS NOVOS

NOVEMBRO
Primeira Reunião de Associações de Profes-
sores de Educação Física - Rio de Janeiro- RJ
Promoção: Federação Brasileira de Associa-

ções de Professores de-Educação
Física

9 a 14 de novembro de 1981
Endereço: Av. Franklin Roosevelt, 39 -

13~ andar - S. 1310 Rio de
Janeiro-Rl

JANEIRO
Primeiro Curso de Divulgação da GINÁSTI-
CA BRASILEIRA
- 18 a 30 de janeiro/82
- Rio de Janeiro-RJ
Promoção: Federação Brasileira de Associa-

ções de Professores de Educação
Física e APEF-RIO

Endereço: Av. Franklin Roosevelt, 39 -
13~ andar - S. 1310-Rio de Ja-
neiro-RJ


