
~~~~~~

~~~

INEZIL PENNA MARINHO

ESPECIALIZAÇÃO- FATOR
PREPONDERANTE NA TtCNICA

DA EDUCACÃO FíSICA..•

'. ~

(Monografia apresentada no Concurso para Técnico de
Educação do Ministério da Educação e Saúde)

T[1'. DATlST.\ DE soT"ZA
Hua da :\1isf'l·ieordia, 5)
_. Rio de Janeiro -

194 O



I N E Z I L P E N N A 'MA R I N H.O
- -

ESPECIALIZACÃO- FATOR·
lt

PREPONDERANTE NA TECNICA
DA EDUCAÇÃO FíSICA

(Monografia apresentada no Concurso para Técnico de
Educação do Ministério da Educação e Saúde)

--

TI.P, BATISTA DE SOUZA
Rua da Misericordia, 51
- Rio' de Janeiro -

1 9 4 O

..



1I-

DO AUTOR:

Educação Física - Estatistica - Com uma síntese do
desenvolvimento da Educação Física no Brasil e gráficos
ilustrativos devidamente interpretados - 1940.

Tabela - Para a determinacão dos valores Tórax e
Abdomens Superior e Inferior - (Adotada oficialmente pela
Divisão de Educado Física do Ministério da Educacão e
Saúde) - 1940. • •

Psicoloqia da Educação Física Aplicada à Infância
(Conf.erência) - 1940.

EM COLABORAç.~O:

o Colégio Pedra 11 Cem Anos Depois - 1938.

EYI PREPARAÇÃO:

A INFLUÊNCIA DÁ EDUCAÇÃO FíSICA NA FORMA-
CÃO E CORREÇÃO DE CARACTERES - (Estudo documen-
tado sôbre surpreendentes resultados obtidos por meio da
Educação Ftsíca) .



Plano e Justificacão .»

.Esta monografia tem por fim demonstrar que a edu- 4
cação física necessita de técnicos especializados para a sua ~
perfeita orienta cão .

(J.A- àistt'ibnição 61'1 assunto, para melhor compreensão Af
foi divididgem 6 capítulos, que se desenvolvem do seguint~ 1Y:
modo:. •

O primeiro procura demonstrar o que se entendeu e o
que atualmente se compreende por Educação, apresentando ...-
as concepções antiga, medieval, moderna e contemporânea j!i
e por fim a Escola Nova. Evidencia, de maneira insof'ísmá-
vel a posição que a educação física ocupou e uuela em
que no momento se encontra dentro da Educação.

Admitida assim a educação física dentro da Educação,
o capítulo II passa a analisar a "importância da educação IV
física", já através dos séculos na vida dos povos, já no de- y

) senvolvimento de qualidades físicas, morais ·e intelectuais,
que~_Ç:.QQ!Q..fator nsi..<Luico...de alta relevância, quer ainda em
vários outros sectores ,
a)Versa o capítulo IH sêbre a "influência da educação

física na formação da raça" .1Inicialmente são apresentados
.alguns exemplos históricos de tenacidade e fôrça '910ral, que
universalmente consagraram a educação física .t) Segue-se
um estudo sucinto das bases para a formação de uma raça,
onde são apreciados vários elementos como a herança, o
meio, a alimentação, variações somáticas e caractéres ad-
quiridos.1) Lógo após é feita uma apreciação dos elementos .»:
antagônicos q.ue entraram na formação de nos~fl raça e apre- ,-, ./
sentados os produtos de tais cruzamentoszf São também y
apontados os tipos de brasileiro cuja divergência se acentua ..
O efeito das correntes imigratórias, discriminando as cara-
cleristicas de certos povos, tambern integra êste capítulo.
Trata ainda pa correcão de defeitos mórbidos nos débeis
inl Icctuais .e/débeis físicos, entrando, por fim, no problema / ~
du "seleção da esp'éeie",quando são focalizados assuntos
du a Iualida r: a eugenia, a eutenia, a eutanásia -e a sele-
'ÚO inversa. Uma exposição do papel do Estado cabe ainda
110 lU capítu o que tem aenfeixá-Io várias observações co-
lhlda» pessoalmente pelo autor, em certos estados do sul .:
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C\. o .capítulo IV aborda, na primeira parte, o problema da
educação física como agente decisivo a ser empregado na
campanha nacionalizadora .8--Após a exposição dos conceitos
de Nação, Estado e Soberaniae a apreciação do perigo que
constitue o 'estabelecimento das minorias em um país, é ana-
lisada a atual campanha nacionalizadora e propostos OIS

meios mais eficazes a serem empregados (\ A segunda parte
estuda o sentimento d~ patriotismo na mocidade e as di-
versas orgarrizaçõea existentes na Itália, Alemanha, Tcheco-
Slováquia, Finlândia, Portugal e, finalmen te, Brasil.

No capítulo V é feita uma ligeira exposição do lugar
que a educação física ocupa na administração escolar de
diversos países europeus e americanos. Após 'essa introdu-
ção, são expostas as principais tentativas levadas a efeito
110 Brasil, para que a educação física integrasse os programas
escolares; e desoortinado um panorama geral da situação
no momento, com os seus órgãos administralivos especíalí-
zados existentes no Distrito Federal e em 3/5 dos Estados
que constituem a nossa República. ..

Enfeíxando o assunto, após demonstrar de modo claro
e resoluto o particular cuidado que deve merecer a educa-
ção física, expõe inicialmente o capitulo VI a forte tendência
à especialização nas atividades humanas. Baseando-se em
farta documentação, pleiteia finalmente o autor técnicos -cs-
pecializados para a educação física. Sob o critério a ser
adotado na escolha dêsses técnicos propõe a realização de
um concurso, segundo os programas que apresenta.

De acôrdo com o que estabelece o § lodo art . 4° das
Instruções especiais baixadas nara o Concurso de Técnico
de Educação que ora se realiza, seguem-se as conclusões, o
índice e a bibliografia.

Observações:

I) - A documentação oficial, apresentada nêste tra-
balho e pertencente ao arquivo da Divisão de Educação Fí-
sica, foi utilizada com permissão especial do Sr. Diretor
Geral do Departamento Nacional de Educação, de acôrdo
com o despacho exarado no processo 11. 20.095/40 'e publí-
cadoem Diário Ofi<cial.(f)

~ . lI) ~ As ,citações_em lín~ua extrangeira sã,? de obras
j).Y de que nao ha tradução autorizada em português.

/.": Hl) - Na bibliografia foi também especificada a Ie-
YU. gislaçâo vigente em que esta monografia se baseou, para f a-
J>V' cilitar o esclarecimento de quaisquer dúvidas. ,
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Educacão
""

CONCEPÇõES ANTIGA - :\fEDIEVAL -- MODERNA
E CONTEMPORÂNEA. - ESCOLA NOVA

"Quanto mais débil é o corpo, mais ordena
e quanto mais forte, mais obedece". (K)

J. J. Rousseou . (3)

Se nos permitirmos voltar as vistas para os antigos fi-
lósofos, pensadores, educadores ou legisladores, veremos que
quasi todos atribuíam grande importância aos cuidados hi- ~
giênicos e corporais, no sentido de desenvolver o físico pa-
ralelamente ao cspír-ito . Já tinham, pois, o conceito da edu-
cação integral, que hoje em dia admitem, sem tergiversações
unanimemente, os nossos grandes educadores ,
(~)PLATÃO dizia que "a e.ducação tem por fim dar ao corpo ví"í7

c à alma toda a beleza e toda a perfeição de que são sus-~
cetíveís" ,(f)E definindo o homem assim se expressou: "Não
somos nem espírito, nem animal, mas um composto de
umhos" .{j,} '/,,\

(1) SúLON c I.JCURGO~~o instituirem o sistema educacio-
nal 'pura a infância grega, tinham por objetivo instruir, de-
scnvolver o sentimento cívico e preparar o cidadão física- --.:
menLe para a defesa da cidade, dos deuses, do templo ,e da J,/
Família. "Mas os helenos mentiriam a seu sangue se dis-P
ciplinando sua f'orça não se submetessem às leis da har-
monia e .proporção das formas, à nobreza das atitudes e da
l/raça, ao tipo de beleza pura, fixado pelaestatuária". (9) __
(10) HIPóCRA TES, o pai da medicina, proclamou "o valor W

1\1 .tênico incomparável do exercício corporal" ,{/~
Jú o romano não se preocupou com essa harmonia de

1~)l'll1ns c proporções; pref~'iu a saúde do corpo e da alma, Viii
1111 'Iizadapor JUVENATI!'"Dumafrase, que; atravessando os ~
("('li I!)!; o resistindo à ação do tempo, até hoje ainda nos
iudu : "Mcns sana in corpore sano", (13), .
O período medieval, infelizmente, assinalou um com-

pl ,to descaso pela 'educação física, O advento, do cristia-
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nísmo, caracterizado pela renúncia de todos os bens ma-

~ foi teriais, ~ por lema o desprezo do corpo para a salvação
da alma E assim "a conservacão da fôrca e da beleza cor-
poral, os rincípios higiênicos da saúde f~ram banidos com-

VJtX· "'li! pletamente, dando logar ao espírito de sacrifício, aos senti-
f>-Y mentos da caridade, à exaltaião moral, ao abandono do

p~óprio corpo e ao~', ehriamen to do misticisrgo, visa.ndo um?
VIda supra-terrestr .Ú~)Para ter-se uma id€!'a do rigor com
que a beleza da al a' era cultivada, basta esta afirmação:
o banho era tido como. pecado grave, considerado como in-
centivo à luxúria. 4,1"Toda atenção ao desenvolvimento da
personalidade e ao cultivo do gôsto estético Ou intelectual
era um grande pecado"(IS)(Paul Monroe) .(6)., 'f

Como não poderia d:f.ixar de ser, esse exagêro iproduziu
uma forte reação. Nos séculos XV e XVI (Henascimento) ,
uma onda de filósofos e educadores passou a bater-se pela

~ educação física. Con~punham-na: Vitorino DA FELTRE,(N)
7 Francisco RABELAIS!ttjMaffeo VEGGIO[~Jeronimo l\fER-

CURIALIPfLeo.nardo FUCH~~Miç;hel Eyquens, senhor de
MONTAIGNE~uilherme CHOUÉJ~ Julio ALESSANDRINI.{!t4)

TOMÁS MORUS,~~m 1516, na sua "Utopia'~~preciando
..fi 'o problema d,~educação, nas descrições que lhe fazia Rafael
J.,;;!..Y HITLODEu<;?ttranscrev.e as- palavras dêste, cheias de indi-

gnação:
"Abandonais milhões de crianças às devastações de uma

educação viciosa e imoral. A corrupção estiola, debaixo' de
vossos olhos, essas jovens plantas, .que podiam florescerm para a virtude, 'e as condenais à morte, quando, adultas, ipra-
ticam os crimes que deixastes germinar, desde o berço, em
suas almas. Que faz eis, portanto? criminosos, para terdes
o prazer de enforcá-Ios" .(~~. ,

Daí por diante, os pedagogos passaram a compreender
"I. YII o alto valor da educacão física. Defenderam-na sucessiva-
~ mente, no decorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX, nomes

altamente conceítuadgs .
Francis BACON~~õ'impulsor do método de observação e

~ experiência, aproximava tanto a educação física da medi-JJJ1L cina, que chegou a asseverar: "Quanto às diferentes espé-
cies de exercícios que contribuem mais para conservar. a
saúde, ainda nenhum 1l1~dicoclassificou. distintamente" .t.u)

Francois FÉNELON'f'b.nalisando a vida da mulher, acon-V selhou: "um sono medíocre seguido de um exercício regular,
~ torna qualquer pessoa alegre, disposta e robusta, o que rea-

liza a verdadeira perfeição do corpo, sem falar nas vanta-
gens que resultam para o eSP~'~~to".(~). . . ~)

Jea~Jacques ROUSSEA~ "'itpoiado em MONTAIGNE e
.LOCKE~~efende em "Émilé. teoria de que o homem tem
tres educadores: A natureza, (desenvolvimento interno da
fôrça 'e do organismo), o homem (que ensina a utilização
dessa fôrça) e a causa (a experiência adquirida por efeito.~
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de fatores externosP~) ROUSSEAU(~ons€lhava: "Cultiv~i a
inteligência de vossos alunos, mas cultiva i antes de tudo,
seu físico porque é ele que, vai orientar o desenvolvimento
intelectual: f'azei primeiro vosso aluno são e forte para po- •
dê-Io ver inteligente e sábio" la~São ainda suas [palavras:
"longe -de crêr que a verdadeira razão do homem se forma
independentemente do corpo é a hôa constituição dêsse cor-
po, que torna as operaçÇíes do espírito fáceis e seguras" I~D}.

Emmanuel KANT~41filósO'foe' pedagogo, referindo-se à --
educação afirmou que o seu fim "é o de desenvolver, cm8.11
cada indivíduo, toda a perfeição dI'(.alIue ele for capaz". (U). -

Francisco de ,MELLO FRANCG~'ilustre patrício, em seu
"Tratado de Educação Física", publicado em Lisbôa em 1790,.@JJ-
defendeu o princípio de que "o exercício é tão necessário à
saúde corno é preciso comer para .cOl~~ervara vida". ( 'I4).

João Henrique PESTALOZZI,('Itilósofo, historiógraío,
teólogo, filólogo, pedagogo, apreciou com grande carinho o
problema da educação fisica, assim se referindo: "O' hábito
do exercício físico, não só desembaraça fisicamente a criança, ~
como ta~bem lhe desenvolve as qualidades intelectuais e
morais" "O seu escôpo - continúa - é o de criar a \\ni-
dade e a armonig do corpo, do espírito e do coração"(~(Jln-
quiria Pestalozzil~ll"por que separar a educação físíca da
intelectual,quando o espírito da educação deve ser em todas
as circunstâncias o mesmo?" ~4,. .

Frederico FROEBErfse~oncebeu k' educacão como um
prazer. E assim instituig, em seu jardim d~ infância, in- ~
f'luenciado por Pestalozzi(~bs jogos, reconhecendo as ("pOSSi-
hilidades da ação física no crescimento educativo". f;()

J.F. HERBART~~ed3igogo de grande valor, admitiu a
saúde como a côndição primordial -da educação: "os cuida- ,Im
dos com a saúde s~o fatos essenciais na cultura do caráter" J61f;, _

-GUTS-MUTHS\~teólogo e pedagogo, teve por princípio X I
em seus vários trabalhos que "o corpo deve ser o servo do i::!--
espírito" .L5I»· (nl

Herbert SPENCER, filósofo de nomeada mundial, pu-
blicou em 1861, uma obra notável intitulada: "Education:
intelectual, moral and physical". "SPENCER analisando. o -~. -'-x-jrlsaber de mais valor para o homem contemporâneo, concluiu ~
que esse saber era o saber científico"t~"A conservação da
saúde - escreve o filósofo - é um dos nossos dever es :
existe .wua cousa que se poderia chamar a moralidade fi-
liica" .(rt),

Horace MANN,('gl.creador da escola pública da América _
do Norte, tambem, d.efen?~u a e~ucação f'isica, argum.entando ~
(Iuc sem os exercicios fISlCOS, as faculdades superiores do
('Ioipírito estarão desamparadas, como o comandante que qui-
'(' viajar sem equipagem" .1J>1) .



-4-
. 1'1)'

Carl MARX,\'6' idealizador do comunismo, compreendeu
.~ por educação o exercício físico, ginástico e militar ao lado
~ do ensino poli técnico profissional e da instrução intelectual

e moral comunista .t'J) (65j
R. GAROFALO~~m sua "Criminologia", admite reser-

)("K~V vadamente a "influência: que a educação pôde exercer sobre
t j QS instintos do deIinq,\ynte" .(,.)
" . I' Para EMERSON~g primeiro condição de êxito na vida

consiste em ser "A good animal", isto é, animal são de cor-
-X-X-X-V"':""':-:-' poe de espírito . "Um corpo forte, flexível, ligeiro, dócil, é

, -/1./ já, em si, um valor da mais alta estima; uma vontade firme,
J disciplinada ,pertinaz é o seu complemento" .~t)

PENDE~9-hotável biotipologista italiano, considera o ho-
_ _mem integral aquele que toem: "Na harmonia das funções-
XX>( /1/1 a saúde; na harmonia das formas do corpo - a beleza; na
- harmonia dos sentimentos morais - a verdadeira bondade;

e na harmonia do intelecto - a y~rdadeira sabedoria" {10)
"O ideal - diz Hans SPITZI(w.. é que a escola cuide; da

~ educação físicilI' como cuida da intelectual e da moral" .(U)
HITLERJ~~ue imprimiu uma nova orientação aos siste-

mas educacionais do Reich, acha que o "Estado deve dirigir
a Educação do povo, não no sentido puramente intelectual,
mas visando sobretudo a formação de corpos sadíos. Em
s-egundo plano, é que vem a educação intelectual. Aqui,
ainda, a formação do caráter deve ser a .primeíra preocupa-
ção, esp-ecialmente a formação do poder de vontade e de

.~ decisão e do hábito de assumir com prazer todas as respon-
g&l.K- sabílidades. Só depois disso, é que vem a aquisição do co-

nhecimento puro. O Estado deve agir na pr-esunção de que
um homem de modesta educação, mas fisicamente sadío, de
caráter firme, confiante em si mesmo -6 na sua fôrça de von-;n t-Itade, é mais útil à comunidade do que um Ndivíduo fraco,
embora altamente instruído. Um povo de sábios, fisicamen-
te degenerados, torna-se fraco de vontade e transforma-se
em um corpo de pacifistas covardes que nunca se elevará
às grandes ações e nem mesmo. poderá assegurar-se a exis-
tência na terra"~'O espírito sadío geralmente coincide com
o corposadio" .(1~)

Vejamos agora como os apologistas da ESCOLA NOVA,rn)
_que entre nós está ganhando dia a dia maior número de ade-
ptos, encaram a cultura higiênica do corpo, sob as bases
científicas em que já repousa, na concepção moderna de

•• educação integral. ( ~
E J Edouard CLAPARiDE, Hlanalisando os problemas da

educação, concede especial c\~dado ao desenvolvimento fí-- I sico e mental - jogos -e interesses - adaptando a sua con-
~, cepção funcional de educação aos sintôrnas de necessidade

de crescimento da criança. - (1~
Estudando em "Democracia e Educação" a condições

do crescimento das crianças, diz _John DE\VEY( bm grande
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acerto: "Dirigindo a atividade de seus membros mais novos,
e determinando-lhes, por esse modo, o futuro, a sociedade - ,
determina o seu próprio: Uma vez que em dada época, Xf,,"
mais tarde, esses jovens constituirão a sociedade de seu tem-"':":"':"-
po, a natureza desta última dependerá em grande escala da
direção dada anteriorm.s;nte à ativida?e infantil" .(~_O). .

Emile DURKHEI1WO'f>rocurou definir a educação como
"a acão exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações
que ;"ão se encontrem ainda preparadas para a vida social;
tem por objeto suscitar e desenvolver na criança, certo nú-
mero de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados X t.. I!!.
pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio\~ipe-
cial a que a criança, pan'ticularmente, se destina" l~ll1\pre-
ciando ainda as qualidades que todo homem se interessa em
adquirir e procura ·espontaneamente, coloca entre as mes-
mas "as qualidades físicas, e tudo quanto contribua para
a saúde e vigor do organismo" .(&lI . .

Bem. ftliz é também o conceito emitido por José INGE- ~
NIEROS fJ" 'Educar deve ser uma arte agradável ; o mestre
deve formar caract~fls, como o escultor plasm,~l~státuas". tf$)

A. M. AGUAYlr,"wque dentro da Escola Nova"possúe mé-
rito incontestável, afirma: "O processo de ensino deve ada-
ptar-se ao estádio ou nível de desenvolvimento físico e men-
tal da criança, a suas atividades, interêsses e ideais. A pe-
dagogia atual respeita os característicos do corpo e do espi-
rito do aluno e procura formar em. tôrno dele um ambiente
propício !.\, seu desenvolvimento e à satisfação de suas neces-
sidades"{U}Sobre o ambiente que deve cercar a criança, no
seu desenvolvimento, assim se 'expressa: "O desenvolvímen-
lo depende da ação do meio ambiente, que atua como estimu- -vLV
lante e como educador. Daí a necessidade de cercar a ~
criança, em cada, uma de suas idades, dos estímulos que lhe
favoreçam o desenvolvimento físico e mental" J89~ef.erindo-
se ao emprego das horas de lazer de modo' decoroso, acon-
selha entre outras coisas os jogos. e os desportos. Analisando
as funções da educação, assevera: "Uma das funções da
educação e portanto, 'do método, é estimular e dirigir o jo-
ven no sentido de que de atinja a plenitude de amadureci-
mento, assim físico como espirritual". (90)' . (9\'

"Houve a princípio - diz AFRANIO PEIXOTO --.Y....um
êrro fundamental. Confundiram-se cousas diversas, que in- __
felizmente muita gente ainda t~9nfunde- instrução e' edu- X 1.-vi
caçiio" ~t:,,,Educar é condu~jr"\e'" a educação tem raiz física ..;..---
(' fisiológica indiscutívd"(9'V Definindo a educação física diz
qlH' "não é sómente a educgção pelos músculos, que cons-
li!11(' toda a educação física"~lNão admite a possibilidade do
cI('s('nvolvimento mental sem o fortalecimento corporal.v'não
Jlode haver cérebro eficaz em corpo mofino' .l~"

••A Educação Física é sem dúvida, de necessidade im-
prcsciudlvel , Desenvolvendo o organismo, enrijecendo os
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músculos, claro que se desenvolverão, também as faculdades
mentais. Que é o cérebro senão um dos mais importantes
acessór-ios do corpo humano? Já se não compreende - e
com razão - o cultivo intelectual com o abandono dos ou-
tros órgãos. Pode haver uma grande inteligência num cé-
rebro de corpo doentio. Mas ela fatalmente degenerará para
O patroCÍN0 das ideologias extravagantes, dos conceitos aber-
rativos"(~J/(AVIO BRASIL) .(9')
(~)ANISIO TEIXEIRA, assim se explica sobre a teoria mo-

derna da educação: "O seu postulado fundamental é o de
que a natureza humana tende, normalmente, a se realizar
a si mesma. E que se essa realização exige disciplina, mé-
todo, contrôle de si mesmo e do meio ambiente, e para isso
esfôrço, tenacidade, paciência, coragem e sacrifício - o ho-
mem tende a essas virtudes pelas próprias características de
sua natureza. Daí concluir que, dado o meio normal ou fa-
vorável, o l)omem se desenvolverá corretamente e harmo-

, nicamente" .l/oCl) Aludindo ao crescimento físico, diz: "Se o
• próprio crescimento físico, o mais automático deles, precisa
de ser observado, corrigido e acompanhado, o que não di-
roemos do seu crescimento mental e social onde as possibili-
dades de desvíos, de paradas e de êrros são míl vezes maio-
res ?"QDI} Com referência à função da escola 'e à finalidade da
educação assim se exprime; "Que enormes, pois, são as no-
vas responsabilidades da escola: educar em vez de instruir". Vft)
"A finalidade da educacão se confunde com a finalidade da
vida . No fundo de todo êste estudo puira a convicção de
que a vida é bôa e que põde ser tornada melhor. E' essa a
filosofia que nos ensina o momento que vivemos. Educação
é o processo de assegurar a continuidade do lado bom da
vida e de enr'iquecê-lo, alargá-lo ~ ~mpliá-Io cada vez mais" .Útl')

São de VV. BERARDINELL}t,o~~taspalavras: "O Homem
não conhece o Homem. Já conhece toda a terra, desceu às
suas prof'undezas, subiu à estratosfera. Serviu-se dos novos
conhecimentos e das novas técnicas para explorar o que o
rodeia de perto ou de longe. Construiu a Máquina e humi-
lhou-se, introduzindo-se nela como a mais frágil de suas
engrenagens . Mas nessa objetivação, tem se esquecido de
si mesmo e de estudar-se com os novos métodos e de acôrdo
com a orientação atual da c~ência e da sociedade". ClDf).

A. CARNEIRO LEÃO(I\'!Herindo-s,e à educação secundá-
.ria diz que ela não ~yisa apenas o conhecimento, "espécie de
produto residual"~/flkas "visa muito mais, visa determinar e
conduzir, em plena adolescência, o crescimento natural e
harmônico do indivíduo físico, mental e moral, o d~Mnvol-
vimento de sua habilidade 'e seu ajustamento social" .!O~uan-
to ás funções dos professores esclarece que os mesmos "ne-
cessitam levar à juventude as conquistas da civilização, mas
também 'estudar e conhecer as necessidade§ físicas, sociais
e morais do meio no qual vão trabalhar"({09jSôbre os povos



acrescenta: "Nada retrata melhor um povo do que seu sis-
tema de educação. A educação acondiciona o crescimento
e o aperfeiçoamento: físico, mental, moral, político e social
dos indivíduos e da coletividade. A história da educacâo
é o melhor índice !1~ra o julgamento de uma civilização"~((r~ _

A Escola Nova:\"'t:eve influência tão preponderante que li
até as classes eclesiásticas, passaram a admitir a educação' --'-'
física, senão vejamos. .'
~ D. Joaquim SILVÉRI~ DE SOUZA, Arcebispo Metro-

politano de Diamantina~lI~regando "a ~flucação de acôrdo
com as exigências da evolução sodal"{tWdmite a imprescin-
dib~lidade d~ ~e dar "im:port~l~ci~,.}aos. exercícios .físicos" .(1/4)
Atribue ao último Sumo Pontíf'icé' falecido as seguintes pa- I /--
lavras: 6Ninguem pode pensar que a educação cristã exclüã -t--(1
ou tenha em pouca importância tudo o que pode dar aocorpo, L 1/
nobilíssimo instrumento da alma, agilidade e sólida gfLaça, _
saúde e fôrça verdadeira e boa, contanto que seja nos devi- \
dos modos, 'tempos e Jogares, se evite tudo aquilo que mal se
acomode coma círcunspecção e compostura, que são o gran-
de ornamento 'e presídio da virtude, 'e se afaste todo incen-
tivo de vaidade e violência" ll"tijue diferença entre estas pa-
lavras e o conceito conrente na idade média para a salvação
da alma! Ú 11

Analisando as funções da escola, ODILON BRAGA!' fliz f
que 'ela "deve estudar a família, pulsrr as suas deficiências, {."3-,
registrar as suasomissões, sobretudo as que repercutam sp-. -
hre a sua própria atuação, orientar-se por ela e orientá-Ia, J::.Y.!
nfim de que se não interrom:pa,estacione Ou tumultue ó de-
senvolvimento físico, afetivo e intelectual do aluno, e cesse
todo conflito que eventualmente exista entre as duas. ações
cducativas por ele experimentada" .wr)·

"A Educação a Escola, o Recreio - escreve DELGADO
DE CARVALHotll~ constituem elementos importantes no
dcsajustamento do indivíduo, quando não desempenharam _
119ra ele o papel social que lhes cabe. De ftrto, a falta de 1.- tV
recreio saudável, de jogos ao ar livre, de orientação nas ho- ~
ras de Jazer, acabam desnorteando o menor que não encon-
Ira no seio de sua família o necessário amparo. A Escola é
responsável, em larga escala, pelo futuro da população em
idade escolar". (I tO) . : (lJ.I) ••

Exprime-se ESTEVÃO PINTO, dês te modo: "A escola
nova releva uma grande importância à educação física, ao
euItivo dos sentimentos primáríos (energia, audácia, curio- -
ldud , dextreza manual, etc. ) . Mas em conexão com essa ~
iclt'll de vitalidade, não devemos esquecer a concepção social,
'111(' Iuz da escola um reflexo da comup.idade, ,e; como tal,
I JlI'o,pria sociedade em miniatura" .(lU,.)·

São estas as 'expressões. de FERNANDO DE AZEVEDO:M.)
••A escola nova se propõe a uma educação integral. A es-
c ulu nova não é apenas um aparelho de instrução: tem por



fim dar uma educação integral orientada para um fim de-
terminado e em harmonia CO'in os novos ideais. Afim de
preparar o aluno para o trabalho, deve dar-lhe hábitos hi-
giênicos, despertar e desenvolver-lhe o sentido da saúde e
enrijar a sua resistência, para que ele encontre, na sua pró-
pria vitalidade e na higiene do trabalho, a alegria de viver". (f,4)
Analisando os fatores que constituem ja "educação viril"(f~rJ
classifica-os com.~" o cerne, a medula"('''Wa "política da edu-
cação nacional"Últ/"Nessa política de educação que deve ape-
lar para o homem total corpo e alma, cérebro e instinto,
para as f'ôrças da intuição e do sentimento, se estabelecerá,
para atingir os seus fins, o primado dos valores culturais sô-
bre os valores materiais ,e a preponderância dos valôres mo-
rais e espir-ituais sôbre os próprios valores de cultura. A
hierarquia 'que se impõe, nesse programa de valores, é for-
marcaractéres e depois espíritos, sobre a sólida base de
uma vigorosaipireparaçâo física, que permita a exaltação de
todas as energias vjtais'{t1l)"Se a educação nova, tem por
objeto primordial dirigir inteligentemente o desenvolvimen-
to inteçral e natural do ser humano em cada uma das eta-
pas de seu crescimento; se a função educadora deve ser con-
siderada como um processo ou melhor CÓllW um organismo
unpossiuel de seccionar em partes igualmente vitais, com-
preende-se que a educação física e higiênica do indivíduo
constitua um dos elem~,ptos essenciais da escola nova" .Ú~)
. FIRMINO COSTA{)~~hgereque "a escola moderna lembra
uma oficina pela sua atividade e pela sua eficiên.cia. Uma
'e outra são centros de esí'ôrço metódico e constante, meios
de cooperação social e econômica, agentes de educação mo-
ral e cívica. Nesta como naquela o cérebro dÍlrige e as mãos
executam: em ambos aprender é adquirir a capacidade de
fazer. Nem a vida do homem tem outra finalidade senão
agir para o~róprio desenvolvimento e para o bem social" Xl\()

Ainda sobre o desenvolvimento da criança, tratou
NOEMY da Silveira RUDOLFER~U"'A psicologia da criança
teve grande efeito sobre a psicologia educacional. O estudo

-- genético do comportamento infantil veio oferecer-lhe os sub-
I,... '1m sidios para compreensão do problema do desenvolvimento
..:----- da criança e determinação precisa das fases do crescimento

\ com os seus característicos próprios" .(1\)), .
"A concepção da educação integral resulta da simples

observação de que um indivíduo fisicamente são e forte, mo-
ralmente bem formado e intelectualmente culto, está em
condições de produzir mais para a sua pátria do que outro
.são, muito forte fisicamente, mas sem qualidades morais
nem cultura intelectual, ou do que outro muito culto inte-
lectualmente, fraco, doente e desmoralizado. Há quem con-
funda o ensino com educação. Educar é desenvolver as fa-
culdades naturais do homem (físicas, morais e intelectuais)
de modo que ele se habilite a resolver todos os problemas da

---
LVII~
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própria existência no meio em que vive, com menor díspên-
dio de energias, sendp útil a si e a seus semelhantes'(~(J.
BA{lBOSA LEITE)(.t~,.) (I")

r \Finalmente, LOURENÇO FILHO, falando da importân-
cia do fator biológico puro na obra da educação e aludindo
à formação do "anima!" (Spencer)'-~~hlienta: oC-Acultura fí-
sica, a ginástica ·e o jogo, os hábitos de higiene, desde muito
cedo implqntados na eriança, a defesa da saúde do escolar,
por todos os meios ao alcance do mestre, são realidades que
impregnam Itoda a ação educativa da escola, nos países cÍ-
vilizados"~~ 'E' claro que essa obra de preservação e prof'i-
laxia, a açãoeugênica, positiva e diréta, escapa ao âmbito
estrito da escola. Resta-lhe o trabalho de formação física,
de defesa da saúde dos escolares, da adaptação dos ~rocessos
e andamento do ensino à sua capacidade vital"(13e.Analisa
desta f~rma o caráter eminentemente psicológico da ação
educativa: ~.'Todavia, essa nova compreensão da necessidade
de cultura física, não podia vir obscurecer o caráter emi-
nentemente psicológico da açãoeducativa. A perfeita ada-
ptação do homem exige o desenvolvimento físico, a defesa
da. saúde. J Mas a sistematização da conduta, essência da
educação, não se confunde nessa condição preliminar da
existência do bom animal. A biologia educacional veio de-
monstrar a necessidade de formação física, por um lado;
por outro, patentear os limites da açã,9,..leducativa, dando
maior relêvo às influência hereditárias" ~1'l'9Apre.ciandoa im-
portância que a Escola Nova atribue ao 15rinquedo, assim se
expressa: "se é mamando que a criança se prepara para co-
mer carne, mais tarde, é brincando que ela sft prepara nor-
malmente para as atividades sérias da vida. 1\ E' pelo ibrin-
quedo que ela exerce e desenvolve seus interêsses, e os co-
ordena, pOlr fim,para fase normal de produção" .(lltO·

Com o que encerra êste capítulo, não pódepairar a me-
nor dúvida de que a educação física foi f~almente com-
preendida. Ela é indispensável a um indivíduo do mesmo
modo ue o oxigênio. Se êste lhe conserva a vida, aquela
lhe dá saude . E a vida sem saúde, não é vida: é o rastejar
da miséria orgânica.

L-X \.
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\A importância da educação ftsica
VISTA ATRAVÉS DOS SÉCULOS - NO DESENVOLVI-

MENTO DE QUALIDADES FíSICAS, MORAIS
E INTELECTUAIS - COMO FAT,OR PSíQUICO.

" I I;
"A educação física sempre desempenhou pa-
pel preponderante na vida dos po:Os". (1Y

q
(O berço da educação física parecem ter sido as civiliza-

ções orientais. (11f2/1)
De fato, ao tempo da dinastia de Hoang- Ti, 26$8 A. c .. /9

encontramos a pratica dos exercícios, com resultados sani-
tários e fisiológicos, visando, sobretudo, a regeneração' dos
costumes. "I sacerdoti del TaO', dio della ragione, erano i
maestri di questa ginnastica, Ia quaIe dava non solo Ia sa-
lute del corpo, ma anche l'imortalità dell'anima". ('43)

Dos egícios, temos provas 'evidentes de que praticaram
exercícios físicos. As ~~fulturas e desenhos encontrados na
tumba de Beni Hassarf'v'rrvelano, traverso a straordinaria
capacità artistica, l'uso di esercizi di grande forza e agilità" .((~~.

Babilônios, assíriose persas também dispensaram cui-
dado aos exercícíos corporais, notadamente 'êstes últimos,
nosquais os "lavori campestrie altre fatiche corporalí ser-
vivano come compimento all'educazione fisica e come mezzo
per acquistare vigoria e resistenza" . (I~f,)

A finalidade dosexercieios físicos na índia era de ordem
fisiológica, higiênica, moral! e guerreira. '1J'Asleis de Manú .
impunham "para as sociedades a hierarquia das castas e
para os indivíduos a pureza física e moral" .(/",,),

Onde porém a educação física atingiu o S!eU mais per-
feito desenvolvimento, foi na Grécia. "Dela fizeram os gre-
gos uma instituição nacional, destinada a preservar o, corpo
eenaltecer o espírito"{(II~"Dire 'antica Grecia 'e dire vigoría,
armonia, belezza, e Ia stessa cosa'?~~~"A..civilização. grega
floriu das ;paIestras, dos ginásios, dos jogos públicos de es-
fôrço ; Ésquilo, que podia bater-se com denodo e resistência

(1) - "O problema da educação física na vida dos povos". - I. MA-
RINHO. (1/.(').) ,



em Maratona, Sócrates que em Potidéa suportava ficar uma
noite inteira na mesma posição e depois ainda salvar às cos-
ias Alçebtades ferido - foram notáveis por outras f'acul-
dades"~~' aêste povo maravilhoso pela sua cultura que de-
vemos os j~gos olímpi~s, instituídos segundo a tradição mí-
tológica por Hércules}"'que a disputou pela primeira vez com
os seus cinco irmãos. Alguns,entretanto, preferem a versão
de que tais jogos tenham por base ª' corrida disputada 'em
caNOS entre Aenemaus(I,'g'IPeIópidas .tl~)~)orig.em confjr~ta dos
jogos olímpicos cabe.: porém, a Ifitos~' rei da ÉIidá~SS"quefi-
xou a sua realizaçã~ de quatro em j.JJ~~ro anos, obedecendo
aos conselhos do oraculo de Delfos,t~§flm de que cessassem
a guerra e a peste que lavraram no PeloponesoqmPara mr,!2T
apô~ a~ sua idttl.. procuro~.ifl cooperação de Cleóstenes, '~e
Pisa,l~ Licurgcv,--áe Sparta; ~estabelecend~~e que, durante o
desenrolar das provas, a região da Élida(1s"êria inacessível às
tropas arm~àils, constituindo um estado neutro (2)'. Aos
Helanodices ~abiaexaminar as condições dos atletas, con-
diçõesessas quase todas de ordem moral,como fossem: não
ser escravo ou bárbaro; não ser culfiaao de crime infaman-
te, de morte ou sacrilégio e não estarem falia com o Estado,
quanto ao pagamento de multa; não chegar atrazado ; não I
ser do sexo feminino. Os q~e infpngiam as normasestah~~) t.t
lecidas sofriam castigos severos: Assim vemos Sparta (te
Atenas impossibilitadas .por muitos anos de concorrer aos
jogos olímpicos, a primeira por ter violado a trégua sagrada
c a última por se ter recusado a pagar um tributo de praxe.

• Podemos, pois, sintetizar a educação física na Gréiia com') fc,
a cultura buscando a Beleza Integral.

"O que tornou imperecível o ideal da beleza grega foi a -
harmonia entre à beleza física e a beleza espiritual e moral".(('~ ~
(Hitl€,r) {Ib'). . .

A nlcs dos romanos conhecerem o adeantamento da cul-
Iura física enlre os gregos, já praticavam exercícios com um
cunho atlético militar, visando, pelo arremêsso de discos e
dardos, manejo das armas sob couraça e natação, desenvol-
ver a f'ôrça muscular e a.à~xtrar os futuros guerreiros. A
educação física em RomaUsempre teve um caráter eminente- --
mente militar. "Ne e fuor di luogo r ilevare questo duplice ~
uspetto della preparazione ••.del giovanne romano: coraggio
l'isico e coraggío morale" llt;'Com o influxo da civilizacão
gl'~ga, os r'omanos conceberam a prática de várias mod~li-
Iludes de exercícios e jogos desportivos , Jamais cultivaram,
porém, a harmonia das formas que era a preocupação do
"',ego, jamais admitiram "a concepção do olimpismo tão pró-
"do à Grecia amorosa do belo" .(/-.,)

n 1 . 1 ·(I'Wd'. 1·e sm CI, ' evena ser rea izada
verificará, devido ao estado de
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o advento do CJristianismo constituiu o maior entrave
ao ;progresso da educação física e' isso se explica por: dois
motivos: primeiro, pelo horror que os cristãos experrmen-
tavam aos jogos, visto que inicialmente vários milhares de
crentes tinham sido atirados às arenas dos circos como ali-
mento de famintas feras, aos olhos do povo romano,em-
briagado pela sêde de sangue; depois, pela renúncia aos bens
terrestre ,e cuidados corporais ,para merecer o reino celeste
pelo aperfeiçoamento da alma.

A invasão dos bárbaros, isto é, a dominação de uma
raca superior e culta por outra inferior, completou a obra
-do· cristianismo. .

"In ogni trattato sportivo trovasi chiara e decisa un'a-
ff'ermazione, che il Cristianesimo cioe nell'oscuro Médio Evo
suffocõ col suo ,rigoroso ascetismo, COl1 Ia sua .vita contem-
plativa, con Ia macerazione della carne, ogni sentimento e
impulso vitale per l'energía 'e Ia bellezza del corpo ; Ia nota
espressione di TertuIliano Palaesirica dioboli negotium, e
come i1 motto, Ia parola d'ordine a cui obbedisce Ia vita di
quel tempo". (lU)!

Assim mesmo, o torneio e a justa, exercicios de cavala-
ria, e posteriormente a caça, mantiveram em constante ati-
vidade física os guerreiros medievos, conservando-lhes a agi-
lidade e a dextreza ,

No século XIV, surgem os precursores de um movimento
a favor das artes e das ciências em geral. Os séculos XV e
XVI assinalam o reerguimento da educação física. "Il Ri-
nascimento e una vigorosa aff'ermazione della educazione fi-
sica in armonia con tutta l'altraeducaz.ione".(I 14.)

Durante o decorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX,evo-
lue a educação física, adquirindo cunho científico. Vamos
encontrá-Ia no século XX, como, uma verdadeira ciência, .re-
pousando sobre bases bío-psíco-sociológicas.

Vejamos agora o que se passa entre os povos mais adian-
tados, na civill~Cão moderna. o

"A França \\cr'éou um método caracteristicamente nacio-
nal, p'ri;p.ndo de um trabalho coordenador da Escola de Join-
villeUtf;JOutros, porém, tambem são se~W)dos, destacando-soe
entre el~, o moderno método de Ling,l'6'método natU1:;~Lde
HebeTtl\Pl0 método desportivo do Dr . Bellin du CoteauU'tfllAo
lado, no entanto, da educação física sistematizada, observa-
se a tendência à prática livre dos desportos tais como o tenis,
o foot-ball, o rugby, a esgrima, a natação, o ciclismo, o ho-
ckey, o atletismo, o cross-p'~untry e os desportos de inverno".(\CO)

"Nos Estados' Unidos'-'a educação física atingiu tal de-
senvolvimento, como jamais Se julgou ser possivel . De uma
maneira geral, a orientação seguida é a inglesa, isto é, pre-
dominância dos desportos. No entanto, ao lado desta .edu-
caçâo física, dígamos livre, existem numerosos métodos e
sistemas de caráter eclétíco, mas de bases científicas calca-
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das na anatomia, fisiologia, psicologia e sociologia. E' inte-
ressante observar nesse país, o aspecto sociológico e político
da educação física, pois, enquanto em todos os sectores da
vida social americana, há uma verdadeira separação "entre
os pretos e brancos, no campo desportivo ela adquiriu a ex-
pressão de uma verdadeira democracia. Os pretos compe-
toemcom os brancos ,e o país se orgulha dos seus campeões
ele côr". útl) ,

EI}~If os germânicos sente-se ainda. a influência de
.TAHN,tt :[:S'oisa educação física, dado o espírito do povo, é
xercida segundo o caráter que lhe imprimiu o seu funda-
dor, isto é, observa-se a predominância da ginástica de apa-
relhos e dos exercícios cênicos, realizados disciplinarmente __
I.>,ormassas consid~r~veis. O método alemão, entreta~to.' .não L..'X}(IW,
llCOU estanque, pOISincorporou aos seus processos pr-imitivos ~
lima série de outros exercícios corporais, como os despor-
tos e os jogos. Além, disso, concorrendo para libertar a edu-
cação física do antigo tipo formal, observa-se o interêsse
NesceJ:W: por numerosas formas de tra~6\lho, I~ corno de I
Spi<i~~\~los rítmicos modernos de Bode, ~IedaJl,ll·l\íJary 'Vig- U
lHarl-~e'Hilda Sen::wf.(l,l T

"Na Suéciatl"'llonde partiu o método de ginástica mais
difundido no mundo, a tendência hoje em dia é usar êste
Iipo de trabalho, _ª-p..§llis_para correção e postura, tendo os --
jogos e os desportos papel destacado nos programas de edu- L;<'XX
cação física, Êstepaís, devido ~Rs trabalhos perseverantes ~
da Academia Real de Stocolm09~Ya codificação do moderno
método de LING~(~stá em pJ,enrl marcha 'pa~a realizar o seu 1ft.
-onho de crear o exerl.çicio para iodos", Uql.;·

A Grã-Bretanha~\ljlto contrário dos demais países euro-
peus, observa em matéria de educação física uma orientação
cmínentemcnte desportiva. "Talvez por isso mesmo, o nú- ~
mero doepraticantes seja excessivamente grande, pois o in- ~
#-\lês p'r lere assim agir a ser espectador, Adotam relativa-
mente à educaçi,9 fisica, uma fórmulaquasi única: to play".(l9~)·

"Na Itáliap~omo em todos os regimens modernos, tem
11 educação físi.ç,~ tomado 'extraordinário impulsR.l A Obra
ucional Balild.\"e' a Obra Nacional Dopolavoro~hfítestam de

111l11l maneira grandiosa o desenvolvimento educacional e
dcsportivo italiano". , Úqt)

A Tcheco-Slováquia, absorvida há pouco pela política ......---
\ pansionísta da Alemanh~~I'I~onstituía, na educação física, Lx.;('f.1J
11 .instoorgulho de todos os tcheco-slovenos, com a sua per- :..:..:...;:.--
I('.tll organização d~ominada "Sokol" .(~)

Na Dinamarcaf"1nmbepl "acrificada pela necessidade de ~

r: JlI1~~O vital dih.Alemanharltip31'cce modernamenre a figura t..Y..'1-~/!l
ri,· Ni/H nukhl~bm o seu belo sistema básico de ginástica rí-
í mlrn (:l), l~ t~oi) -

A Fill lândia e a BélgiCS~\estão sob a influência do método C2<,)t. 'f..' V
11,"('1) uquanto a Rússiat~,~gue orientação francesa. ~
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"No Japão~,1s11nte-se ainda a vigência do velho sist-ema
do jiú-jisú , O método suéco, no entanto, é largamente di-

t.J<?('f., V (fUndi?O, e o de~nvolv~mento desportivo, ,principalmente ~a
~ natação, coloc~ o pais em logar doedestaque entre os pIO-

-V neiros daeducacão física".
Após essa divagação, voltemos as vistas para o Brasil. fJ4f),

Podemos afirmar, sem temer contestação, que somente no
L.."'A"!..'/.. vi último decênio começou a admitir-se em nosso seio a edu-
~-cação fis\~jM.muito embora, sob orientação da ,Missão Militar

Francesa~8h 1922, o nosso Exército adotasse o Regulamen-
to de Educação Física do Exército Francês, aprovado a 27
de Abril de 192}...•.Apelos Drs. EPIT ÁCIO PESSóA, Presiden-
te da República}#~ João PANDIÁ CALóGERAS, Ministro de
Estado da Guerra .(J.~)

Em 1929, entra ~n funcionamento o Curso Provisório
de Educação Física \'lt{,e no ano seguinte' perde o seu caráter
provisório, pa~1ando a denominar-se Centro Militar de Edu-
caeão Físi~~l~e mais tarde Escola de Educacão Física do
Eiército .\~ll{1J elemen to civil praticava, sem qualquer orien-
. Iaçâo técnica ou médica, vários desportos. Algumas salas

~ de ginástica .de ,aJ?arelhos, d.ansas e ginástica rítmi~a 'eram
LX'f.i-vll encontradas no RIO de Janeiro. Os clubes desportivos, ge
~ talrnente de foot-hall e de regatas, difundiam empícicamen-

t~ vários exercícios físicos. Em :J.W1, o N~~nistroda Educa-
-çao, Dr. FRANCISCO CAMPOS~'I1dr ocasiao da grande re
fôrma do ensino secundário, com o decreto n. 19.890, de
1814131,(a~)que se seguiu a Portaria Ministerial de 3016131,
admite oficialmente, pela primeira vez em caráter obriga-
tório, a educação física no ensino secundário, com a seguinte
justificativa: '

"A Educacão Física nos estabelecimentos de ensino se-
cundário, em colaboração com as demais disciplinas do curso,

~--~ tem por fim proporcionar aos alunos o desenvolvimento har-
LX'f..~VIIImônico do corpo e do espírito, concorrendo assim para for-
~ mar o ,homem de ação, física e moralmente sadio, alegre'~ \

,.....resoluto, côncio do seu valor e das suas responsabilidades" lUt,
O Decreto 21.241, de 4141932, que consolidou as disposi-

L)<''i.~'i< ções sobre a organização do ensino secundário, estabeleceu,__ ..,-,_.o-- como obrigatoriedade, em seu art , 9°:
"Durante o ano letivo haverá ainda, nos estabelecimen-

ios de ensino secundário, exercícios de Educação Física,
obrigatórios para todas as classes".

A creação, primeiramente, da Escola de Educac~)Físicag.L do Exército, depois da Divisão de Educação Física~ , recen-
temen te, da Escola Nacional de Educação Física e Desportos

.0 I ,--,-'- . (1~~ .a (3) - N/s BUKH em 1938 visitou o Brasil, tendo feito aqui no Rio
de Janeiro várias exibições, que deixaram impressão maravi-
lhosa: \a.3.~



Desenvolverá a educação física apenas as massas mus-
culares? Poderá a educação física agir como fator capaz de Xé/ll
melhorar as qualidades morais e intelectuais 'l

Sim, a 'educação física desenvolve as aptidões .fisicas, XC IV
aprimora as morais e aperfeicoa as intelectuais. -

, Vejamos primeiramente a 'sua ação no desenvolvimento y..c..V-
I'lsico dos indivíduos. ,:

"A moléstia, a f~rma de trabalho de cada um, os háhi-
Ios sedentários, levam com frequência I> indivíduos a longos IDS
períodos de inatividade muscular. Os resultados morfoló-
icos e fisiológicos decorrentes são tão conhecidos,qué é

dispensável dizê-los com minúcia , Todos sabem o que su-
cede aos músculos obrigados a repouso excessivo: atrofiam-
."H.' , tornam-se frouxos, molengos, atôrricos, infiltrados de
gordura. Diminuem consequentemente, a {ôrça muscular,
/I capacidade de desintoxicar-se, a resistência à fadiga. As" / ;r,
nrticulações se anquilosam, a amplitude e a facilidade dos -.:A:..!...:'--::.-V--,-
/wt1S movimentos se rêstrlngem. O organismo elimina mal
os resíduos do metabolismo, e, ao menor esfôrço muscular,
11 unidrido carbônico Se acumula no sangue, excitando em
I omasia os centros bulbares, e acelerando o rítmo respirató-
I io. Veja-se, por exemplo, o que sucede aos sedentários, quan-
I 11 galgam dois lances de escada : resfolegam ruidosamente,
,lIIIis do que o vencedor de uma maratona, ao atingir a meta".(l~CO·
" 11 apreridizagemrern regra, a complexidade de movimen-
10 1.' maior; maiores, portanto, a coordenação motora ,e a
I" It'I'V nção dos centros nervosos superiores. Se eliminar-
11111 essa discrepância, aliás nem sempre presente, treino ,e

u-ndizagem se confundem, visando ambos o máximo re-
1/11(/(10 com o mínimo de fadiga ,e de dispêndio etierqéiico,
11Iludo umbosif mesmo processo, que é o exercício gradual
11/'1I(/f'(Jss~vo'W: O trabalho físico leva a respirar mais ati-

fizeram do Brasil o primeiro país da América do Sul, quan-
to à educação física ..

A corrente dos educadores modernos que hoje se, batem
pela educação integral, e que dia a dia tende a avolumar-se, XG J I
veio consagrar definitivamente a educação física, considc- _
rando-a imprescindível necessidade ao homem sob o ponto
de vista higiê~lment~rporal.

~ ""SY
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NO DESENVOLVLMENTO DE QUALIDADES FíSICAS,
MORAIS E INTELECTUAIS

"Para endurecer a alma é preciso ante," en.
durecer os músculos". (m)

Monür.ign e .( ~<U)
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vamente , O anidrido .carbônico resultante dos fenômenos.
químicos da contração vai atuar sobre o centro respiratório
bulbar, e solicitar mais intensos e mais frequentes movimen-
tos pul~onares. Sob a in~luência d~ ~reino, a cap~et~ad'e
do pulmão aumenta e o perímetro torácico se alarga '(f.W(AL-

'Í' J .MEIDA JUNIOR) .c~n) ,) .
, '~'~~ Maurice BOIGEY,(atuma experiência que realizou com
.,J (. VI' vários indivíduos de 18 a 35 anos, verificou, em tres meses
r~' de atividades físicas, um aumento de mais de 5 centímetros
I _ C doperimetro torácico, em 84%. dos indivíduos observados .(n9).

Referindo-se à necessidade imurescindivel do exercício
ao natur~l desenvolvimento da criança, expõe Dorothy LA
SALLE~ The amount of activity necessary for the young

_XG.vt!l child is tremendous , IIt is estimated that he requires f'rom
- four tosix hoursdaily for natural development . Instruction

in physical education provides wholesome activity and sa-
tisfies many of the child's biological needs . Through it he
may he led to the wisdom_l,m,l' pleasures of an active life" .~I)

ARISTIDES RICARDv-"à'f1rma que a cultura física "re-
presenta um poderoso agente de estímulo e coordenação das
energias orgânicas latentes, do vigor físico adormecido, que
excita o gôsto pelo esf'ôrço e disciplina os tiertros ei os mús-
culos para colocá-los sob a dominação absoluta da vontade

- e ~e um cérebro culto, um corpo ~esi!jtt:l\l~e e bem c?nstituído
~ (cit , de FERNANDO DE AZEVEDO'r~lS que a força e so-. t bretudo a saúde física, ao mesmo tempo que é o meio da.

ação, do alo creador, é tambem a condição 'indispensável da
razão, da atividade refletida e a condição da resistência mo-
ral, da tensão do caráter (cit. de BOCQUJ1tEON~tSJAinda/.()
no seu livro "Noções de Higiêne Escolar·~tponta os desvíos
da coluna vertebral .~ cif'ose, lordose eescoliose - nas
crianças, adquiridos ,por posições viciosas nos bancos esco-
lares. A educação física cor:rige, com facilidade, tais ano-
malias e levita, nos casos mais graves, que elas se acentuem.
Isto apenas demonstra que não se pó de separar a criança
da educação física.

Agora, quanto à influência que a educação física possa
exercer em outros sectores , . (~t)

"Sempre que a atividade [isica -- diz .TOHN DE\VEY -,
tem que ser aprendida, tem valor intelectual. - De fato,
desde que a atividade tem de ser aprendida, deixa de ser -s~-
mente física, para se tornar de qualidade intelectual ou men-:
fal'i.+'Jl<'A rapidez do desenvolvimento mental no primeiro
ano e meio de infância, a intensidade absorvente com que
o bebê se entrega às suas atividades, a alegria que acompa-
nha o aumento de capacidade em. controlar seus movimentos,
- tudo isso são lições objetivas da natureza do interêsse, e
da significação intelectual de ações, que (julgadas externa-
mente) são puramente físicas~)"Uma das razões, conforme
já indicámos, do insignificante avanço que decorreu da .prá-



-17-

Iica da doutrina de atividade, com a sua recomendação ao
aluno de iniciativa mental e de confianca intelectual em si
mesmo .e sua oposição à idéa de encher -o cérebro por uma
simples absorção passiva, esteve exataments na suposição
alimentada por quasi todos, de que a atividade era cousa
que podia existir internamente sem cooperação alguma da
ação corporal, através de jogos, construções .e manipulações
materiais e instrumentos. Somente as crianças que já pos-
suem capacidade intelectual eapecial izada ipodem ter ativi-
dade mental sem a participação dos órgãos, dos sentidos pu
dos músculos. Entretanto, grande parte do trabalho da es-
cola ielementarc tem consistido na imposição de formas de
disciplina tendentes a reprimir toda a atividade do corpo!
Sob tal eegimen não é para admirar que as crianças tenham,
geralmente, aversão a aprender, ou então que a atividade
intelectual seja cousa tão extr anha à sua natureza, que elas
tenham que ser coagidas, ou habilmente induzidas a aceitá-
Ia! E por isso certos educadores culpam as crianças ou a
J,erversidade da natureza humana, quando deviam atacar
as condições, que, divorciando o ato de aprender do uso na-
tural dos órgãos de ação, torna~ o ensino difícil e oneroso.
Os ensinamentos de Pestalozzil~das escolas de educacão dos
sentidos e as lições de cousas, foram, em pedagogia, -as pri-
meiras influências importantes que feriram o absolutismo
de uma concepção de atividade puramente formal. Mas,
infelizmente, a psicologia do tempo ainda 'estava associada
com um~ falsa filosofia das relações do espírito com o
('Ol'po"{a.1C'Brinquedos, jogos, ocupações que exigissem mani-
pulação e construç~~t)foram reconhecidos, pela primeira vez,
depois de PLATÃalcõ~ de importância essencial para aedu-ltfI"
cação . O legar do exercício das funções do corpo no de-
senvolvimento do espírito foi praticamente reconhecido. A
aplicação do princípio, entretanto, ainda estava prejudicada
c falseada por uma fisiologia e psicologia 'errôneas. A con-
Iríbuição (lir~ta. para o crescimento, leita pelo uso livr,e ,e
completo dos órgãos do corpo em contacto com obj'~tos ma-
leriais e com realizacões práticas de projetos, não era ainda
compreendida ~l't:~)"S~,ente com a última geração, os pro-
rressos da ciência e da filosofia vieram plenamente reconhe-
('{'I· o valor dirtto da ação e de uma utilização mais livre de
jogos e de 'ocupações. Concebidos assim, de um modo mais
livre e mais científico, os princípios de Froebel representam
iuduhitavelments o maior avanco ainda feito no reconheci-
tn{'~1to,da~ poss~bilidades d~ ação f~sic~ no orescim.ento edu-
in livo' ~~Ref'ermdo-se aos Jogos, diz ainda : "Nos Jogos, en-
lrclnnto, há regras que seguir: :;\S cousas tem que ser usadas
dI' certo modo definido, por isso ~esmo que 'são apenas
meios de realizar fins definidos"~q,, Se iconsiderurmos, por
11111 instante, os jogos das crianças, podemos ver como eles
H", largamente, representações dramáticas, cheias de sim-
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patia, das' atividades sociais. E isso mostra a extensão' com
que o interesse das crianças pelas cousas nasce das suas
idéas a respeito do que os outros fazem com essas mesmas
cousas" .\1~") ("It~
. Em seu interessante livro "A Criança Problema", tra-
tando da higiell~me~tal dacri~nça, ~ssim se manifsta AR-
THUR RA,MOS? Os Jogos. " sao a válvula de escapamento
dos impulsos da criança. Nunca é .demais insistir na sua
importância p.i\ra a higiene mental"!pJ' . " nas mãos de Me-
lanie KLEIN}~or exemplo, os jogos e recreações fornecem
um material de primeira ordem, na compreensão do com-
pOirtamen!o da criança"l1i')"E devemos comp!eJRr.: tambe~
na correçao dos seus atos de comportamento ~'Basta assi-

__ nalar que, para a higiene mental, nos jogos a criança encon-
/' I1 tra a oportunidade máxima para as suas atividades hedôni-
~ cas . O jogo fornece-lhe uma satisfação ~rimordial, um pra-

.zer no sucesso da ação (Befriedunglustf:"para falar com Ro-
berto Wãlderl~ No jôgo, a criança satisfaz desejos, fanta-
sia, acontecimentos, torna-se' poderosa n~ manipulação da
realidade externa. Nos jogos, a criança vive no seu verda-
deiro mundo, um mundo de "participação" e de "adjacência",
onde ela desempenha um papel "mágico", transfigurando,
como o primitivo, a realidade externa, e manipulando-a con-
forme os seus desejos. As atividades recreativas na Escola

. são assim de uma importância transcendente" .(tl)t')· T
Aludindo tambem aos jogos, assim se exprime A . .M.

AGUAYO~\O jogo desempenha, com efeito, função de ca-
pital importância, tanto na educação física como na educa-

~ ção intelectual, moral e social. Na primeira, o jogo, consi-
r HI derado como exercíc~ físico, é superior à ginástica conven-
~cional ou a1}.alítica"l.~'Como instrumento de educação moral

e social, o jôgo dá tambemexoelentes resultados, pois desen-
volve as tendências gregáriase ensina o valor da cooperação,
do sacrifício, do respeito mútuo, da disciplina ~ da subordi-
nação do.indivíduo aos interesses do grupo". ta..n)·

Analisando a impossibilidade de separar 5~ espírito do
corpo, assevera FERNANDO DE AZEVEDOl).!qlle "o estado
de alma é tão estreitamente ligado ao corpo que uma mo-
léstia qualquer basta J>ar~ enfraquecer dolor<1samw.te a in-
telígência ,e a vontade,,~~~1E citando C. RICHET~' Quando
nossa temperatura sobe a 39°,5 e acima, já não podemos
mais dirigir o nosso espírito. Tanto mais quanto a mesma
causa - uma toxina microbiana -que trouxe a hiperteI11ia~k~
alterou e comprometeu, além' disso, a nutrição do cérebro" .".••

"Saúde - define o Dr. CARLOS SA~ é uma condição .
individual, referente ao indivíduo no seu todo, não apenas
livre de doença, mas em plena eficiência de todas as suas
atividades físicas 'e mentais, de tal igeito que seja não so-
mente útil a si mesmo, mas, sobretudo aos seus semelhan teso
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To -live most and to serve best(~1iJnão há conceito mais claro,
nem mais alto de saúde" .(~~

MILTON RODRIGUES~U~ltudando os ca:(fi~teristicos da
educação inglesa -- processo de enduranceUJL'.!Jexplica que
"esse ideal de f'ôrça, complexo como é, inclue ainda o equi-
líbrio; a serenidade, a distribuição equitativa da atenção dos r VI
indivíduos entre a atividade e a contemplação, virtude tão ~
característica do povo Inglês, no qual os intelectuais fazem r
esporte e os operários mecânicos se dcliciam com. romance
de ficção" la+l) ~,,~)

São palavras de AFRANIO PEIXOTO ~ '~a educação
cívica está compreendida a educação l110l'al',(,lrftste conceito _
poderia ser completado e na educação [isica estão .compre- C 1///
endidas a educacão cívica e a educccão moral. ':,!té a têm- ~
pera de caráter "se faz pelo exercício ,corporal"~~Mirma ain-
da aquele autor, e nada mais verdadeiro. '

Diz MELLO TEIXEmA(~t{e "os conhecimentos atuais
permitem saber quais as condições necessárias, quais os re-
cursos que devemos us~r, para que se crie uma criança física
e moralmente sadia"l?-l 'Nenhum outro problema como êste
da criança física e moralmente sadia, deve tão comovida e
interessantemente impressionar a in teligência e o sentimento
de tod<!~..,sem distinção de classes, nem de sexos, nem de cre-
dos" .L~t"I- _ -

- Os cuidados físicos não se devem limitar apenas ao alu- -
no. "O preceptor deve ser fisicamente forf.e e bem confor- :-.0}
mado ; ter lúcida cabeça, enfim, coração mui bem formado" .(tn,·

- Será PO!' acaso a educação física incompatível com a ~
educação intelectual? ~

Não, de modo algum. (!.~) ~
",Os melhor-es remadores e ginastas de Oxford e Carnb-

tridgel~ão .iP mesmo te1lmo os selJ-ioflelhores estudall.l.~s:
GladstonJt~rLloyd Georglt,11R.oosevelt\!eWoodrow W'ilson 1fão Jflf
se embaraçam de dirigir o mundo, porqu-e ,puderam abater ~
pinheiros, fazer gr,!lndes caçadas, ou serem ca~peões de gol! / ')
ou de bas,e-ball"lí'iJ(AFRANIO PEI~ :l\j -

Os países mais .cultos do mundo, onde a civilização atin- ~
giu o seu grau de maior desenvolvimento, são justamente L~~,
aqueles em que a educação física é tida no mais sagrado con- ::::---
ceito : Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Itália,
Japão e muitos outros. ~

Se por acaso a educação física estivesse incornpa tibUi-
zada com as demais formas de educação a A. B. E .Ij0Cj.ue.
reune a nata dos noSsõS-educadores, não destacaria como
um dos seus principais objetivos "cooperar em lodas as
obras de educação física" JUf)

E não é só. A educação física prepara a cr-iança para
a vida do homem. "A melhor maneira de aprender a com-
petir no jogo da vida, está nas competições desportivas". (J,A)
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Verificámos, assim, que a finalidade da educação física
é a de realizar o aperfeiçoamento total do individuo, l$to é,
assegurar não somente o desenvolvimento de suas qualida-
des físicas, como também de suas aptidões morais e sociais.
Além da manutenção da saúde, deve a educação física visar
:() desenvolvimento do vigor, a educação da dextreza, a for-
mação do caráter e o aperfeiçoamento da harmonia das f(fr-
mas e daspro.porções, em suma da perfeição e da beleza.
Beleza física e beleza moral.

Dêste modo, busca, a educação física, a saúde, o vigor,
;3 fôr9a, a resistência, a dextrezaía flexibtlidads articular, a

..----: velocidade, a acuidade sensorial, a. coordenacão de movi-
C~~mentos, a independência das contrações musculares, a têm-
.z-:: pera de caráter, a audácia, a coragem, o sangue frio, a tena-

cidade, a persistência, o 'espírito de disciplina e de solida-
riedade, a energia, a confiança em si, a harmonia das formas

__ e das proporções e a predisposição à luta.
<...X ViII Não bastará isso para consagrar a educação física?::::-----

NO SETOR PSICOLóGICO ,

r "A educação .fisica é a ciência do movi-
mento e de suas aplicações m'OmiS". (Ut)

Sluys, (~!'I)

Será a educação física capaz de agir como fator psí-
quico, corrigindo certas fraquezas do espírito, 'evitando pen-
samentos doentíos e dissipando idéas fixas, obcessões?

A PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO FíSICA - Apsicolo-
gia, princípalmente a psicologia experimental, que se vem
firmando desde o inicio do século XX, tem 'encontrado, na
educação fisi'ca, terreno. fértil para as suas investigações.

(f;õõ "Os problemas de educação física se relacionam estrei-
~ tarnente com os problemas filosóficos do mundo" .lUC,) ,

I

J. "O que se deseja assinalar, com a indicação do estudo,
é que as causas comuns têm levado o homem a certa con-
cepção de sua psicologia, em dada época, e o tem levado tam-
bem a uma: certa compreensão do tratame~to do corpo, de
seu valôr e de suas relações com o espirito'lil' 'A psicologia de
hoje não separa o pensamento da ação. A educação de
hoje não pode separar, tambem, o exercício do corpo, da
disciplina dos valores do espírito e do ,caráter'b.'t)"A educa-
ção é una ou já não é 'educação. Para ela, estará concorren- '
do o professor de matemática, o professor de civismo! e: de
moral, tanto quanto o diretor dos esportes ou o professor
de ginástica, se acaso um plano comum a tudo presida. E,
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runis : o guia da ginástica ou dos esportes estará fazendo
xlucação intelectual (precisão de.: movimentos, justeza de
Ih. rvação, agudeza de ráciocínio)e, bem assim, educação

111oral (aceitação das regras do jogo, com compreensão so-
'j lI, disciplina sentimental, treino de esfôr,ço,etc.~) (LOU-
IIENÇO FILHO) L~~) lI!--nr

Mas 'que é a educação física? (2.~~ ~
E' o conjunto - define Pétre LAZAR '- de todos jos

meios físicos, intelectuais e morais que rpódem assegurar a ?
uúde física e ttP.!0ral 'por um desenvolvimento normal do. _
rru-po humano'[ "Esta definição implica uma atitude global (Xf<.1Y-
110 considerarmos o problema da .educação física, tornando ----
pt'1'Íeitamente justif~cada a intromissão do psíco-higienísta
, do ortof:r>enista"If."(ARTUR RAMOS) .la.'Il) ~~~.,.J

Atualmente, como vem sendo a educacão física ~l~da,) V
.1<, modo sistemático, visando as massas populares, tem pelo ~
menos um objetivo definido: fortalecer a vontade através
,10 corpo.

"A educação da vontade baseia-se na educação do corpo. ~
A. -ão é atividade muscular, mas é também atividade ner- O<.X vI
ORa e mental. Educai,pois, o cérebro, exercitando os mús- ~

culos. .. E' para o bem do espírito que queremos a Educa-
cuo Física". (J.9f)

A psicologia da infância se traduz na educação física
com as preferências pecullares a cada s~xo. Interêsses que
1\ Is crianças mais novas são idênticos, sem distinção de ~
I' 0, vão-se, pouco a pouco, diversificando, quando surge,a ~.
I I S dos interêsses especiais. "Os exercícios físicos, que re-
querem fôrça e habilidade, os jogos violentos, por exemplo;
dccllnam rapidamente nas meninas, a partir dos oito anos,
111) passo que persistem nos meninos, até depois da adoles-
I'l ucía" . (~) _

g' l:"to (1 .cntuada a influência da educação física nos in- ()4..XVIlJ
u ivlt uos, que ela s rvc até para traçar o perfil caractereoló- ~
:ko de um povo ou de ~ma raça.

O individualism~(~lte se traduz como o traço predomi-
IIII/lt' do caráter britânico, acentua-se no tipo de educação
II ka preferido pelo inglês: o desporto. "Em um jôgo de "
í out ball, ou de base-ball, ou dos muitos queridos dêsse povo,
( I~l uma discriminação perfeita dos papeis a representar,
'111 vista de um objetivo comum. Com que f'lagrância se
OpUI' () esporte, cultura física de individualjstas, à ginástica, ~
1I11111·fl. física preferida .pelos povos em que impera um pro-CX~J~

l'mulo espírito de massa! No esporte há regras, mas tam- ~
111 11\ '11\ o imprevisto; há uma ação conjunta, mas tambem
i 11 " atuação individual; há as rápidas e súbitas cornbi-

11/ ('CH' de dois, de tres. e de quatro jogadores, mas muitas
, " t" 1\ iniciativa de um só que resolve uma dificuldade

,I 111 1111H' nto I Nêle são múltiplas as ocasiões de pôr em prá-
111' I I d(' revelar os melhores traços de caráter: combativi-
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dade ao mesmo tempo que respeito, pertinácia ,ao mesmo
tempo que aceitação franca e leal da derrota, ardilosidade
ao mesmo tempo que cumprimento estrito das regras, em
suma todas essas qualidades que o inglês resume na expres-
são intraduzível de [oir play" {tO!) ,

I '

PSICOLOGIA DAS RELAÇõES ENTRE O CORPO E O
ESPíRITO. - "De tal modo a vida mental se ,acha ligada----= à vida orgânica que se to;na. ímpossfvel estudar. o desenvol- ,

, "'j.,!: vimentodos processos pSlqUICOSda criança sem o estabele-
~ cimento preliminar das condições de seu desenvolvimento

físico. Por isso fazemos proceder ao estudo do primeiro, ,
algumas considerações sobre o segundo" .(3c1.)

A alimentação desempenha papel preponderante no de-
~ senvolvímento físico e mental da criança. "Criança mal nu-c1J'..J:l trida será fisicamente deficiente e esta deficiência física será
::...:..--- causa de deficiência mental. Isto é verdade aceita por to-

dos os observadores't Beê .
Outro fato demonstrado pela psicologia experimental,

estreitamente ligado à educação fí~~ca, relaciona-se com a
orientação .profissional . L!pMANl~iYbIicou alguns resultados
deestatistica de FROIS~1:felos quais demonstrou que 49'%

~1 dos acidentes estudados foram devido à falta de aptidão pro-
L 'f..f:~fissional dos obreiros. E êste probleWã,.lembra o das enfer-
~ midades profissionai's, que MONGIN~~f'fl1sidera de mais im-

portância. "Verificou-se, também, que uma certa percenta-
ge~ de operários era forçada a mudar de ofício, com p,re-
JUIZOpróprio e alheio, à falta de aptidão f'isica e psíquica
para o traball\~ escolhido" .(~el'l

PENDE Lfepresentou o biotipo individual por uma pira-
mide, em cuja basequadrangular figura o patrimônio here-
ditário e nas faces, respectivamente: face moral - o desen-
volvimento da esfera instintiva, da esfera sentimental, do
biotono psíquico, da sensibilidade psíquica, da emotividade,
da velocidade, da reação psíquica, da volitívidade, o auto-
domínio e senso crítico, a atitude introversa e a atitude ex-

----.; troversa; face intelectual - o desenvolvimento da atenção,
C.X:){:~1Ida memória, da concentração mental, da inteligência fan-
~ tástica, da inteligência concreta, da inteligência abstrata, da

imaginação e inventividade, do pensamento sintético, do pen-
samento analítico, da intuição e da lógica; face dinâmico
humoral - o grueo sanguíneo, a orientação neuro-vegetativa,
a fórmula endocrfnica, a .energia funcional, a velocidade fun-
cional, a irritabilidade ou estabilidade funcional, a meteoro-
sensibilidade e a diatése morbosa dominante; face morfo-
lógica - a massa corpórea global, a proporção da altura e
largura, a astenia ou hipostenia inherente aos aparelhos res-
piratório, hemopoiético, músculo-ligamentoso e genital e os
caractéres raciais dominantes. O vértice da pirâmide re-
presenta a síntese do biotipo individual, expressa pelas se-
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te qualidades: a resistência vital geral, os caracterís-
s neuro-musculares, a atitude referente aos trabalhos ma-
, , a atitude referente aos trabalhos intelectuais, o apro-

tamento escolar ou profissional, o .valor econômico .do in-
uo, o valor social do indivíduo e o valor reprodutivo

indivíduo. (3.t)q)

A CORREÇÃO DE ANOMALIAS PSíQUICAS PELA
-CAÇÃO FíSICA, - "Aos portadores de anormalidades
icas, ou físicas, necessitados de correção, devemos jun-

• na mesma ordem de considerações, os que, em desres-
to das leis e práticas de uma sociedade, traduzem uma
ação moral deficiente, ou um caráter mal ou perver--
.1 São os criminosos, anormalidade humana como as
as, capazes de correção".c~IO). l~U)
Cita n~LGADO DE CARVALHO em sua "Sociologia
'cada,,(J{tlna visita feita à Escola João Luiz Alves, onde
vez de prisão e pena, usa-se ali um regimen educativo-
iplinar , A idéa de repressão desaparece, para dar logar
ucação e reforma moral. Aos menores é ministrada a
cação física, moral, profissional e literária. A educação
a compreende a higiene, a ,ginástica, os exercícios mili-
-, os jogos desportívose todos os exercícios próprios para
esenvolvimento e robustecimento do organismo" .lM~}
~-inguem ignora que é na transição da meninice para a . ~
e cência, que o psiquismo sofre as diferenciações im- --- vI
as pelo s~xo. E' êste, justamente, o periodo em que a c.r-..*'t:.--

·.ação física deve exercer a sua influência para plasmar :;...;..----
áter do indivíduo, ernprestando-Ihe atributos sãos.

Em seus sonhos/" a criança procura um fim, no qual se
ta Iivre da opressão em que vive. Eles nos deixam ver
em, do maior ou menor gráu do seu desenvolvimento

seu sentimento de comunidade: uns desejam ser ricos
a comprar isto ou aqu~lo para seus pais e irmãos, outros ~
a comprar tudo para SI; outros querem dar tudo aqs po-C'f...~~
-, etc. Em geral estas fantasias são de crianças que ex-
ímentaram a tragédia da falta de dinheiro; Outras que-
ser heróis, derrotar um exército; são sonhos de covarde,
zeral têm origem no sentimento de debilidade física". (MIi)
.-\.puberdade "éa fase capital do crescimento. A puber- (, (1

e caracteriza-se pela maturação sexual - o que dá ~~ ~fo·. -
- a capacidade de reproduzir a espécie. CRUCHET(~ãE!-

e-a como o período que se extende de '12 a 15 anos para vU I
· mas e de ~~ a 1!5 para os ==»» que c~mp'reende uma (, -y...'I.)'
e de moditicaçôoes de ordem [isica e psiquica que tem
efeito transformar o organismoq~ criança em um 01'-

. mo novo, que é odo adolescente"~.'Durante a puberda-
o organismo experimenta modificações consideráveís :

de caráter físico, outras de caráter fisiológico e psí-
-ro-.'~~) .

~~" .
"C"I~·1'1,.-



A EDUCAÇÃO FíSICA NO F,RENAMENTO DOS IM-
PULSOS, - Hoje 'em dia admite-se ser a educação física
capaz. de corrigir anormalidades .psíquicas, isto é, frenar e
corrigir certos impulsos agressivos, "punindo ôs indivíduos I
toda vez que se fizer necessário", (~~I{) -

"O esporte é pois uma necessidade social~. t~ma válvula
de segurança para os instintos de agressão" ,(",,5") rv-

','A educação do homem teve por efeilo~alc~' todos os
instintos, colocando os desejos sob o poder da vontade". Ü.u.)

Se há para os retardadas uma incapacidade de reprimir
os impulsos sensuÇJ.js, que "nem a pobreza nem os castigos
podem atenuar",l111rocuremos remediar esse mal, utilizando
principias racionais. Estudemos primeiramente as causas,
compacemos os efeitos, e se fizermos cessar aquelas, êstes
lambem desaparecerão.

"Encarando mais um aspecto moral, vejamos como é
deveras admirável verificar a ação moderadora dos exerci-
cios físicos sobre, os impulsos sexuais desregrados. Esta
afirmação foi comprovada pelas inúmeras observações em

. • ~ penitenciárias, onde a masturbação e a pederastía campea-
~_'t"U,- vam desbragadamente , A indolência da vida sedentáriat -.Ll..~ leva os detentos para os cubículos <l6emnecessidade de um
~ repouso compensador para' as energias gastas durante o dia,

s\lrgindo, em consequência, os pensamentos maus que se ma-
nifestam de variadíssimas formas. O trabalho físico não
só exige um reparo compensador das energias gastas corno
também é um derivativo para o pensamento, ,prendendo-o

I~
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"O caráter é o retrato psíquico do indivíduo, a sua fi-

sionoraia moral. Do mesmo modo que os indivíduos se di-
ferenciam por seus atributos fisicos, assim tambem o fazem
por seus atributos morais". (sf8) (~I~

A auto-confiança, condição sine qua non. ao êxito nas
lutas da vida, "nasce do perfeito equilíbrio das funções or-
gânicas, notadam.ente das funções nervosas" .é3a.e)
~ E de que modo .poderemos obter êste perfeito equilíbrio?
, Pela, educação física, que age como "válvula de segu-
l·ança,,~;.tàe,s.carregando a tensão nervosa 'e força o corpo a
um repouso compensador, distraindo o p.ensamento com
imagens sãs ao invés de ficções doentias, quasi todas extra-
vagantes creações ditadas pelo instinto sexual mal condu-
zido.
I E' nos jogos infantis que as "atividades espontâneas das
I crianças se libertam e, mostrando a sua natureza real, fazem
vir à tona da sua personalidade inclinações e capacidades
que a disciplina estava sofreando e mantendo OC4!~Gl-§. Aí
se salientam, 'escreve DELGADO DE CARVALHW ~ seus
ímpetos e os seus propósitos, sua franqueza ou seu fingi-
mento, sua generosidade e seu egoismo, sua meiguice ou .sua
agressividade" .O~~)
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II d.III'nlmente aos jogos do campeonato dos diferentes des-
1'''' tos, aos lances mais sensacionais de determinadas pro-

11, à melhor forma decomposição de equipes, etc., 'ele .." .(J,2f)
I Imu outra observação também interessante, é como a vida

ti, práias, das, piscinas e dos estádios tem desviado a mo-
, clute, que se entrega à prática dos desportos, dos vícios
'1111' degradam a humanidade. Vemos, também, a cada pas-
11, () que caraeteríza os sêres que se entregam de corpo e
lmn à inatividade de uma vida sedentária; arrastam uma
rln precária de energia geral, envelhecem prematuramente,

I III'Vnl11a espinha dorsal, os seuspulmões funcionam mal, o ({'p>Q
I coração é débil, o conjunto das atividades vitais não os

hnhlllta a .reproduzãrem-se normalmente, afim de, por essa
"'IIIIHI,cumprirem a lei elevada de seleção da espécie. As
I( uldades morais apresentam os fenômenos negativos. O
II ,'oráter é sombrío ; o amor pela humanidade cede Iogar
11111 individualismo desmedido, creando em tôrno dêstes

uormais um abieil!.e tendente exclusivamente para o mal
JllIl'll uma debilid~e-inoral incompatível com as necessida-

" do convívio social". (~~9)·
EDUCAÇÃO FíSICA E DELINQU~NCIA. - Poderá a ~

""(,lIção física influir de modo a minorar a delinquência ~
laI IIIUl, juvenil Ou n;f..esmodo adulto?

"Desde remetes tempos uma correlação se notou 'entre
, 1/1. rórias de per ·exsidade e determinados sinais físicos
I "II()s'~"Ulteriormente, examinando um grande número ~

I I' ('SOS, tiveram os naturalistas o~asião de notar neles tan- ~
t uromalias físicas e psíquicas que a idéa se Ihes impôs

'JlIt" os~criminosos constituem uma classe de sêres dege-
I , IIlos'\PrGAROFALO)lna.)

M/lH,não serão os criminosos apenas o produto do meio?
1-:' "HO I' dor dos 20 anos de idade que o indivíduo se
-nvulve muis fisicamente ,e psiquicamente, torna-se inde-

"d"lIft ~' procura fazer a sua vida. Surgem, então, mais
IIIIC'lltl'lI1ente as dificuldades que, muitas vezes, rompem o

1'IIIIIIrio psíquico e levam à delinquência' .l3~)·
rk-l inquência juvenil res\,!l:tiaem grande escala do "uso

11(11 ClJlI'iO ?a~ horas de la~er':'~A .P!ay-Grau;z~ and Recrea-
I 1/ h,'1()('ratzon ar Americo"" coligiu em varias partes do -

I publicou grande número de pareceres de juizes de ~
I 111 I" , oficiais de menores, sociólogos e educadores, os
I IJI'lIvtHnque a recreação convenientemente dirigi da re-

" /I dollnquência de 25 °1' a 75 °1° em regiões onde lera
I Irl (I percentagem de delinquência" .(3~b). "7ítfí.

111 I "{I, por ventura, êste zesultado bastante animador? ~
1'11' '1\1(' não orientarmos cientificamente, .as horas de ~
I 11, "I'IIII1(;OSc dos jovens, de modo a delas tirar pro- ~
I

CL'R--
~

-uma unidade útil na socie- c..L~':;..::::.:!-
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V ários fatos têm demonstrado que nas horas de folga
;t;jL o adolescente, mais do que os outros,está sujeito a contrair
~,,1AÚM.Jícios em prejuízo da sua ~o física e, mais do queA .'\.-,tá(~ esta, de sua ~o.n.s.ti.m.,i~ãbmoral.

I "Na educação física há um conjunto de especiais atri-
----; butos que o seguimento de suas r~gras tira milagrosamente
~ do corpo e da alma dos homens'~l(:FBRNANDO DE MAGA-

LHÃES) ~)~) (W)'
Diz MARANON que "dois terços, pelo menos, dos hO!Q.Q-

sexuais apresentam sinais físicos de intersexualidade"~~m-
--:-:-: pois de referir que, na puberdade, esses indivíduos mostram
~ estados orgânicos passageiros, de intersexualidade, o mesmo

autor conclue por afirmar que o número de homo-sexuais,
com sinais morf'ológicos de intersexualidade, se aproxima
&100%. ~~ ,

HIRSCHFELD afirma: "Não encontrei, entre 1.500 ho-
mo-sexuais, um único que não fosse poss{v4{ distinguir, fí-

____ sica Rll)moralmente, dos homens comuns"~)lalcomo MARA-
~ NONt'lUe sustenta o mesmo fato, quando diz haver encontra-

do, em dois terços deles, sinais físicos de intersexualidade,
sendo que nos restantes não seria difícil descobrir, em sua
puberdade, vestígios de feminilidade mais ou menos decla-
rada. ( ~)

No Laboratório de Antropologia Criminal, 'no Rio de
Janeiro, foram estudados 195 homosexuais, que permitiram
as conclusões seguintes: I) - há um predomínio acentuado
no Igrupo longilíneo (56,41%); II) - vem em segundo logar° grupo normolíneo (38,46%); III) - épequeníssima a per-
centagem do grupo brevilíneo (5,12%); IV) - dentro do
grupo longilíneo, há franco ~redomínio (40%) da variedade
"longilínea normomélica"~\'sto é, indivíduos cuja longitipia
é constituída à custa da deficiência do tronco, 'pois os mem-
bros são normais.

Isto nos faz chegar, sem esf'ôrço, à conclusão que os ho-
mosexuais são indivíduos geralmente com massa muscular

---:: pouco desenvolvida e mesmo, conforme tem sido observado,
~ de formas até roliças. O desenvolvimento muscular em-

presta ao indivíduo uma apacêncía de masculinidade que,
de maneira alguma. se poderá coadunar aos homosexuais .

A educação física corrigindo 'essa aberração morfoló-
gica, não poderia também corrigir a anomalia psíquica? A
segunda não será consequência da primeira?

As relações existentes entre o crime e o biotipo tem
sido, nos últimos anos, convenienjçmente est.Y.4adas, sobre-
tudo após o~ trabalh~ de PENDEt~ARRAR~ANDO.GNA-
CASSON~~~VIDONI}~Dl,TULLI~BAR~ARk~'lBOXICIP,'NIA-
RANON~ALDANHA\\'i\UIZ-FUNEg.~lJIMENEZ DE ASÚA(~
e outros. ''':1/

"O crimínoso nato será sempre criminoso, mas há inú-
meras pessoasque possuem uma certa tendência para o cri-
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III • e que poderão ser corrigidas e transformadas em ótimos
membros de uma coletívidade. Inversamente, caractéres
dúbios podem, por defeito de educação, transformar-se em
11l"ssimos eJ.emeilÍoS'\~\IJ}(HITLER) ly,o) _

"Existem, na criança, os chamados sinais de alarme de
ti Is predisposições e tendências ao crime, sinais que podem
I'" de natureza morfológica, funcional ou psíquica. Es;pe-
riu lmente sobre ~stes últimos é que devem estar vigilantes
todos as mães, sabido que as' crianças perversas, rebeldes,
rolentas, impulsivas, indiferentes e desatentas são princí-

pnlmcnte as'que precisam receber cuidados especiais, para
11/10se tornarem, afinal, elementos perigosos para a socíe-
lndo . E', pois, no seio da família avisada que se inicia a
( rdadeira campanha de prevenção do crime, com a maior
.( iciência, .por meio de~as noções de medicina social dé\
'1""llça"\W(DI TUY.IOl~ Conferência realizada' em Roma) .ll.t)

DI TULLIol~~~s indica o momento preciso em que de-
IIIlOS influir mais energicamente na formação da criança. r-;;;'
I. (I tocarmos nesse ponto nevrálgico, tratando-o com o cari-~
uhu que deve merecer, os resultados serão sempre satisfa-
I 'li ills.

li Vê-se, assim, que as grandes linhas de rehabilitaçâo __
111 crianças deformadas, fisica ou moralmente, só p~dem (LlvlI
i t.raçadas dentro do quadro da medicina social e por ~

111111dos conhecimentos fornecidos pelo seu exame médico-
I oUlgic.o".(3,i) .
Em Roma, inaugurou-se em 1935, o primeiro consultório

111dico pedagógico da Itália/ com o fim de descobrir as cau-
pi-ímordiais da criminalidade infantil, ao mesmo tempo

(III! difundir, no seio da família é na escola, normas de hi-
11' f'iska c moral, capazes de evita!' que as várias moda- .

I " I 11 dt, pl' 'disposição ao crime, porventura existentes em ~
I 1111111criuuças, pudessem permanecer desconhecidas ou ~
1IIIIIIIJlI'(\('IHlidas, desenvolv-endo-se e agravando-se, na pri-
11" I o('lIsiüo favorável. E' por meio de consultórios como

.•q11('se poderá conhecer e destacar tais anomalias, fi-
I , psíquicas, que são causas dirétas dos desvios morais,

t t latllldo utilizar, em favor desses menores, os meios hi-
111'o (' pedagógicos, indispensáveis à sua reeducação,' de
I dll I'UIII as mais modernas ttigêneias científicas". (3'b) .

I J ídí Bibeí (~fpl ". " t 'ti ti1I'It\H ..eon lho 1 erro q e ~ pnmell'3. es a I'S ica
I 1111Hrnsil, entre 'quinhentas crianças abandonadas e ,....-,-;.;;

11tiO " • d monstrou que r:ão havia entre elas uma única c."6\"j......-
• 'I" (' absolutamente sa, apresentando cada qual, .pelo ~
11t ti 1111do nças geralmente graves, capazes de, por si

111111"'1"111'1<\"seu desenvolvimento f'ísieo e mental" .(3l,V,) ~
ri II IIto um pouco sobre estas últimas palavras. . c.J&.,..-~
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A influência da educação física
na formação da raça

1) - A voz da História: LEÓNlDAS(~9) FlDíPIDE,atD) O
guerreiro ateníense - JAHN ~Ht)

2) - Bases para a formação da raça: Herança e Meio -
Alimentacão - Variacões Somáticas - Caractéres
Adquiridos, (U~). .

3) - Elementos antagônicos na formação da nossa raça:
. Branco - índio - Prelo,

4) - Tipos de brasileirocuja divergência se acentua: N01'-

tista - Sulista,
Correntes Imigratórias: Judeus - Alemães -- Japo-
neses - Latinos,
Correcão de defeitos mórbidos: Débeis intelectuais --
Débeis físicos,

7) - Seleção da Espécie: Eugenía - Eutenía - Eutanásia
- Seleção Inversa - Papel do Estado,

8) - 'Observações Pessoais,

5)

6)

"E' sobre a fortaleza de seu povo que re

l
-

pousam as bases de uma grande nação", (Hl
I. Marinho '(3j~

A VOZ DA HISTóRIA

Poderá a educacão física 'exercer influência decisiva na
formação de uma raça?

De que modo I?efará sentir essa influência?
De fato, é notável a influência da educação física na for-

mação física e moral dos povos, A auto-confiança que ela
desperta em cada indivíduo traça para um povo, corno o seu
principal característico,' a fortaleza de ânimo,

A história nos mostra em várias de suas páginas exem-
plos verdadeiramente dignifícantes.
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,LEÓNIDAS, com os seus 300 espartanos, sacrificado à ~

linha do exército invasor dos persas, enquanto, na pequena ~
oidade de Olímpia, num supremo desafio, a Grécia inteira
rlisputava a 75: Ql~mpíada.

FIDÍPIDES~~fl? que tendo corrido 232 quilômetros, ida e
-olta à ~parta9tttim de solicitar o auxilio dos espartanôs con-IEs
/1'1\ os persas, foi por êste motivo dispensado por Miktades(J'tt)
cl(' tom~)parte na grande batalha travada na planície de 1\1a-
,.nLona\;~'7que fez questão de entrar em combate, no qual veio --1i
I li r morto. Nesta batalha, os atenienses, consideravelmente ~
101'rioresem numero aos persas, alinharam-se e correram
11111quilômetro e meio sem alterar a sua formação de com-
Imtc, " que impressionou profundamente o' inimigo, que ter-Ifa.tt
1IIInou por ser desbaratado, já que não pudera deter ~().t(llelt
mpeto entusiástico. e cheg~ a julgar as tropas gregas como M (iW"~
1IIII'uas de loucos. .

Logo após essa memorável batalha, certo guerreiro ate- •
1111nse, em tôrno de cujo nome há grande confusão, realiza .~
11111sfôrço titânico, correndo 42 quilômetros, para, com sa-~
j I ifl iio da propria vida, levar aos atenienses a sua derradeira (
I' Invra: "Vencemos!".. r ' I

g ~stes exemplos não se limitam apenas à História Anti- ..~t
I O século XIX também nos demonstra o valor da educa- ~
11)l'lsica, sob o ponto de vista de levantamento da moral pelo

1'"'1'01'0 físico. . 13~c) -
A JAHN, Ludovico JAHN, cabe a glória da maior reali-

/10 patriótica, aplicando a educação física às finalidades
1I1'1,:rifas da belicot~-,ge~te germânica .. A:Pós o frac&s~o de
I ~g~l() qual JAHNi"rõmara parte, sentiu este a necessidade

I III'lifÍ!car a mocidade de sua pátria para que tamanho ul-
I I I f'ossc vingado. Cultivou-se então no espírito teu tônico a ~
I 1111/1I' n moralidade ; incutiu-se no coração dos jovens um vi- ~
, 11111"",'\ Jlálrif;l~f com intenso método de trabalho físico,
11c' 'lIitl ./AIIN\>tazer forte do fraco, do mêdo a coragem,
111IUI'IYII1I'a timidez em audácia e converter o egoísmo em

I1111 1110. h ao soar a hora, anciosamente esperadã, da vín-
I 111,IlIdos os seus alunos aptos a pegar em armas, cujo nú-

111 1'111considerável, tomaram parte, com o maior e,ntusiás-
" 1111lutu franco-alemã. M1fit~s encontraram a morte nos I
'1'0 dt' h~t!Mha, mas JAHN;~)'or duas vezes, conseglq en- ,,{ ).,
I 111PllrI&'rY>recedendo a seus alunos. f'

\t, elc. r, los como ~stes, está a Hist~ría pontilhada. c.t.'lO')(
BASES PARA A FORMAÇÃO DA RAÇA

111111lodos os s~res vivos, a criança, na sua indívidua-
1\1 llll('gl'ul definitiva, é o fruto resultante de fatores ,t.~~~t

I I c 11 , 11 111' 1\ obrigam a manifestar ás suas virtualidades: . .
I 1111I I 11 111.io . I 1'tJ .l{ 4.P; I U/7~

rf I" I '"~ t s »
I 1111 illlpl c1{LOo nome de Fjlípides.(~~~J
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~ . HERANÇA ~ O indivíduo ao nascer é a herança bioló-
gica de seus pais, de seus ascendentes em geral. O principio
básico da hereditariedade determina que o indivíduo trans-
mita aos seus descendentes, todos os atributos físicos ou fi-
siológicos que herdou.

,"Assim, n.o organisD;lO I?siquico ,os primeiros insti.».tos a
despontar serram os animais e egoístas, que SERGtJ~amà
fundamentais e que, não por efeito de educação ou de meio,
mas por simples evolução orgânica 'e sempre por lei de here-
ditariedade, se iriam sobrepondo sucessivamente os instintos
adquiridos Jd)elaraça, depois Q{> da família, enfim, os dos pro~
genitores"laoo('GAROFALO) (~~'1)

O Dr. LE ~ARINE~eclara que "o fim da educação
,fisica é procurar e conservar a saúde, a energia, a Iôrça, o

,~ desenvolvimento harmonioso do.corpo, ~rendimento em ira-
~~ balho útil, a dextrezae a melhor utilização das forças, o equi-

t:...:::--- 1íbrio das faculdades morais, intelectuais e físicas; em última
análise, a transmissão destas qualidades à raca pela heredi-
tariedade" .Ml) . .

MEIO - Deve-se entende~ por meio ou ambiente o con-:
I junto de fatores que influem sobre a criança depois que nasce,
de modo normal ou eventual, tais como : o processo d~ ·crl~ç-ª.2./e
Ifísica, com 'predominancia da alimentação; ~ crJ~ão psíquica,
intelectual e moral- educação - representada pelo ambiente'
familiar e o escolar; o clima e as estações traduzindo o am-
biente físico; os fatores morbíficos e o ambiente social e eco-
nômico. ~

Dêste modo, "as condições de cr}f!ção e de educação na
tessítura do caráter, da conciência, da individualidade, em
suma, influe ·poderosamente e não raro decisivamente, já de-
formando o que nasceu perfeito, já agravando ,e compHcand~
ao envez de atenuar e corrigir as máculas hereditárias" . (S9J,

Em se tratando de meio físico ou de meio sociat, o ho-
-mem não consegue 'evitar a influência decisiva do ambiente

~ qu~ o ~e~ca, Assi~, o homem é o produto do !lle~o, E: esta
L~ açao dirêta do ambiente que acentua as divergências existen-

tes de um para outro povo.
"As mudanças físicas, mentais, e morais que se produ-

ziram no homem desde os estádios mais remotos da selvage-
ria até o começo da civilização foram seguramente muito
grandes, mas bastante inferiores às enormes transformações
que se deram antes( ql:tf nossos antepassados sê tornassem
realmente homens". ~'J~J

A ação mesológica põde modificar, até certo ponto, as
tendências a que a herança se propõe- Um indivíduo cujos

. ' pais apresentam grande pobreza muscular, por falta de ativi-
__ dade física, poderá adquirir, por meio de exercícios e b~a

c(..X";A~ alimentação, um desenvolvimento muscular acentuado. Em
crianças da mesma idade, notamos maior desenvolvimento em
algumas, cujo meio é mais propício, do que em outras, cujo
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ambiente se inferioriza. "A média da,' condições físicas
- escreve o major BARBOSA LEITE~ das crianças de 13
unos de Copacabana, por exemplo, é suP(eripr à das crianças
da mesma idade, do centro da cidade". ,9;) .

Do mesmo modoque o ambiente influe na formação fi- rc
síca tamhem o faz, e com maior razão, no desenvolvimento ~.
mental. '

"A rapidez do desenvolvimento mental' é muito desigual
nas crianças, da mesma fórma que a rapidez do crescimento
físico, da estatura por exemplo. As diferenças decorrem de
um fator intrínseco, rapidez evolutiva de um lado e, de outro,
ela potência total do desenvolvimento. Assim, de duas crian-
çasque chegarão a estatura igual no fim do crescimento, uma
pode ser mais precoce que outra, durando menos tempo seu
.rescímento : mas, na maioria dos casos, num meio homogê-
neo, uma criança maior que outra atingirá, no final do cres-
cimento, maior es tatura. Dá-se com o nivel mental (corres-
pondente a u'a média das várias funções)L\o mesmo que se dá
com o nível físico de desenvolvimento"l~9"(HENRI PIÉRON) .Ó91)

O meio pode exercer influência tal, aponto de crear com- ~
plexos de ínferioridade que atuam de maneira aniquiladora ~ -,
sobre os seres humanos. dr' I

"O número de indivíduos, vítimas do complexo de iní'e- ~
1 ioridade, corresponde menos à quantidade de indivíduos 01'- C y.. til
gnnicamente prejudicados, que ao n(vel de elevação moral ~
do lar, da escola, da sociedade, com 'que eles reagem a tais 'I

defeitos". (3'H')

ALIMENTAÇAO - O regimen alimentar, na criação da
infância sadia é fundamental; dela depende um pleno desen-c..~-::;r7JJf'J'-
volvirnento físico da criança, capaz de lhe assegurar um es- ~
Indo de saúde perfeita, a necessária resistência ,e a imuni-
dnde às agressões morbífaen.~s do ambiente.

aq9J
JOSUÉ DE CASTHO tem carradas de razão quando' afir-

mil C(u~os l!l0~'e:nos antropolog~stas~ a!-rayés de múltiplas in- -.;zíV
dn 1nçoes biológicas, chegaram a evidência de que os car'ac- ~
li.l'('s de deficiência e de inferioridade de alguns 'povos, atri-
hulrlos outrora a fatores étnicos, a f'atalidadé raciais' são (e~
I JI nas consequência dirêtas das más con ições higiênicas( as (.
, I pl'incipalmente de má alimentaç~o.

ARVALHOLIIGO • .. di -DELGADO DE C. aSSIm aprecia as con içoes
.I,. nlimentação do nosés sertanejo: "O regime alimentar de 11.s0
1'11 Indo, longe de contrabalançar as deficiências das condi-
IIC' higiênicas, ainda vêm com os pratos tradicionais acres- -@

I ulur as desvantagens de uma dietética pouco acertada. O ~
('I'IIIIH'jO não consome em proporções ef'icientes legumes e
1111/1 • No seu lar a pobreza é a regra; mas emhora modesto
I IIch rin npr sentar, senão requintado confôrto, pelo menos
, I 11 ~' bom gôsto". (4.0\)



VA'RIAÇõES SOMÁTICAS - o resultado diréto dos fa-
tores que integram o ambiente físico ou social, constituem as
variações somáticas , "Um indivíduo põde ser muito forte,
robusto, musculoso, .por efeito de uma bõa nutrição e de exer-

~ cícios fisicos adequados. Outro pode se tornar de tempera-
C"L Vi mento excitável, por efeito de alimentação inadequada, con-
~ 'jugada a uma vida infeliz, a miséria". (4ot)

I O desenvolvimento do indivíduo, portanto, é a conjuga-
\! r \ 1I r.l\çã~ de três fato!es que se completam: a hereditariedade, oC rV'V'·UtmelO e a educação. , I

• • (4oil
L' CARACTÉRES ADQUIRIDOS - Segundo THo.MSo.N, o
caráter adquirido constitue'luma mudança estrutural no cor-,

o po de um organismo pluricelular, implicando em um desvio (
,.-;;-JfJ do normal, provocado diretamente no decurso da vida dom-="
~ divíduo por uma alteração no meio ou na função (uso ou

desuso), desvio esse que ultrapassa os limites da elasticidade
: orgânica e persiste, .por isso, após a cessação da causa". (V~) .

. I"~ • :exemp~Q: o desenvolvimento muscular obtido pela gi- I

~nashca. (~,,) 'l"'~~ '/'À" I' I, ( c
r- • ALMEIDA JUNIOR nos 'exemplifica ainda que, se, dentre

~ dois gêmeos univitelinos, um aprender a tocar piano e outro
~ não, haverá entre ambos uma diferença fundamental na ha-

bilidade para o uso dêsse instrumento. (401)
" O período de maturação do homem, comparado ao dos
outros animais, é muito mais longo, de modo que, durante o
mesmo, o meio exerce a sua influência com maior facilidade.

E é preciso que essa influência seja sabiamente orientada
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ELEMENTo.S ANTAGôNICo.S NA FORMAÇÃO.
DA No.SSA RAÇA

, ('I.t)
AJ.\~.1idade de raça e de língua, segundo FI'.PeHE e i\IOM-

SEM}4\~o os fatores objetivos sSbre os quais repousam as
bases da nacionalidade. E' esta tambem a atual conc-epção
alemã. HITLER4l-~iz que se os homens creararn os limites
entre os paizes, os próprios homens podem modif'icá-Ios de
acôrdo com as suas necessidades. 4/~ 11

"Certo o Brasil não apresentá nem ·poderá apresenta"
ainda mesmo em período mais orgânico, o caráter de um
blóco massiço,jnfrangível,) com a harmonia e a unidade ló;\
gíca de um mesma ideal'\!t" (FERNANDO DE AZEVEDO.) 1\\"1
o "Não temos lJ!,\,dade de raça~~'ilNâa há um }iPQ antropo-
lógico brasileiro"}"l\1iz, EUCLIDE~A CUNHA.l \\''')

"Adstrita as influências que mutuam, em graus variáveis,
treselementos étnicos, a gênesis das raças mestiças do Brasil
é um problema que por muito, tempo. ainda desafiará o es-
fôrça dos melhor-es espíritas"~''t,;'No considerar, porém, todas
as alternativas e todas as. fases intermédias desse entrelaça-
m-ento de tipos antropológicos de. gráus dispares nos atribu-
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los físicos e psíquicos, sob os influxos de um meio variável,
rupaz de diversos climas, tendo discordantes aspectos e OpOS-
tascondições de vida, pode afirmar-se que pouco nos ternos
nvantajado" .~I"f"obrasileiro, tipo abstrato que se procura,
mesmo no caso favorável acima firmado, só p~d~§urgir de
11mentrelaçamento consideravelmente complexo 't,/fj(EUCLI-
J >ES DA CUNnA)·.(~lt) l nt

O nosso povo é o produto ~rês raças Jis-
tintas pela cultura e pela morfologia, oriundas de vár-ios con- ------=-
Iinentes e, durante mais de 400 anos, aqui submetidas a uma Cj;J1
interfusão biológica que resultou nas "etnias originárias, sem
prejuízo dos seus fenômenos heredológicos e das suas maneí-
rns de reagir ~os 'estímulos sociais e cósmicos." (~(f)tr. _ -

Dentre as tres raças que concorreram para a nossa for-
mação, figuram a branca, assinalada pela influência de várias @ll
sub-raças, a vermelha e a ,.!},.~gra,esta "com um contingente ~
ccundárioz maspr'esente",l't{YJrepresentada por vários povos,
rujas caraderrsticas diferiam, física e Wsíquicamente. Hf

O elemento branco, representado pelo português, jàera ~
umlproduto complexo na sua formação estrutural. Sua orí-
.om estava arraigada aos iberos, áraby.;), celtas, romanos, ---vít1
regos, godos 'e suevos . Oliveira Vianá'tlil'ividiu a gente ,por- ~

tuguesa da época das descobertas e das conquistas em dois
rundes grupos física e psicologicamente distintos: um, alto,

louro, dolicoide, de hábitos nômades e conquistadoresjoutro,
moreno, de pequena 'estatura, dolicoide ou braquioide, de há-
bitos sedentários e pacificas. _

~:~!!O aborígene é expresso por duas . . ,tupís e tapúias,
pnru a formação das quais tinham concorrido vários elemen- (@
11)', uns pequenos e feios, outros f4!t\>s, esbeltos e até formo- :..-:-:--
os (SIMÃO DE VASCONCELOS):'! ~ronzeados alguns e ver- ~

tllI lhos os demais.

O contingente- africano, entretanto, é que oferece as mais
I hocantes diversidades antropológicas, que iam desde os dé- c1X
IPi. e franzinos, como os monjolos, até os de compleição vi- ~
11I1·osa,como os haussás, os crumanos, os achantis e os galas.

'Alguns ltcom a fealdade" repulsiva dos tipos negros pu- -:--
11; outros de grande beleza pela proporcionalidade das for- Çf!.L
11, , p Ia côr mais clara e pelos cabelos menos encarapi-
IIllIIdos'·. (4~~ .

SOIllOS,pois, um povo complexo, tão complexo que "mes-
1111cltonlro de ca~a uma das nossas raças origin~rias, os seus ~
I PII', (\llJ:4lntcsnao possuem todos a mesma unidade morfo- ~
" I lI' ~~I~ daí decorre a "impossibilidade de enfeixá-los, no
1'1111111d(' visl~ antropológico e etnológico, num tipo único e
II H IIIIIItl".l 'tll\]



À educação física está reservado papel preponderante na
padronização da nossa raça. Ela poderá em muito melhorar
a média do brasileiro. Somos ainda uma raça em formação,
resultante do caldeamento de tres raças diversas. Aprovei-
temos agora esse período embrionário para molda-Ia nos ca-
ractéres mais vantajosos. Precisamos trabalhar muito para
que não vinguem paralelamente, no sôlo nacional, dois tipos
antagônicos" impedindo a unidade da raça brasileira. Sa-
bemos que os nortistas tendem para a braquicef'alia e hraqui-
típia 'e os sulistas para a mesocef'alia ou dolicocefalia e nor-
motípia ou longitipia. ~tS) »> lq~,)t: (Ir EUCLIDES DA CUNHA em "Os Sertões", analisando o

" mestiço - mulato, cruzamento do hranço com o preto, mar
'c..~~ .maluco, do branco com o índio, e cafuz do índio com o preto
~ - diz ser ele menos {LUe um intermediário, "é um decaído,

sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a atitude
intelectual dos ancestrais supriores" .l~~t).

~ Acentua ainda o mesmo autor a profunda divergência,
~ I X \L quer sob o aspecto físico, quer sob o psíquico, existente entre
~ o vaqueiro do norte e o vaqueiro do sul. (lt~)
ríi\íi'_ "O sertanejo é antes de tudo um forte": Essa fortaleza
~ele a obtém nas lutas contra a natureza madrasta.

"A sua aparência, entretanto, ao primeiro lancede vista,
revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desem-
peno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. E'

c.ríiJíf-desgracioso, desengonçado, torto. Hercules-06,vasimodo, re-
~ Ilete no aspctoa fealdade tíJüca dos fracos"C.~d.~f'E'o homem

•. permanentemente fati.gado"Ç~te)vaqueiro do sul é a sua antí-
tese. "Na post~ra, no gesto, na índole e nos hábitos não há
~,quipará-Ios'~~ 'A luta pela vida não lhe assume o caráter
selvagem da dos sertões do norte. Não conhece os horrores
da sêca e os combates cruentos com a terra árida e exsicada.

e INão o entristecem as cênas p#iódicas da devastação e da
miséria, o quadro assombrador da absoluta pobreza do solo
calciruwlo, exaurido pela adustão dos sóes bravios do Equa-

, dor''\\\~As suas vestes são um traje d,e festa, ante a vestimen-
,,1.1 I ta f14stica do vaqueiro" do ,\lprbe~.ll\~,J..} ,~

:ROQUETTE PINTO,\.~l!~tudando os nossos tipos raciais,
assim os grupou, pela côr da ,pele: leucodertnos, brancos; [aio-

---.ííiÍ dermos, mestiçagem de branco e negro; xantodermos, cruza- ~
C mento de branco e índio e melanodermos, pretos. Baseando-( \1,)

se' no recenseamento operado em 192;t, ROQUETTE PINTO, lt~
apresentou as seguintes percentagens da população que ha-
bita o Brasil: brancos 51°1°; mulatos 22°1°; negros 14Qlo; cabo-
clos l1°r; índios 2°1°. .1 ;",

, Felizmente para nós, a mácula negra que ferretêa o nos-
so stIü tende a diminuir e, 'em futuro não muito longevo, a
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SE ACENTúA

·1



desaparecer. No Brasil não há o preconceito de raça, os cho- <"C1.Ul
ques raciais, que nos Estados Unidos se apresentam como o =
piaiLJ stí i,problema social ~ ~ r J ,-

1;1 ()
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CORRENTES IMIGRATóRIAS

"Ao falar em (povo brasileiro, somos obrigados a umas
tantas restrições, que podem ser úteis, justamente para a
compreensão da sua índole. O brasileiro é essencialmente
um povo de imigrantes, mestiçados entre eles e 'Ç,<?W popula-
ções indígenas pertencentes a famílias diversas"~.9f(MILTON
RODRIGUES) .l~!') .

Na verdade, a influência das correntes ímigratórias p~de
ser tal que afete a uniformidade de um povo. E, se esse povo -;;:;;
está em formação como nós, o perigo se acentúa, tomando &--
proporções alarmantes. Foi no sentido de evitar tal influên-
da que a Constituição promulgada a 16 de Julho de 1934, em
seu art. 121, §6°, estabeleceu: _

"A entrada de imigrantes no território nacional sofrerá
as r~estriçõ~s.necess~r.ias à ~a~antia da i~tegração étnka,e ca- -rx'1JI
pacidade Iísicae CIVIldo imigrante, nao podendo, porem, a ~
corrente imigratória de cada país exceder, anualmente, o li-
mite de dois por cento sobre o número total dos respectivos
nacionais fixados no Brasil durante Os últimos cinquenta
.anos".

A Constituição de 10 de Novembro de 1937, pouco alte- ~
rou aquela disposição. Diz em seu a:rt. 151:

"A entrada, distribuição e fixação de imigrantes no ter-
ritório nacional estará sujeita às exigêncíã e condições que/«&
a lei determinar, não podendo, porém, a corrente imigratórie fa..
de cada país exceder anualmente o limite de dois por cento ct:j:jJf
sôbre o número total dos respectivos nacionais fixados no
Brasil durante os. últimos cinquenta anos".

Vemos, assim" ue o Estado ,procura ,evitar que)por meio cWV
da imigração, agrave e o problema da nossa formação racial ~
e se estabeleça o das minorias.

Dentre os imigrantes devemos ainda distinguir os facil-
mente assimiláveis, daqueles que, de forma alguma, se assi-
milam. Entre ~stes figura em primeiro plano o judeu. "N e-
nhum outro povo do mundo possue um instinto de conserva-
ção. maispoderoso do que o chamado Povo Eleito. Já o sim-
ples fato da existência desta raça poderia servir de .prova ca-
balpara esta verdade. Que povo, nos ultimos dois milênios, ÇSiiiL
sofreu menos alterações na sua disposição. intrínseca, no seu
caráter, etc., do que o povo judeu? Que povo, enfim, sofreu
maiores transtornos do que êste, saindo, porém, sempre o
mesmo no meio das mais violentas catástrofes da humanidade?
Que vontade de viver de uma resistência infinita para a con-
servação da espécie, fala através dêsses fatos !;: (HITLER) .tt,v

'1)1-
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Os alemães que, por culpa de nossos governos passados •

• € estabeleceram em massas compactas no sul do país, con-
siderando-se uma raça -superior são pouco propensos ao cru-

I zamento . .
Os japoneses, que também s,e instalaram em núcleos dis-

seminados principalmente pelo Estado de São Paulo, devido
aos fortes caractéres que marcam a sua raça, poderiam cons-
tituir perigo para nós. Mas, fe~, não são IlJ. ito re-
fractários no caldeameiíto , -- - '>,

- Osimigrantes de raça latina, todos, sem excepção, cons-
tituem óti-mos elementos para acelerar a formação do pro-
duto racial que o brasileiro representará no futuro. Dentre
~st'es, o português é o que mais nos convém. E isso se ex-
plica não só pela unidade de língua como, também pela faci-
lidade com que aceita o cruzamento com raças inferiores,
principalmente o preto 'e o próprio produto dêste com aquele,
o mulato. Concorre, pois, o português, de modo decisivo,
para o melhoramento das raças inferiores que habitam o
Brasil.

CORREÇÃO DE DEFEITOS MóRBIDOS

O Estado não deve cuidar de ministrar educação especia- '
Iizada apenas aos débeis intelectuais. Há outros def'iciêntes
que tambem requerem cuidados particulares: são os anor-
mais físicos, portadores de af'ecções orgânicas, congênitas ou
adquiridas. A estes, cujo desenvolvimento físico e mental
está-prejudicado, não se aplicam os métodos ordinários de
ensino, "oe01vezque há anormalidades a curar e deficiências
a suprir"\~~1í assistência a ser prestada deve ter a dupla fina-
lidade de evitar as consequências das moléstias e corrigir,
tanto quanto 'possível, os defeitos de constituição e as pre-
disposições mórbidas.

"De modo geral, colocando-se no terreno bio-social, de-
vemos considerar o tipo astênico, angular, inharmonioso psi-
quicamente, e a atitude do subjetivismo que o acompanha
frequentemente, com o cortejo de traços mórbidos, como é li

írritabilidade, a desconfiança, a timidez, a hipocrisia, o des-
potismo, a intolerância, o fanatismo, o egocentrísmo corno

, tipo inf-Ejr.~re prejudicial ao equilíbrio coletivo e à felicidade
, pessoal"~"(HELENA ANTIPOFF) .(t(~\) •

SELEÇÃO DA ESPÉCIE

"A ontogênese, ou desenvolvimento indivi-
dual, não e senão uma recapitulação rápida da
filogênese ou desenvolvimento da espécie". Nt.\'k)

Haeckel. ('l't\)
---.:"" "Fazer a profilaxia social é o ideal supremo que devem

, 'C1oJ'1'Il acalentar quaptos desejam forte, bela: ,e harmoniosa a espé-
I - de humana" . \ l\~"'), i

...
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Para chegarmos a esse r"esullado temos de partir da
criança que é a unidade biológica da raça. Só da 'criança ~!Y-
congenitamente sadia pôde emergir o homem sadio. "De ~
l'~izes enf'ermíças e mutiladas jamais frondejará um tronco .
víride e robusto", (41t~) .--:-:-:

.A raça só poderá ser grande e perfeita, se antes de tudo ,~
for sadia, sé a constituírem seres hígidos e normais. ~

Assim, o problema de um povo como o nosso, cuja raça
se encontra em estado embrionário, reside sobretudo na pro- ~V
creação sadia e na perpetuação da espécie 'por seres hígido~ ~
e perfeitos, sem estigmas nem .deformídades, defeitos orgâ-
nicos ou funcio~ais. c -

, HITLERl~z que embóra seja grande a importância da ((:~
educação física e espiritual, não é menor a da seleção dos ~
melhores indivíduos.' (4,1\'\)
, Para ALMEIDA JUNIOR, "é indiscutível que os indi- <~
viduos geneticamen~nfer.0res pr~c~sam s~r recusados" .l~'tf)

Procurando defender a sua polIhc~lriAÇ1sta, que mereceu ~
os mais diversos comentários, HITLEJ:1.~~'ycreve:

"Todo cruzamento entre dois sêres de situação um pou-
co desigual na escala biológica dá, como produto, um inter-
mediário entre os dois pontos ocupados pelos pais . Si,gni-' ~
fica isto que o filho chegará provavelmente a uma situação ~
mais alta do que a de um de seus pais - o inferior, mas
não atingirá entretanto a altura do superior em raça. Mais
tarde selá, por conseguinte, derrotado na luta com os supe-
riores" .(45~) . l I J

Aqui cabe umparêntesis, .CJ...W vem reforçar, sobretudo,
-este conceito. ISAíAS ALVE~~~tudando 7.632 crianças no
Distrito Federal, às quais aplicou os testes de inteligência, ~ .
chegou ao seguinte resultado: o Q. I. médio dos alunos ~
brancos foi achado em 79,8; o dos mestiços em 73,7 e oi dos
pretos em 70,25" .ll\ si) . _

"O papel do mais for te é dominar. Não se deve misturar c..c.~
com o mais fraco, sacrificando assim a grandeza própria". (Ul) , .

"Dado o fato de que o elemento de menor valor sobre-
puja sempre o melhor na quantidade, mesmo que ambos
possuam igual capacidade de conservar 'e-reproduzir a 'Vida, c.7'jJ:íJ
o elemento peor, muito mais depressa se multiplicaria, ao :..-=-:---
ponto de forçar o melhor a passar para um plano secundá- , .
rio. IIm,p'õ~\se, por conseguinte, uma correção em favor do
melhor" '~""" . \ _

"O resultado do cruzamento de raças é, portanto, sem- C'-Xl..fll
pre ~ seguinte:' r"

I) .- rebaixamento do nível da raça mais forte; ~
H) - regresso físico e intelectual, e, com isso, o come- .~

ço de uma enfermidadê que progride devagar, mas ~
seguramente". \'t{S) .
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GILBERTO FREYRE conta que, após prolongada ausên-
cia do Brasil, viu um bando de marinheiros nacionais, mu-
latos e cafusos, guarnição de um dos nossos vasos de guerra,

C.CXt...'" . e que lhe deram a impressão decaricaturas de homens des-
::...:....:---- tacando-se na neve mole de Bllooklyn(~)fMas "não eram sim-

plesmente mulatos ou cafusos os indjvÍduos que eu jullClav~
representarem o Bras~l, mas 'ca~usos,Jf.ttW~Ilatosdoentes" 1(51',

Na sua "SociologIa Educacional )!")M'IrmaDELGADO DE
CARVALH~\ofl'''No interior brasileiro, são as condições hi-
giênicas que se impõem 'p~la sua d;fi?iência,: .15% da .popu-
Iação é formada de Indivíduos a?emIcos! yl~lll~as do lm'p~-
ludísrno da opilação ou do barbeiro. A iniciativa e a ativi-
dade do sertanejo estão, em suas origens mesmo, pei~d~s
pelo estado ri~)saúde. O indivíduo está cansado a~\ PrI?Cl-
piar a luta'\:, "O nrohlema do fisweamento rural e pois o
mais premente de nosso interior'\~'Em segundo logar, pc'rdy,
ser atribui da a inferioridade rural às condições econômi,caS'l.q'J)

EUGENIA t4."~\odemos definir a eugenia como o melho-
ramento cie~tlf.fco da espécie humana, ou 'segundo ALMEI-
DA JUNIOR,ct 'o melhoramento das qualidades here~4tdrias
da espéci~"f\llediante seleção do plasma qermiuatioo' . --.para
GALTOWef:tgenia é o estudo dos meios subordinados à ação
social, capazes de melhorar- ou de prejudicar as qualidades
raciais das gerações futuras, quer física, quer mentalmente o

Com esta ou aquela definição, o fim da eugenia é Ü'

mesmo: evitar ou reduzir ao mínimo aprocreação de indi-
víduos tarados, que surgem para a vida "inferiorizados por
estigmas h~~~ditários, agravados por defeitos de criação e de
educação" ~1I,~ssa finalidade póde ser traduzida por duas or-
dens de medidas: a multiplicação das famílias eugênicas em
detrimento das não eugênicas e o aperfeiçoamento -constan-
.te dos métodos de 'educação social do homem afim de que

J os bons genotipos, produtos das familias eugênicas, encon-
trem um ambiente capaz de orientar e conduzir o soeu de-
senvolvimento, proporcionando-lhe os resultados mais van-
tajosos.

--" "A cr iança'ltem direito de nascer em boas condições biofí ) o

~ IÓ,g1Jcas,isenta de defeitos físicos ou de taras hereditárias" L~"~
I. I. A ~u~eni, preocupa os povos desde remotas éras . LI-

[) tCURGO~1em ~l?a~ta, extendeu o amparo da lei ao "inf'antí-
L ~údio ,eugênico'~l\1\. criança ao nascer era visitada pelos mem-

~ , mos mais velhos da família que julgavam do. seu direito
(t.LI à vida. Se o recem-nascido era aleijado, de comI1~,~\.çãofran-

, (~ zina ou aspecto doent]o, lançavam-no ao Eurota~""INão con--
vinha ao Estado a existência em seu seio de indivíduos do-
entes ou débeis. lltl;) (~ll.\)

'Na "República', PLATÃ(}! admitiu a mesma medida
te. L.1t tanto para os filhos dos casais inferiores como para os maus
__ produtos dos casais superiores. _



-E' claro que esses processos eugênicos não mais se coa- (( LI"_
dunam com a sociedade dos nossos dias. I

A grande preocupação eugêníca está em formar aní- ti' 't'~'

mais humanos fortes, sadios de espírito e inte({gentes e pode c..et:'í
ser resumida na seguinte frase de HITLEI:l~lr'Quem, física ~
ou espiritualmente, não é sadio ou digno, não deve perpetuar
os seus defeitos através de seus filhos!" (4 fi) .

, EUTENIA (4~) Se à eugenia compete a b~a geração, a ~
eutenia, tem o encargo do bom desenvolvimento; compete- C~
lhe selecionar o ambiente, torná-lo sadio e capaz de 'excitar \ '
as boas qualidades do indívídjo, físicas, fisiológicas ou psi-!«l
cológicas , .

"Os fatores ambíentaís da Eutenia, distribuem-se entre a
Higiene e a Educação: na Higiene predominam os fatores
materiais: o clima, os germes patogênicos, a alimentação,
os tóxicos; na Educação prevalecem os agentes morais e so-
ciais: a influência da família, da escola, da sociedade. A ~
Higiene visa especialmente proteger 'c' melhorar o físico do ~
indivíduo; a Educação encarrega-se precipuamente de pre-
servá-lo dos majs hábitos, das contaminações morais,epro-Iu
cura estimular a capacidade motora (educação física), a in-
teligência (educação intelectual), a formação da individua-
lidade moral (educação moral)~(ALMEIDA JUNIOR). (4.fl)

(l\~~) (Ligo) ;
EUTANÁSIA - A morte sem sofrimento, ainda é um

problema atual, I~ tôrno de que muito se tem discutido.
TOMAS MORUS("fíós apresenta ljr.sutópicos adotando a eu-j.o,
tanásia, para aquelesque a preferem a viver atormentados J.-.;;jfff'
por males incuráveis e oruciados por ~zes dôres. Sentem SfJ:----
a verdade das palavras de MARCIAL. 'non vivere sed va-
lere vita est". (~~s). / \ J, ~ i. \~~

SELEÇÃO INVERSA: - A causa primordial da deca- 'l \
dência de todos os povos assenta sobre o desregramento dos ~
costumes, o enfraquecimento racial e a falta de assistência C7')

do Estado aos §!US problemas internos. (
, Alguns sociólogos hodiernos apresentam como resultado •

de seus estudos, a seguinte conclusão : "na sociedade moder- c:. t,.",,-
na está diminuindo a proporção dos indivíduos genetica- ~
mente bem dotados e está aumentando a de indivíduos in-
feriores". (~g,)_
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TOMAS ,~ORUS~~~O concebeu os utópicos casando às
cegas. 'ftEle.s pratícavam'fcom serenidade e sangue frio, um
.costume eminentemente chocante. para os ocidentais: uma
senhora honesta ,e grave fazia ver ao futuro esposo a noiva,
virgem.ou viuva,em completa nudez, e, reciprocamente um
homem de probidade a todapTova apresentava, à jovem, o
noivo inteiramente despido". (lH'(,)
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DELGADO DE CARVALHO(q~z que "nos Estados Uni-
Cc. •..><,· dos também se verifica o fato de uma seleção as avessas: Q

declínio da natalidadeentre os melhores elementos e a pro-
liferação entre os peores".( 4~) ,

cc L "'lI No Brasil o problema, socialmente, -tanibem apresenta
dois aspectos.

Nas cidades - onde as condições de vida são mais fa-
voráveis, onde há um confôrto maior, onde vivem as famí-
lias que dispõem de melhores recursos econômicos, onde

'" L.."'Al!I o Estado pode prestar mais diretamente a sua assistência,
onde a educação se pode completar física, moral e íntelec-
tualmente, onde as condições sanitárias são mais satisf'ató-
rias, onde a alimentação pode ser cientificamente dirigida
- a natalidade é convencionalmente limitada à média de
dois e tres filhos por casal.

Nas zonas rurais - onde o padrão de, vida é baixo e' às
vezes até miserável, onde ainda não chegou o confôrto da
civilização, onde habitam conglomerados humanos sem re-
cursos econômicos, onde muitas vezes não pode chegar a

<':Cl.)\ lY assistência do Estado, onde' as crianças, sem educação, se
...,. criam como verdadeiros animais, onde a' higiene não al-

cança, onde a alimentação visa tão sómente matar a fome.
- a natalidade é ilimitada, os casais atingem frequente-
mente a oito, dez, doze e até quinze filhos.

E o Estado não póde deixar que essa avalanche de dé-
beis fisicose espirituais cerquem, envolvam e traguem 'essa

~ nata representada por uma minoria privilegiada. O Estado
~ deve influir decisivamente para que a operação se inverta:

_ os indivíduos pobres de corpo e de espírito precisam ser am-
parados, afim de que. se possam dissolver, em vez de mistu-
rar-se sómente - fenômeno em que as ipartículas hetero-
gêneas mantem a sua constituição integral - ao cóntacto e
ao convívio dos bem formados.

I'~ Aqui .• mais u~a .v~z, está reservado um papel prepon-
~ derante àeducacão física.

_ -"A cultura física não é, pois, um problema que só inte-
c.(J'li1T-L.......,,.,w-l',esseao indivíduo ou que afete s~menÍ'e aos pais, mas é um
~ requisito indispensável para a conservacão da raça, a que

o Estado deve proteção". (HITLER)I~') .
t\1~ '= '/

(*) Vêr o Anexo n. 1.

;

(
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"A nação é a última e mais vasta, complexa e compre-
ensiva das modalidades com que se tem apresentado as so-

, ciedades humanas" .(~I)
Daí depreende-se ser a mesma uma forma de organi- c:.c.L.~w.

zação social perfeitamente definida. Assim, a unidade na- ~
cional caracteriza uma feição da solidariedade social. "

Dentre os fatores 'que concorrem para a formação de
uma nacionalidade figuram como principai.s: a identidade
de raça, de língua e de religião, os limites naturais do ter- ~
ritório, a unidade política e a uniformidade de usos e cos- C.C"-X >'
tumes . Mas não apenas sobre isso repousam as bases da .uni- -
dade nacional; a' comunidade de tradições, aspirações e ne- •
cessidades cream a solidariedade nacional, que se traduz J
pelo patriotismo. '

A nação, portanto, "é uma ftrma de sociedade incon-
fundível com qualquer das outras manifestações da vida co-

. letiva; é uma formação social infinitamente vasta e com- "'~
plexa, cujos membros são ligados entre si por um traço es- ~
pecial .de solidariedade, que se origina de uma certa e de-
terminada identidade de necessidades e interêsses - de na-
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A educação física, agente decisivo
na campanha nacionalizadora

A) -~ação - Estado - Soberania - Minoria}'>e Núcleos
de Colonização Estrangeira - Campanha Nacionali-
zadora.

B) - o. Sentimento de Patriotismo na Mocidade - Diver-
sas Organizações:

1) - ITÁLÍA: Operg Nacional Balillal~NuPiCCOli ItaliaI).i~~
Avanguardist~ Giovani Italianê-~ Pre BalillalS~ I
Fi,gli della Lupa .(Çts) (W4\ \~O~)

2) - ALEMANHA: Arbeij;&dienst - Hitlerjugend - Bund
Deutscher ,MaedeI.l':ínj )

3) - TCHECo.-SL0VAQUIA: SokoI.(m·!
4) - FINLÂNDIA: SNLL .(St~)
5) - PORTUGAL: Mocidade Portuguesa.~O~)
6) - BRASIL: Juventude Brasileira.[S',\)) .r .•.)( 1#
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, tureza política, econômica, moral. e afetiva - e se manifesta
na unidade de tradições, aspirações e sentimentos, distintos
ou contrários aos das outras nações". (f/~) . .

O Estado "é uma naçã0C?.ncarada sob o ponto de 'vista de~11 sua organização política"(~s'to é, uma corporação nacionalc.c.L." '" _~ fixada em um território e dotada originariamente de um
- ,poder de governo.

,. ~ r A escola francesa define o Estado como a expressão da
~ vontade nacional, enquanto a doutrina alemã considera-o

como um conjunto harmônico de relações de vontade.
O que caracteriza o Estado "é o fato de 'existir, na so-

__ ~- ciedade de que ele é constitui do, uma vontade, superior às
~ vontades individuais - uma autoridade, 'que, naturalmente,

não reconhece poder superior ou concorrente ao seu, ~uanto,
its relações que regula - uma suprema potestas", ({'til)

S'-LX')f.Y E' a tal autoridade que se denomina soberania nacional.
Quando uma autoridade extranha àquela legalmente

_ constituída 'e que representa a expressão da vontade nacio-.
~'Ávl nal, tenta ou chega a interferir diretamente nesse estado de
~ coisas, está atentando conra a soberanía nacional. Dêste

modo, a soberania é una, é indioisioel, é inalienánel e impre-
scritiuel .

'-LXXVII 'E' una porque sobre um mesmo território não pode exis-
~ tir mais do que uma autoridade soberana.

~ E' indiuisioel porque o poder de governo pertence ex-
~(...X_ clusivamente ao Estado.

, ~ E' inalienáoel e imprescritiuel porque representa a pró-
.E:.'41'~,~ pria personalidade da nação.

Não pode haver, portanto, maior perigo à soberania de
C(.l 'J.'f.'f.. um Estado do que o problema das minorias, quando estas

logram enquistar-se ,
Isto porque os países de origem reclamam para seus sú- ,

. ." " ~ ditos tratamento especial, maiores vantagens, direitos 'exce-
:pcionais. Na Europa, onde muitas nações são constítufdas

«("l ')()(.,c,l de vários povos e um só povo pode constituir várias nações,
as minorias têm sido o pomo de discórdia de todas as di-
vergências políticas, a centelha que tem gerado toda a sorte
de guerras.

Não devemos admitir em nosso território a instalação de
minorias. No Brasil não pode haver teuto-brasileiros, fran-
co-brasileiros, ítalo-brasileiros, nipo-brasileiros, ou luso-

, C ,-L-:X~~-~-H-brasileiros. O que temos são alemães, franceses, italianos,
;:..-.----japoneses, portugueses e .brasileiros . Pela nossa Constitui-

ção todo indivíduo que nasce em território nac'},!ll;lalé bra-
sileiro. Penso que a frase de LAURO MULLEH;~:e'bem

. quente: "Quem nasce no Brasil ou é brasileiro ou é trai
Nossos governos passados, abriram as portas do país a

todos os imigrantes sem restrições. E a Europa atual é um



panorama de. advertência ao ~rasil.. ~ão permitamos, .~<?b cct,~)()(li'
qualquer asp~otoi concentrações ialienigenas em territócio
pátrio. (m)

EpUARDO ESPINOLA no seu "Tratado de Direito Ci- I~1
"il'.{~'hcreve: "O Estado, como o vemos, é constituído por' 1;
uma população mais ou menos numerosa, que vive num ter- J ~
ritório circunscrito, mais ou menos vasto. Forma uma uni- ~
dade em relacão aos outros Estados. Toemum centro ativo
(govêrno, na mais lata acepção) que o defende externamente
e que internamente reconhece, positiva, oficializa o direito,
como o encontra no juízo ou na conciência do grupo que c.'L~XX.1X-
vive em seu território. Esse grupo é composto, na ,generali- -
dade dos casos, de indivíduos pertencentes à mesma nacio-
nalidade; mas alguns Estados há, em que a população é
mixta, formada de indivíduos de duas ou mais nacionalida-

, des, corno, por exemplo, a Suíça e a Bélgica; em alguns ou-
lros 'por efeito das correntes imigratórias se formaram mi-
norfasdo diferentes nacionalidades, como no Brasil, nos Es-
tados Unid~s; alé~ disso, a naturalização tem P?r efeito in-
tegrar na vida nacional elementos estranhos". (5 '9)

Parece ter h,avido precipitação nas palavras de EDUAR-
DO ESPINOLA(Swf.Jlfmais tivemos, nem podemos admitiu mi-
norias: o que. possuímos são núcleos d.ecolonização ex?ran- CeL. ",)(1.'!I
gerra . Jamais poderemos considerar aqueles que nascem --
no Brasil como súditos dêste ou daquele país, por serem fi-
lhos dêstes ou daqueles p·ais. .

Quem nasce no Brasil é brasileiro e d ve orgulhar-se de (.(."""",,"'-"'í('X-)(""'V/'""
o ser!

No século passado, alguns países da Europa, cuja popu-
lação era densíssima, procuraram escoar o excesso para ou-
tras terras onde as condições de vida. fossem mais fáceis.
O Brasil, recem-constituído como Estado independente, foi
de pronto visado. Alemanha, Itália, '"Polônia, sem contar
Portugal, a antiga metrópole, presentearam-nos com massas
humanas consideráveis. Não foram estas disseminadas pelo
territórlo nacional como deviam, muito ao contrálrio; no.
tempo do Império, as leis de então chegaram ao ponto de c."..~)'.v'll
proibir o contacto entre núcleos colonizadores, constituídos ~~ ...••..-
por povos nórdicos, e o elemento nacional. Formaram-se
assim vários quistos isolados de diferentes males, que se po-
deriam ir desenvolvendo até afetar o corpo inteiro da nação,
se não fossem, como o foram, rasgados a tempo. Sabemos
que das correntes ímígratórias, os latinos foram logo assi-
milados, concorrendo para isso as afinidades raciais, lin-
·guísticas e religiosas. A zona sul do país, pelo seu clima
mais ameno, foi o ponto escolhido pelos povos europeus para
a sua fixação em nossas terras. .

Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarinae Rio
Grande do Sul receberam o influxo de um forte contingente
de braços, que concorreu poderosamente .para o seu progres-
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so vertiginoso. Estabelecidos esses núcleos .de colonização
em logares afastados, onde a interferência do Estado era
quasi nenhuma, proéuraram os mesmos constituir-se eni .so-.
ciedade à sua moda, de ac~rdo com os seus costumes. .As-'
sim, continuaram a professar as suas religiões, a falar os
seus idiomas, escolheram as suas autoridades, abriram as,
suas escolas, organizaram as suas várias associações, como
se estivessem num prolongamento de seus torrões natais.
Nossas autoridades mantinham-se indiferentes ao desenvol-
vimento dêsses núêleos , Mas as coisas chegaram a um ponto
tal, que não poderíamos mais consenti-Ias sem pôr em jogo
a soberania nacional. Inicia-se então a campanha naciona-
Iizadora ,

Os núcleos japonezes, com a humildade que caracteriza:
a sua raça, submeteram-se prontamente, pois reconheceram
que tinham de acatar as leis de um país que lhes dava o pão
que não podiam obter na terra natal.

Núcleos de outros povos tambem foram acedendo. Os
poloneses, entretanto, revoltaram-se contra a medida nacio-
nalizadora e chegaram, no Paraná, ao cúmulo de queimar
escolas suas para que não fossem utiliz.adas pelo nosso Go-
vêrno . Mas a. ação enérgica das autoridades coibiu a re-
produção de tais atos.

Houve um povo, porém, que tenazmente resistiu, como
ainda hoje resiste passivamente: o alemão. Considerando-se
uma raça privilegiada, feita para dominar o mundo, seguin-
do as doutrinas de seus dirrgentes que preconizam "filho de
alemão é alemão, qualquer que seja o país onde nasça", pro-
curaram resistir à ação nacionalizadora em bom tempo ini-
dada pelas nossas autoridades. Essa resistência se traduz

m••",eirar. HPor todas as :fopB'ltt1'. Enquanto os outros se prontif'icavam
. a colaborar com as nossas autoridades, os alemães procura-

vam, sob todas as f~rmas, opôr-Ihes dificuldades ~ Mil mo-
Le.. ~c., dos de burlar as nossas leis foram inventados. Para 'evitar

'que seus filhos se tornassem cidadãos brasileiros, conforme
testemunhos insuspeitos que colhi em minha recente viagem
.ao sul, procuravam registrá-los nos consulados ou, se ti-
nham posses, faziam com que as esposas gestantes embarcas-
sem para a Alemanha, afim de que o nascimento se desse
naquele país.

Em Santa Catarina, onde o problema assumiu maior
---- gravidade, o govêrno teve de tomar enérgicas medidas re-

fCXc..1/ pressivas , O decreto-lei n. 88 de 3113138dêsse Estado, entre
outras coisas, estabeleceu: (An. n. 2).

til(.ol •.~ ri Por essas exigências, fácil é calcular que as f'n'ílSalaJf se.
~ conduziam de forma contrária às normas estabeleci das pelo
~ decreto-lei.

. O Govêrno dêsse Estado fechou assim mais de 300 es-
~ colas alemãs, cujos dirigentes' preferiam vê-Ias fechadas a
.~ se submeterem às 'atit!huia@ hl' nossas autoridades.
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Em Santa Maria do Jequetibá~~l Espírito Santo, havia
uma 'escola particular instalada em 'prédio pertencente a
uma Comunidade Luterana .t'i'~)Unia orientadora oficial, ,a
exemplo do 'que se fizera para as demais escolas, fôra desi-
gnada para esta . O seu trabalho sofreu forte pressão e o
funcionamento da escola foi quasi suspenso, sob o pretexto c..c.l(c. ~
de que o edifício era de propriedade .particular e que osalu-
gueis deveriam ser pagos adiantadamente. O governo capí-
chaba tomou medidas enérgicas ; assim, pelo decreto n. 9.730
foi creado o Grupo Escolar Rural de Santa Mail"i~~)declarado
de utilidade pública e desapropriado o p'f'édioem que fun-
cionava a referida escola particular, Q respectivo terreno.
incluídas ainda as benf'eítorias e servidões.

E a resistência à campanha nacionalízadora não se fazia
sentir apenas nas escolas. 'Traduzia-se em todas as outras
situações. A mudança dos nomes das ruas, a substituição __
dos letreiros das casas comerciais, tudo se fez lutando con- cc..XCNL
tra a má vontade dos residentes alemães, enquanto noutros
núcleos, principalmente nos japoneses, os própr-ios colonos I
procuravarg expontaneamente cooperar com as autoridades.

As regiões por onde passei, no Paraná e em Santa Ca-
tarina, fízeram-me compreender a gravidade da situação.
'Vi letreiros iassirn: "És brasileiro? Procura falar o idioma C~
nacional em tua casa". "O porte de armas não l'egistradas~
é crime punido .pela lei". Em Santa Catarina, encontrei,
profundamente disseminado, impressos que narravam o se-
guinte: (An. n. 3). .•

Poderia citar dezenas de outros exemplos, mas creio que c..t.xd.,!l.
esses são suficientes . .•

Vej amos agora quais os meios de que o alienigena se
utiliza para a sua campanha de desnacionalização dos nossos
patrícios . Podemos resumir as suas atividades em quatro Cc.~C I]i.
grupos centralizadores dessa irradiação: lar, escola, igreja,
associações.

O lar"é o queexerce maior influência pela ação direta
dos pais sobre os filhos. Segue-se-lhe a escola onde os mes-
tres completam o trabalho dos pais, na formação da men-
talidade infantil. A igreja desempenha lambem um papel
importante. O pastor geralmente, ou melhor, sempre,es-
trangeiro, sem nenhum apêgo à- terra, nem amor ás suas I ,:;-
mais sagradas tradições, congrega1ft os colonos, indivíduos C\...~.,
na sua maioria de baixo nível. cultural, os quais docilmente,
sem mesmo o sentirem, assimila~ princípios alienigenas
,e de desnacionalização . "Não seria de surpreender, assim,
,que 'esses mentores espirituais vinculados pelo nascimento e <

pelo coração a outras pátrias, atuando desabusadamente den-
tro de propício clima, se transformassem, logo depois, gra-
ças à politíca facciosa, em influentes chefeapoliticos ou lu-
~ares ,tenentes dos chefes locais". (S't~)
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As associações culturais ou desportivas são o coroamen-
to da ação desnacíonalizadora . As desportivas, comespe-
cialidade as germânicas, só utilizam ~~rcícios nitidamente
alemães, seguindo o método de JAHNl:l~to é, a ginástica de
aparelhos .. As culturais dedicam -se com especialidade à mú-
sica e ao canto orfeônico, onde predominam exclusivamente
as composições de sua predileção, todas elas de autores teu-
tos, que lhes traz~ a lembrança da terra distante.

----:- Na nossa campanha nacionalizadora devemos nos utí-
C.(;(.I/ Jizar dêsses mesmos meios: associações, igreja, escola e lar.

Das associações devemos estirpar o cará ter germanlsta
das desportivas, rprocurando introduzir jogos nacionais e
exercícios sem a rigidez peculiar aos alemães. Das culturais
devemos tirar proveito fazendo-as reverenciar nossa han-

iii:JiL deira, nossos hinos, nossas tradições. A música exerce no
tável influência sobre o espírito germânico e devemos explo-
rá-Ia. Quando falo em música não me refiro a sambas, ou
marchas, mas a trechos escolhidos, de ritmos suaves de acôr-
do com a índole daquele povo. A êste respeito posso citar
um exemplo de que ~ui protagonista.

Em Blumenau~~~ dia de nossa partida para Joinville,l~)
fomos almoçar num hotel cujos donos eram alemães, Hotel
Holetz~j,)Mal nos sentarámos à mesa, ficamos embevecidos
com a suavidade de certa música que a estação de Blumenau
irradiava no momento. A dona do hotel, servindo-nos o

~ 'primeiro prato, olhou-nos e, ao perceber'çnosso tipo latino,
querendo agradar-nos, foi ao aparelho de rádio onde co-
meçou a procurar uma estação. Depois de algum tempo de
escolha, sintonizou numa das emissoras do Rio, que, a. seu
"tI', irradiava a músicaque mais poderia ser do nosso agra-
ào: uma "batucada", verdadeiro inferno de bárbaros ritmos,
herança africana de que o 13 de Maio de 1888 não conseguiu
libertar nossas composições populares.

Voltando aos meios, a serem utilizados na campanha
nacionaiizadora, temos agora a igreja. Nosso povo é essen-

----=:í cialmente místico, do mesmo modo que os colonos que com
~ de convivem, como já, disse anteriormente, de baixo nível

cultural. Assim o temor a um 'poder supremo e desconhe-
cido, pode nos ser de grande utilidade, desde que o clero em
lais núcleos, seja (integrado [por elementos nacionais que

.,~ , amem a terra e as nossas tradições .
..J A Escola é onde Se deve fazer sentir de maneira mais

forte a campanha nac.ionalizadora. E' lá que a mentalidade
infantil se plasma, adquirindo os caractéres 'que o tempo con-
solidará. A veneração pelos nossos heróis do passado, pelas

.....---:-;-nossas lutas vitoriosas, pela grandeza do nosso território,
(,.~ pela fertilidade do nosso solo, pela liberdade de nossas idéas,

pelo nosso pavilhão, pelos nossos hinos, pelo promissor fu-
turoque nos aguarda deve ser incutida no espírito da crian-
ça até à exaltação psíquica traduzi da na palavra patriotismo.
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São as crianças dessas escolas que vão agir sobre a
mentalidade dos pais, compelindo-os a certas' obrigações
para com a nossa língua, as nossas leis, a terra que os aco- â..
lheu de braços abertos, quando os seus torrões natais não (...C<. Ví
mais lhes puderam garantir a subsistência. Dêste modo,
verifica-se a necessidade de uma inversào nos papeís : a co-
ação dos pais sobre os filhos transmutar-se-á na catequese
daqueles por estes.

Podemos definir a campanha nacionalizadora, ora ini-
ciada, como o esf'ôrço para inocular uma alma nacional, nos- ae..ViÍI_
sa, num corpo que..traz uma alma nacional, deles. A luta.:=.---.-
psíquica que se desenvolve entre essas duas almas é tremen-
da e por certo vencerá a alma nacional mais forte.

E nós precisamos fazer, da nossa alma nacional, a mais cali..
forte.

o SENTIMENTO DE'PATHIOTISMO NA MOCIDADE

"Cada país tem a sua posição geográfica, seus r-ecursos, C c.X
sua história e suas tradições, sua psicologia social, seus .inte- ;(.=---
rêsses econômicos ,e seus ideais.

O .patriotísmo é uma repr-esentação coletiva de ordem
elevada que resulta de todos estes fatores cuja intensidade cc-c:..XI
depende, não de uma excitação artificial, mas das próprias - -
circunstâncias do momento histórico". [f'tf)

Depreende-se daí que há certos momentos em que o pa-
triotismo .pode atingir o auge da exaltação psíquica, arras-
tando as multidões a verdadeiros desváríos. "Há nações a: '1..11
que precisam em tais ou tais condições de nacionalismo mais -
intenso, de uma realização mais forte da idéa de pátria que
venha r-estringir temporariamente as tendências internacío-
nalístas" . ~flir) ,

Esse nacionalismo tem por principal objetivo assimilar Xiii
os contingentes imigrados ou garantir vitais interêsses por~
ventura ameaçados.

E' na juventude que devemos despertar o sentimento de
patriotismo. E' por, meio de uma ação dir~ta sobre a mesma (.(..C XIV
que se prepara .o futuro de uma nação. _,

Nada mais acertado, pois, do que a medida adotada por
diversos países; creando organizações no seio da juventude.
Ess~s organizações têm servido para zelar pelo 'patríotisrno ÚC "f...V
nacional de cada povo e ainda como verdadeiras institui- - -
'Ç?eSde 'preparação militar. (V~r as principais organizações
existentes no mundo - An. n , 4).

,c
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A posição da Educação Fisica na admi-
nistração escolar de vários países

1) - ESTADOS UNIDOS.
2) - FRANÇA.
3) - ALEMANHA.
4) - ITÁLIA ..
5) - POLóNIA.
6) - ARGENTINA.
7) - URUGUAI.
8) - MÉXICO.
9) - BRASJL.

"Ao surgirem os primeiros ministérios da Instrução PÚ-
blica, no primeiro quartel do século passado, tinham eles a
seu eargo exclusivamente o ensino comum. Não somente os

~ agentes educacionais que não-a escola, se achavam fora das
cogitações dos ,governos, 'mas as próprias escolas de ensinotIsemi-especializa doj, especializado e especial se foram filian-

o do a outros ministé!i?s., ~,ssim, Uescolas agrícolas, fi?ava!ll
sob a alçada do mínistérío da Agflcultura ; as .profissionais,
industt-iais e comerciais com ° mnistério das Indústrias, do
Trabalho ou do Comércio e assim por diante. '

Parece ser fato bastante recente a tendência à unifica-
cão sob um mesmo ministério, chamado então da Educacão

. . ilão só de todas as escolas mas de todos os agentes de cul-c.4iJjlJl tura : escolas de ensino comum ou técnico, museus; biblio-
tecas, observatórios, jardins botânicos, institutos bacterioló-
gicos e de higiene, monumentos, relí9.~ia~ históricas, educa-
ção física, associações d·e jovens , .. " .~:~'1't)

Como veremos, à proporção que êste capítulo. se 'for
desenrolando, a educação física começou a merecer cuidados

--=-:'7iÍI dos novos ministérios da Educação, que crearam órgãos es- .
Coe,( ..~ {lI J pecializados 'para orientá-Iae escolas também especializadas
~ para a formação de professores e de técnicos. Antes de

analisarmos o problema no Brasil, vejamos o que ocorre nas
principais nações civilizadas.

ESTADOS UNIDOS - Êste é o' país de descentralização
por excelência do ensino, Assim, cada um de seus Estados



toma a si o encargo de administrar a educação de acôrdo
com as suas necessidades locais e a orientação que julgar
ser a melhor. Na organização e orientação educacionais de
um estado, encontraremos, entre outras lima Dioisão de (.c.''1.$
Saúde e Educação Física, subordinada ao Departamento de
Educacâo , Nos sistêmas escolares -das cidades acharemos
Inspetores (Supervisores) primár)ios de Música, de Artes Ma-
nuais e de Educacão Física. (S~~

No Estado dá Califórnia, por exemplo, a Educação Fí-
sica foi introduzida no programa uriiversitário em 1888 e no
ano seguinte se tornou matéria obrigatória, exigindo-se um <.,c,.c.lQ\
curso de dois anos, com cinco aulas por semana {~,b-enomi- --
nava-se, então Curso de Cultura Física e estava sob a orien-
tação do DI'. Frank I-J~",ard Payne , (~"'H)

Diz MABEL LEE eih "The Conduct of Physical Educa-
tion - Jffl) Organization and Administration for Girls and -
Women'"! According to the joint Commitee of the American C.C.GMI
Physical Education Association, an adequated secondary "JI
program is as follows:

~'. Every. !pupilenroUed in a. secondary. school should c c (.,xXII-
partícipats -daily health and physical education programo -

2" The lenght of ínstrucííonal periods should ranze (..{.,(xXIJL
from forthy to sixty minu tes ... " .t 5'He) o

FRANÇA - Ao contrário dos Estados Unidos, a admi-
nistração do ensino na Franca é fortemente centralizada e
rígida. A autoridade central da administracão escolar é o
Ministêre de 'l'éducation Nationel, que compreende seis di- ~
rections, entre as quais uma de educação física Cada di- .:
rectoria tem à sua frente um diretor e subdivide-se em sec-
ções (bureaux) especializadas que tomam conta da inspeção
dos programas, da disciplina, das -bolsasde estudos, do p'es-
soal, dos edifícios escolares, etc. (~-SI)

ALEMANHA - O art . 10 da constituição alemã diz "que
toda criança tem direito à educação de suas capacidades fí-
sicas, intelectuais ,e morais ... "(f''IAlém das organizações tra- ~
tadas no cljWÍtulo anterior, há a considerar a Deutsche Beich- ~
akadamia~\'~reada pelo govêrno nazista, com o fim d~ di-
fundir e codificar a educação física em todo o país .(;-gq)- .

~~,. ITÁLIA - Subordinado ao Ministério da Educação Na- ~
~ cional h~ um ~ub-secretário _de estado l?ara_ed~cação, físi~a'CcC~{1

c/' ._ sob a orientação do qual estão as orgarnzaçoes infantis e JU-~
venís, Pré-Balillas, Opera Balilla, Piccoli Italiane, Avanguar-
disti e Giovani Italiane. ()8~) \

POLóNIA - Todos os assuntos referentes à educação
física estavam a cargo de uma instituição oficial, denomi-
nada Panstwowy Urzad Wychowania Fizycznego i Prvzyspo- c.c.c..xX1íi.
sobienia Wojskowego (P, U. VII. F. - Repartição do Estado ~
de Educação Física ,e Preparo Militar), instit).lição creada
por iniciativa pessoal> do Marechal Pilsudski (st6jAlém de um .
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Conselho de Educação Física que estudav~.~~ 1~OV08 métodos
e técnicas desportívas, havia em Varsóvià-.S,°dúasEscolas Su-
periores de Educação Física, onde se preparavam os profes-

..• sores especializados . Afora o curso geral de dois anos, pos-
suiam cursos especiais de Medicina Desportiva, Instrutores
do Exército, InstrutoresrJlfllicos çl.Qi\ Clubs, etc. Nas Muni-
cípalidades de Cra.cóviàe PoznaI~'rl1avia também Faculda-
des de Educação Física. Isto tudo anteriormente à partilha
de seu território entre a Alemanha e a Rússia.

RúSSIA - Nêste país a educação física é funçâo vdo
Estado. Há um Coríselho Superior de Educação Física com.

, - quatro Departamentos autônomos "para formar uma nova
c.~geração de operários sãos, alegres, capazes de criar a força

do país soviético e defendê-Io contra seus inimigos'(~Stalil1)\S9f)
ARGENTINA - Existe no país vizinho, fundado ha

quasi 30 anos um Instituto Nacional de Educação Fisica,
~federal, que.entretanto, ainda não mereceu das autoridades

c..",~1l'f}l,0 carinho a que faz jús , A Municipalidade de Buenos Aires
~ possue uma Direção de Educação Física, que p-rocura desen-

volver um plano cada vez mais intenso a favor da criança. (593.)
URUGUAI - Há uma Comissão Nacional de Educacão

~ísica, anexada ao Ministério da Instrução. A Educação ·Fí~
~ica é obrigatória nas escolas e a Iormaçãodos professores
, é feita por intermédio da escola especializada. (",)

MÉXICO - Anexa ao Ministério da Educação, há uma
instituicão fede:r~l denominada "Direción Federal de Edu-
cacion Fisica"~~lqual incumbe a direção da educação física
e dos desportos. A educação física é iniciada nas escolas
prim" árías .f)l}~) .

\: BRASIL

O p~\R-eiro movimento em prg~\da educação física data
, de 1882.Srt[úando RUY BARBosAS13topôs a obrigatoriedade

da educação física em seu projtro de reforma do ensino.
Dizia ~J..e: "O quadro patológico da influência da escola na

,saúde das geracQ1){lnovas apresenta proporções da mais
triste seriedade"(~"~ então propunha: "Dos tempos consa-
grados ao ensino, os programas dedicarão uma p-arte nunca

---inferior diariamente a 30 minutos, quatro dias por semana,
pelo menos depois das aulas aos exercícios calistênicos e mi-
litares. Cada 'escola possuirá indíspensavelmente para esse
fim o seu ginásio com os aparelhos precisos. A ginástica
professada será exclusivamente higiênica e educativa, sem
caráter acrobátíeo . O 'ensino da ginástica incumbe aos pro-
fessores de primeiras letras, nas suas respectivas escolas,
desde que para esse fim se acharem habilitados. Enquanto
não,.o govêrno contratará nos termos do art. XX professores
idôneos, que distribuam êste ensino de 'escola em escola,
a horas certas eem dias diferentes. Para habilitar ao en-
sino da ginástica, os professores atuais de primeiras letras,

.•



o govêrno abrirá, em cada escola normal um curso temporá-.
rio desta disciplina, que será gratuito e funcionará à noite" ()99)
"O govêrno instituirá anexa a cada uma das escolas normais,
uma secção especial para professores de ,gi.pás'cica. :f:stes
cursos serão gratuitos e durarão dois anos"("'!E isto há quasi
60 anos! .

A 21 de Setembro de 1905, o Dr. JORGE DE MORAIS, (,~)
deputado pelo Estado do Amazonas, justificando-o com elo- c.Üj5&íí
quente ,e fundamentado discurso, apresenta na Câmara um -
projeto (An , n. 5) .

.~sle projeto mereceu parecer favorável do Relator da~
Comissão de Instrução Pública, AFONSO COSTA, não sendo,ª,~I!.!-
entretanto, posto ,em execução. .

Em 1927",22. anos depois, portanto, volta o DI'. JORGE ~
DE MOJ,lAISl1:%,gitar na Câmara o problema da educação
físical~JMuito se falou e nada se fez.

Após a creação do Ministério da Educação e Saúde Pú- '----.-
blica, C?ill)o deéret? n., ~9.8~O. de 18141~1 (R.eforma Fra~c. isco~
Camposf'tá educação física e introduzida nos estabelecimen-
tos de 'ensino secundário.

A Portaria n. 70 de 30 de Junho de 1931 baixa instru-
ções e estabelece o programa a ser cumprido. O decreto ~
n . 21. 241 de 4.4.932, que consolidou as disposições sôbre a ~
organização do ensino secundário, estabeleceu, no art , 9°,
a obrigator iedade da educação física em todas as classes.

Em 1937, a Lei n. 378, de 13 de Janeiro, que deu nova
organização ao antigo Ministério da Educação e Saúde PÚ-
blica, crêa a Divisão de Educação Física, subordinada ao ~ .
Departamento Nacional de Educação, que, de acôrdo com
o art , 12, será por onde "correrá a administr acão das ativi-
dades relativas à Educacão Física".' .

A 10 de Novembro do mesmo ano a nova Constituicão ~::::..c~:...-z--.
Brasileiraestabelece: (An. n. 6). . .•

Com o desenvolvimento sempre: crescente da educação
fisica, amparado agora diretamente pelo govêrno federal, ac KKY..f~_
começaram os Estados a crear também os seus órgãos espe-/
cializadás . Eis os que já os possuem: D

BAíA - Inspetoria de Educação Física, subordinada ao _
Departame{lto de Educação da Secretaria de Educação ~U'}lI..._
Saúde. (I,Vb) .

DISTRITO FEDERAL - Superintendência Geral de
Educação Física, Recreação e Jogos, recentemente su15situi-
ria pelo Departamento de Educação Nacionalista, subordina- c.UjQ
do à Secretaria Geral de Educação e Cultura, compreen- r -

dendo: Divisão de Educação Física, Divisão de Educação
Moral 'e Cívica e Divisão de Educação -Musical . (601-) í

Ao J
ESPíRITO SANTO Este Estado foi dos primeiros

a ter um órgão especializado para a educação física. Pelo ~
decreto -n . 1. 366, de 2616131, foi creada a Inspetoria de Edu- -
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cação Física; que, posteriormente, se denominou Diretoria
de E?ucaç~o .Fís~~_~.subordi~ada à Se<:retaria .de Educação
€ Saúde Pública ,(6Ci'1\1ereceainda rnençao especial o fato de;
dois anos antes da exigência do art. 131 da Magna Carta d
(An , n. 7). em sua Constituição aseguinte emenda:
. MINAS GERAIS - Inspetoria de Educação Física, re-

c.(.C~(..N ;gulamenfada pelo decreto n. 11.411, de 3017134e subordi-
'. nada à Secretaria de ~ducação ,e Saúde Pública. (,tO)

PARAí~A - Inspetoria de Educação Física, posterior-
mente substituída pela Superintendência de Educacâo Física
e Artístíca . ("li) Ó

PARANÁ -- Inspetoria de Educação Física, subordinada
1:. Diretoria Geral de Educação .(M..t)

PERNAMBUCO -- Serviço de Educação Fisica, .direta-
mente subordinada à Secretaria do Interior e sob a orien-

---- tação técnica do Departamento de Educação. ('/~)
C.(~"f..L.'ifJl' PIAUí - Inspetoria de Educação Física; subordinada à
------- Diretoria do Departamento do Ensino.( bt 't)

.RIO DE JANEIRO - Diretoria de Educacão Física, su- .
hordinada ao Departamento de Educacão da ÓSecretaria de
Educação e Saúde. (~I1j) •

RIO GRANDE DO SUL - Departamento de Educacão
Física.(~I~) :

SANTA CATARINA - Pelo decreto-lei num. 125, de
, 1816138,foi creada a 'Inspetoria de Educação Física, subor-

(.(", ••1 dinada ao Departamento de Educação do Estado, em substi-
tuição à Suh-Díretoria de Educação Pisica, Recreação e Jo-
gos, prevista no decreto n. 713, de 511135.(~tt}

's.ÃO PAULO - Departamento de Educação Física, su-
bordinado à Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde

_ . Pública, creado a 2'6 de Janeiro de 1931, primeiro órgão 'es-
CGCc..fI_ pecializado a surgir nos Estados e regulamentado pelo De-
-- . ~I ereto n. 6.583 de 118134.(~f8.t'osteriormente creou-se a Dire-

toria de Esportes, sob a dependência dir~ta do govêrno 'esta-
dual, encarregada de assistir às Iatividades desportivas.

. 'attl!:'J h- C 'R' G dASSIm, apenas Amazonas.j-Máran ao, eara, 10 ran e
do Norte, Alagôas, Sergípe, Goiás e Mato-Grosso não pos-
suem órgãos administrativos especializados para a educação
física. Alguns dêstes, porém, já cogitam de sua creaçâo e,

__ dentro em pouco, a máquina administrativa da educação f'í-
c.~ sica, acionada pelo poder central, aqui representado pela

Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e
Saúde, se estenderá por todo o território nacional; num fun-
cionamento harmônico e altamente produtivo de que a ge-
ração de amanhã será a prova evidente ~ da qual, por certo,
mereceremos o unânime sentimento de admiração.
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A) A tendência ~ especialização em to,...
das as atividades humanas, como con-
sequência lógica do progresso.

B) .Especialização, fator preponderante
na técnica da Educacão Fisica:••

1) - Movimento no Distrito Federal.
2) - Movimento nos Estados.
r1) - A Necessidade de Técnicos Especializados ,
4) - Tentativas da D. E. F.
5) - A Função Orientadora dos Técnicos de Educação Física.
6) - Bases para um Concurso.
7) - Programas,

"A especialização é a definição do próprio progresso. O
progresso crêa, na ciência como nas artes, na indústria comóC<:.C..L.1v
no comércio, a especialização de conhecimentos e de funções,

'Especializar é aprimorar asabedoria --- é desenvolver,
visando o máximo, cada ramo dos conhecimentos humanos,
O aperfeiçoamento da medicina se infere da especialização L.V
dos médicos, Até na cirurgia, já a estamos observando, O ~
apuro da produção de uma indústria está no desenvolvimento
das fábricas, destinando-se cada qual à producão destacada
de peças que formem um todo". (~(9) .

Assim, na educação, "como na ciência, ,como na indús- _ -
tria, como nas letras, como nas artes, como no comércio, a ~
especialização é o progresso, é o aperfeiçoamento da cultura
da alma e do corpo", \'~), A , ~

"E" claro, quanto maior o numero de competênciase ha- .-.:~I
hilidades e maior o número de competênciasexistentes num ~
país tanto mais ricos e mais venh.Jf..~sosserão a comunidade, ,\
e os indivíduos que a -constituem"~-(A, CARNEIRO LEÃO) J..bt",,)

Que representam essas palavras, senão a necessidade -
da especialização como único meio capaz de gerar indivíduos G.c.'''' 'li!!.
verdadeiramente competentes e hábeis?
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Pelo Decreto-lei n. 579, de 3017138, foi organizado o De-
§!:ii- partamento Administrativo do Serviço Público ao qual, en-

tre outras várias atribuições, complete (Art . 2) (An . 11. 8).
Que é, pois, o DASP senão um órgão especializado, cuja

finalidade é escolher os funcionários mais capazes .para os
diversos cargos púhlí os? Não visa esse Departamento que
cada seroeniuário da União tenha trabalho compatível com
as suas habilidades? E não exige para o exercício de cada
função um número determinado de habilidades'? Que é isso
senão a prova evidente de que a especialização é o fator
principal do maior rendimento nas atividades humanas '?

_Haja vista que o decreto-lei n .1'1.713,_ de 28110139, que
~ dispõesôbre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civís da
::.::::.::.-=- União, prevê em s-eu artigo 224 item VIII: (An , n. 9).

, Não pode, pois, subsistir a menor dúvida de que a es-
~lL pecialização é da maior necessidade também para 05 servi-

ços públicos, soeo Estado des-eja acelerar a sua. marcha de
progresso.

ESPECIALIZAÇÃO FATOR PREPONDERANTE NA
TÊCNTCA DA EDUCAÇÃO FíSICA

A Educação Física, mais do que qualquer outro setor
ccc L)( til educacional, não pode prescindir da formação de técnicos.
- especializados .

E isso se explica facilmente porque a Educação Física
dentro da ciência ou da arte da Educação, se considerarmos-
a Educacão como uma ciência ou uma arte, constitue verda-
deíramente a arte de uma ciência. A Educacão tem bases
científicas que repousam sôhre a biologia educacional, a psi-
cologia educacional, a sociologia educacional. )1a5 a biolo-
gia educacional, a psicologia educacional, a sociologia edu- ,!

cacional são ciências vastas, complexas, das quais .lJma parte \
_ apenas vem dizer respeito de perto à Educação Fisica . E é

c.e.e.'- )('~ a aprendizagem dêsses conhecimentos especializa dos reuni-
dos a outros também essenciais, o que torna a Educação Fí-

., sica uma arte e o que diferencia a formação do seu Técnico
da dos demais. E que outros conhecimentos essenciais são
esses? 'A hicriene_ aJ2I~~(La,_a história da educação fisica e
dos desportos, a biotipologia, a ortopedia infantil, a fisio-
terapia, a cinesiologia, a educação física comparada, a apli-
cação racional dos vários desportos.

Tanta necessidade tinha a Educacão Física dêsses técní-
___ cos que não poucas foram as escolas especializadas surgidas,

"<.L)." com o objetivo de concorrer para a sua formação, já que esta
- não depende apenas de um curso especializado, mas tam-

bém de alguma prática administrativa.
No Distrito Federal possuímos a Escola de Educacâo

"(.'-l<VT~ísi~ca ?o Exé.rcito" que l~á uma década vem prestando iries-
. - tirnáveis serviços a Naçao, e que, atualmente, é destinada.

apenas ao Exército e às forças auxiliares.



A 17 de Abril de 1939, o Decreto-lei n. 1. 2121crêa, na
Universidade do Brasil, a Escola Nacional de Educacào Fí-
sica e Desportos, justificando o Sr .. Ministro da Educação e
Saúde tal ato com °a seguinte exposição de motivos; Anexo
num. 10). .
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Seguindo o exemplo da União, vários Estados procura-
ram meios de habilitar e especializar o seu professorado,
creando também cursos e escolas. São estes os que já se
encontram aparelhados:

Espirito Santo - Escola Superior de Educação Física, "']L
creadapela lei n. 98, de 2419.36 e regulamentada pelo decre- ,-a"L.
to n. 10.330 de 2013139. (6Q.3)

Paraná - Escola de Educação Física e Desportos (íni- Cc..c.l.)(~
ciati,:;} particular), regulamentada pela Portaria n. 95, de
101413,. UoZ"I) . I Cj

Piaui - Curso Especial de Educação Física, regulamen- C (,-L""'x~:X".;'I'--
tado 'pelo decreto n. 173, de 2513139. (6J~7

Santa Catarina -:- Curso Provisório de Educacão Física,
perior de -Educação Física do Estado de Santa Catárina ja CULXX/L
se encontra creada pelo Decreto-lei n. 125, de 1816138, fal-
tando apenas ser instalada) . (6th)

São Paulo - Escola Superior de Educação Física, re- Ü, t.~,,1
gulamentada pelo Decreto n. 10.034, de 413139.(6.1.1-) ~

. As Escolas dos Estados do Espírito Santo e São Paulo e 'V
o Curso do Estado de Santa Catarina .pediram ao Ministerio J
da ~ducação e Sa_úde~.r~conhecimento, ten~o já a Escola ~u- Ccc.L7CJ<lV • .
perror de Educaçao Fisica do Estado de Sao Paulo merecido ::;.:;~--
parecer favorável do Conselho Nacional de Educacão. A .
Escola do Paraná' e o C1.1rSOdo Piauí, d~ .acôrdo CO~l oque ~ I . '.~'
estabelece o Art. 9° do Decreto-lei n. 421, de llJ"5T3"8,solí- .tJII"'V
citaram apenas autorização para funcionar . . )1".

Além dêsses, os Estados da Baía,~ Rio Grande do H~ .
Sul instalarão brevemente as suas Escolas, cuja organização (c<..CjC",!.
s'e encontra em estudos quasi conclusos.

Aex'posição dêsse panorama evidencia suficientemente <'C.O..x,X: _ ~
a necessidade de Técnicos de Educacão Física. - I

Quem tem organizado e instalado essas Escolas senão
verdadeiros Técnicos de Educação Física, militares ou civis,
ocultos estes sob a modéstia de várias denominações insi-
gnificantes? Quem tem procedido à inspeção 'e à verifica- ~n
ção dessas Escolas, senão verdadeiros Técnicos de Educação ~
Física, que na D. E. F. (1) ocupam cargos insignificantes,
mal remunerados, na condição instável de contratados? Que
funcionários, representando o poder central da União, tem
orientado eesclarecido a educação física não só nos estabe-
lecimentos superiores especializados, como também no quasi



milheiro de estabelecimentos de vensino secundáeio, lS'\::JllCl'UlI

" verdadeiros Técnicos de Educação Física, injustamente re-
inJeY"i(Jlf Hiegados a um plano ,68eHfl:àtiri-l1econdenados à anônima si-

tuação?
c'c-c.l..XX/L..n E não é justo que esses técnicos de educação física pas-- rrsem a ocupar o logarque merecem de TÉCNICOS de EDU-

CAÇÃO FíSICA?
r:1 Várias foram as tentativas da D. E. F. neste senti

L.. '611/nmas todas se têm -ésborralhado ante a incompreensão
C;cc. )(- - queles que não podem 'conceber o desenvolvimento da ,e

cação física, já 'por comodismo.rjá pelo temor de
assuntos 'que desconhecem.

Assim, instalada a D. E. F., o seu primeiro expediente
. f} o oficio n. 1, de 18!6137, dirigido ao Sr. Diretor Geral

~ D. N. E., (2) propõe a nomeação imediata de dois Técnicos
~ de Educação Física, dos quais um médico especializado.

ridade, reitera a D. E. F. o pedido de técnicos especializa-
dos em educação física.

A 5 de Maio de 1938, pelo ofício n. 106, após vários corz-
sideratula a Divisão opina "que se faça conveniente distin-ft eão entre o técnico de educação e o técnico de educação tt-

-& sica, a exemplo do que acontece no Departamento Nacional
~ de Saúde onde os técnicos, conquanto sejam todos médicos,

classificam-se nas categorias de sanitaristas, clínicos e ft~~)
quiâiras e os concursos são abertos para cada categoria'-~c
a seguir: "Em vista disso, propõe que sejam reservadas para
esta Divisão, no referido Quadro, as seguintes vagas de té-
cnicos de educação : 2 da classe L, 3 da 'Classe K, 3 da clas-
se J e 5 da classe l, a serem transformadas para técnicos de
edup,a..Çãofísica, pela forma estabeleci da no expediente ane-
xo"t~'1JEsse anexo era a minuta de um decreto-Iei : (Anexo
num. 11).

O orçamento de despesa da D. E. ~F'.,previs to para ó

L ~xercicio de 1939 e remetido pelo ofício n. 115, de 2115138,
C(.L"Gt-1/1 ll1cl~e,entre_ outsasccisas "ajudas de custo e q.jArias para

movimentação dos técnicos de educacão física'~ impor-
tância de6 :000$000. '

Ainda em 1938 pelo ofício n. 160, de 2618138,que enca-
a., L XXYlL minhou o Ante-Proj eto de Lotação do Pessoal para a D. E.
- F., era reiterado o pedido de técnicos especializados ,
c.é".x~WI . Isto c~nstitue a primeira etapa. Vejamos agora as ten-
~:..;:.;:;;..:.;..;.~tativas mais recentes.

O ofício n. 553, de 24111139, 'endereçado' ao Departa-
l....'II Iv mento ,de Admini~tração do Ministério da Educação e Saúde

Cc.<",. ,.. ,e por este encaminhado ao DASP, 'expunha : (Ali. n. 12).

-,56'-

(I) - D. E. F. - Divisão de Educação Física do Ministéri/da Edu-
cação e Saúde. -

(2) - D. N. E. - Departamento Nacio;lal de Educação.



, ,o 'Ofício 11.62, doe21214(),endereçado ao Snr. Ministro
da Educacão e Saúde, reit-era em seu item 9 opedido do ofí-
do supra-mencionado 'e acrescenta:-

"A fiscalização da educação física nos estabelecimentos
de ensino, corno está sendo feita atualmente, por inspetores Ca.f..x?5l.
que não conhecem 'Oassunto, continua sendo ineficiente .

Para melhorar esse serviço faz-se necessário confiá-lo (..(.Ú.,,~~
a inspetores especializados, conforme prevê 'O art. 98 do de-
ereto 21.241.

Esta Divisão 'está fazendo um estudo detalhado da dis-
tribuição dos estabelecimentos de ensino no território na cio- zcc L.1C. ,,)tU
nal, sôbre o qual baseará urna proposta econômica,capaz de
resolver o problema dentro das dotações orçamentárias vi-f6$' \gentes 'e a ser submetida a consideração de V. Excelência" .\1 IJ

Pelo ofício n. 367, de 814140,endereçado ao Sr. Diretor
Geral do D. N. E., pleiteia a D. E. F. o contrato imediato
de 8 inspetores especíalizados em educação física, para orien- c.aL')(~J(UI
tá-Ia nos estabelecimentos de ensino secundário, atribuindo-
se a cada um determinada zona: .

"Os 8 inspetores ficarão fazendo parte do quadro de ex-
tranumerários mensalístas da Divisão de Educação Física,
com a obrigação de visitar os estabelecimentos de ensino se- (((L)(.X"W
cundário, escolas ou cursos de educacão física de cada zona ---''--'----
do país, duas vezes ao ano, pelo tempo que exigir o cumpri-
mento do lFogram'a para esse fim organizado na mesma Di-
visão" . {6~J..,}

E' impossível que alguem possa pôr em dúvida a eficá- ti
cia dos Técnicos e Inspetores especialízados para a racional (.(.(.•..2("''10 -
orientacão da Educacão Física.

A D. E. F. .baixou detalhadas "Instruções" para ° s,er-
viço médico e para os exames práticos de educação física,
aprovadas pelas Portarias ns. 161, de 1115139e 7 de 911140.
Uma série de circulares e ofícios, exigidos estes para cada
caso isolado, t-em procurado esclarecer o assunto de modo a
não poder deixar dúvidas. Assim mesmo, 'Os insp-etores fe-
derais, por falta de conhecimentos adaptados que de modo eu L.XK)(V
algum pod-eriam possuir sem um curso especializado, f're-
quentemente interpretam de modo diverso as exigências da
D. E. F., o que não raro origina discordância entre os ins-
'petor-es e os professores de Educação Física e sérias pertur-
bações na máquina administrativa.'

Ainda no mês doMaio, recem-fíndo, num só dia, sôbre
uma mesma circular, apareceram na D. E. F. primeiro uma
inspetora queixando-se que o professor de educação física
não qu-eria cumprir a circular e depois uma professora ale- ,((l..~1(~vl
gandoque 'O.inspetor lhe fiz-era exigências absurdas. Em
ambos os casos, questão de má interpretação, por parte dos \
inspetores. Esta é a citação apenas de um caso isolado.
A Divisão, diariamente, recebe inúmeras consultas sôbre as-

-, 5'1~
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suntos de importância mmima 'que os inspetores poderiam
resolver se possuíssem determinados conhecimentos. Outro
fato interessante reside no modo ;porque o trabalho dos pro-
fessores de educação física é apresentado. Enquanto os es-
tabelecimentos que possuem professores especializados, com
registro na D. E. F., seguem uma orientação acertada en- ,
caminhando os relatórios, mapas, quadros, programas de
acôrdo com as normas estatuídas pela Divisão, os outros,
nos quais a educação física. está entregue aos antigospro-
fessores, sem curso especializado e possuidores de Registro
Provisório no D. N. E., remetem os mesmos trabalhos sem
seguir uma diretriz, confusamente, num patente zrau de-In-
ferioridade. ;:,

Há ainda um ponto que não é possível deixar de tratar;
GULXXt.tllI diz respeito ao Conselho Nacional de Educação. Com refe-

rência ao assunto, a D. E. F., pelo ofício n. 311 de 12:15139,
encaminhado ao D. N. E., expôs o seguinte: (An. n. 13).

x.,'

Para que se possacalcular dos inconvenientes na ausên-
cia de pelo menos um Técnico especializado corno membro

-({'-L.-v-..J-)l.-V-:-'~II do Conselho Nacional de Educação, basta uma Iigeira aná-
c.. nl' ~ lise, na parte que se refere à Educação Física, do Plano de

Educação Nacional, apresentado .pelo referido Conselho em
:Il~ ..

''O Títufo 'VI'!, que trata da Educação Física em seus ar-
ti,gos 31 a 34, poderia ter sido melhor orientado e nesse sen-
tido a D. E. F. propôs várias modificações. Uma das prin-

" cipais falhas reside em não prever a creação de um Instituto
eu. L.XXXl'j .. Nacional de Educação Física, destinado a realizar estudos e

pesquizas inherentes à Educação Física, de acôrdo com as
condições, climas e meios nacionais.

Sem um Instituto de pesquizas permaneceremosestacío-
nados, sem possibilidade de 'evolução, sem perspectivas de
progresso em matéria de Educação Física. Esse Instituto
poderia funcionar junto à Escola Nacional de Educação Fi-

, sica e Desportos, que' apresentaria ótimo campo e melhor
material 'para toda a sorte de pesquizas . Estudaria o mes-
mo problemas concernentes à 'educação física ,e à medicina
'especializada; realizaria pesquizas 'em tôrno da adaptação
dos processos de cultura física ao nosso meicjcoordenaria
os elementos científicos que pudessem fundamentar a ela-
boração do método de educação física a ser seguido no país.

Justifica ainda a necessidade deIL~mbros especializa-
dos em Educação Física, no C. N. E~6)fato dos relatórios
das comissões encarregadas de proceder à verificação dos ,es-
tabelecímentos superiores de educação física, precisar me-
recer estudo por parte de quem 'possa, conhecendo com se-

tc.( Kq gurança as necessidades de instalações, material e pessoal
de um estabelecimento nessas condições, estudar em seus mí-
nimos detalhes a situação apresentada, podendo apontar as



-59---":'

falhas existentes com a super-visão de seus conhecimentos
especializados, que nem todos os demais membros poderiam "
possuir. ,

Mas qual o critério a ser adotado na escolha dêsses té-
cnicos de tão grande necessidade para a educação física?

O concurso, sem dúvida, paIece o meio mais indicado; .:
mas torna-se necessário que os candidatos possuam inicial- (.(,.("J<t,I'
mente um curso especializado em qualquer dos estabeleci-
mentos superiores de educação física, reconhecidos oficial:'
.mente ,

Esses técnicçspodertam fazer parte' do atual Quadro de _.
Técnicos de Educação ou constituir um quadro à parte. 0"'--'--:-:-
provimento dos cargos da classe inicial seria mediante con- c.c.C.K'1I1
curso de provas e de títulos. As provas seriam de seleção
e habilitação, obedecendo à disposição seguinte:
I) - Seleção : 'J

a) prova de sariidade e de capacidade física: c-,-,-J(-'=--=L-'v'
b) apresentação de monografia com estudo inédito, ori- ~

ginal do candidato, sôbre assunto referente à educação fí- ~
.sica:

c) 'prova escrita sôbrepontos sorteados no momento, ~I
-dentre os do programa, cuja matéria. se relacionará com os ~
problemas gerais de educação.
lI) - Habiliiação : , ~

a) defesa oral da monografia apresentada; ~
b) prova escrita constando de duas partes, uma técnica(.~

-e outra administrativa, -.J-.::-
, Os programas para as provas versariamsôbre estes as- "aVo"''''

-suntos : :=.::-:---
Prova de seleção

1) - Fins e meios em educação. :Iii:-
2) - Fundamentos científicos da educação. "~
3) - A educação e o Estado. f!l!L
4) - A 'educação e as grandes instituições sociais. c.~,,,- __
5) - Princípios de administração e de organização escolar. gw!.
6) - A educação no Brasil; sua evolução. @: __
7) - A educ.ação em face da Constituição e nacionalização 5:i!1-'

do enSll1o. '
8) - Disciplina escolar: fundamentos e 'problemas. aVi!.
9) - Princípios da higiene pedagógica aplicadls às ~- 10

truções 'escolar-es e ao maferial escolar. ~
-10) Aplicações de estatística à educação. 5:P1i

-Para professores especializados : ~
p - Bases científicas da educação física. C.P1:L

' ..
Parte técnica:

Prova de habilitação



- o regimen alimentar nos estabelecimentos de ensino.
- A educação física elementar (pré-pubertária) sob o

ponto de vista médico. Parques Infantis e Colônias
de férias.

- A 'educação física secundária (pubertária), sol) o
ponto 'de vista' médico; adolescência em seus vários
aspêctos .

5) - A educação física superior (post-pubertária) sob o
ponto de vista médico; o contrôle médico dos des-
portos.

6) - A educação física feminina, sob o ponto de vista
médico.
O Serviço médico-biométrico nos estabelecimentos de .
ensino; a ficha médico-hiométrica e o aparelhamen-
to para sua execuçãp . ..

- Condições higiênicas das instalações destinadas à
fI ática à4 educação }ísica (estádio, ginásio eipis-
cina) . .' -

9) - Higiene do aparelho músculo-esquelético , Principais
-dclormãções e deformidades orgânicas dos escolares.
A atitude corporal como fator higiênico.

- Influência dos exercícios sôbre os órgãos ·e apa-
relhos.

_--- n
~ Parte administrativa:

C3iíI 2)
qgr 3)
(.!!JUi 4)
c.Pg 5)

C.hllll 7)
~VI1J 8)

lb741!. 9)C" l'-'?!. 10)

c. P~)<.\f

-"Ml<.UI 2)
<..PJC,'6tV' 3)

~4)

t. I)"I •.Y."f..II' '1)

c.~ 2)
c.a>.wv ·3)
c.1)~v, 4)
~v'''5)
t.~t' ••l6)
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- Educação física elementar (pré-primária ,e. primada).
- Educacão física secundária.
'- Educação física superior (atlética e desportiva) .
- Considerações especiais sôbre a educação física fe-

minina.
6) - Finalidades da educação física nos estabelecimentos

de ensino e nas escolas especializa das .
- Orientação pedagógica da educação física escolar:'

Orientação pedagógica da educação física extra-es-
colar.

- Organização de Parques Infantís eColônias de Férias.
- Instalações destinadas à ~tiea fi.( educação física

(estádio, ginásio e piscina) ; material necessário à
prática dos exercícios físicos.

Para médicos especializados :
1) - Adaptação do exercício ao sexo,

condições ambientes:
idade, atividade,

• f J '

- Legislação 'em vigor ref.erente à educação física e sua
interpretação.

- A educação física em face da Constituição.
- Educação física comparada.
- A formação dos professores especializados .
- A educacão física como fator de nacionalizacão.
- Administração federal da educação fjsic~. .



Como se pode inferir dos programas, a parte técnica da-
prova de habilitação está desdobrada de modo a permitir
questões adequadas com as funções que iriam desempenhar C.DJU...'U
os professores ,e os médicos especializados, no desenvolvi- "'-
mento de suas atividades.

Verificamos assim que dentro do próprio ramo da edu-
cação física, há sectores que exigem conhecimentos especia- C.t>~(..I"
lizados jnherellt~ a determinadas f'uncões. .' .

SPENCE~11'dmiteque a opinião ·atravessa três fases: v
"a unanimidade dos ignorantes, o dissentimento dos investi- t.f}l(\..
gadores e a unanimidades dos sábios" .('~f)

A Educação Física que transpôs com grandes lutas -a iJ
primeiraJ~ encontra-se na segunda e a admissão de l;é-H ~ ~
cnicos especializa dos, assinalará a sua entrada na terceira c.ty.L..VI
fase: unanimidade dos sábios.

. .."
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7)

8}

Os problemas que a educação fisica suscita nas re--
giões mais atrazadas. ~~
Condições que os estabelecimentos de ensino devem _
satisfazer para cumprir as exigências relativas à edu-'-D,,-L..
cacão física. --

- Hequísitos para a instalação de escolas superiores de (.OXt.1
educação física.

- Função do Estado. c. p t,WI

9)
10)



•.. .{., .

Conclusões
__ 1) - Os -educadores hodiernos são unânimes em ad-
CPItL'tlll mitir a 'educação física como parte integrante e primordial,
~~da Educação (Cap , I).
l'.h~t..'iJ1It 2) - A educação física sempre desempenhou papel pre-
~ponderante na vida dos povos (1a parte do Cap , lI).

3) -- A educação física desenvolve não só as qualida-
. as:, H des físic~ corno também as morais e intelectuais, contr'í-

C.D~Lj;- buindo de f~I'ma 'eficiente para a formação do caráter e cor-'
~ reção de anomalias psíquicas (2" parte do Cap. lI).

4) - A influência da educacão física na formacão de
I uma raça é fator que não deve ser desprezado de maneira

.,til.lla4c H alguma, muito ao contrário, cumpre que seja ;prQveit:Ml"
~ inteli~,~ntemente de modo a proporcionar resultados prontos
_.- e decisivos (Cap . IlI). '

, !r 5) - A educação física deve ser aproveitada, sob as suas
(1)L:'t \ várias formas, como agente decisivo na campanha naciona-
..,.;...;;.-- Iizadora (1" parte do Cap. IV).

6) - E' na mocidade ,que o sentimento de patriotismo
encontra campo mais fértil à sua proliferação e, portanto,
a organização da juventude em instituições, representa um
verdadeiro seguro para a integridade do Estado e a sobera·,
Dia nacional (2" parte do Cap , IV).

7) - A educação física já mereceu posição de destaque
na administração escolar de vários países, que lhe concede-
ram órgãos administrativos especializados, inclusive o Bra-
sil (Cap. V).

8) - Hoje em dia, tõdas as atividades humanas ten-c:õili. dem à especialização, consequência lógica do progresso (1a

~ parte do Cap. IV).

\

9) - A especialização é um fator preponderante na té-
cnica da educação física, 'pelo conjunto de determinados co-
nhecimentos que da exige para a sua aplicação racional;

~ assil? os' técnicos 'especializa~os ~~o de _imprescindível ne-
~ cessidade para que a educação física nao estacione ou tu-

L
multue, para que possa acompanhar o progresso, evoluindo
na aplicação de seus métodos e nos métodos de sua aplica-
ção (2aparte do Cap. VI).
- 10) - A realização do Concurso para Técnicos de Edu-

cação Física, nos moldes apresentados por esta monografia,ats: viria, ~otar os órgãos encarregados de administ~'ar_ a educa-
~ çao física do pessoal de que carece para a ampliação de seu

programa e para a maior eficiência dos seus serviços.

U)UI-
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ANEXOS

N. 1 - referente ao Cap. III

OBSERVAÇÕES PESSOAIS

Em viagem que fiz, recentemente aos Estados de São
Paulo, Paraná e Santa Catarina, atravessando-os de uorte a
sul e de leste a oeste, em missão oficial, foi-me dado o en-
'sejo de colher observações que por longo tempo me fizeram
meditag sobre a frase do Sr. Getulio Vargas: "O verd~d~i- ~
1'0 sentimento de hrasilidade é a marcha para o oeste"\~91)E
isso em estados tidos como os de maior adiantamento do
país. Felizmente, para mim, não conheço os mais atra-
zados ,

A diversidade morfológica que nos apresentam os vá-
rios tipos que habitam tais plagas, nos inclinam a juizo te-
nebroso do futuro racial" do Brasil. Há um conflito terr(vel
de raças as mais. dispares que lutam encarniçadamente con-
tra o meio, que sentem adverso, tanto difere êste do am-
biente de seus torrões natais. Na sua mor parte são indi-
víduos escorraçados, quer socialmente, quer economicamen-
te, dos seus países de origem" Isto importa dizer as condi-
ções de miserabilidade de sua existência. E esta miséria,
esta luta titânica para não sucumbir, altera as qualidades
psíquicas do mesmo modo que depaupera a, constituição or-
gânica . Como não sentirão os filhos dêsse meio, todo o
peso de tal complexo de inferioridade? Vi no interior do ~
Pacaná e de Santa Catarina,crianças quasi desnudas, que cD'-'-l'"
se criam, conforme expressão que ouvi, como verdadeiros :::=:,..:;--
bacorinhos. São todos animais e até a criança atingir a
idade do trabalho, não há diferença entre os racionais e ir-
racionais. A falta de assistência médica," ceifa milhares de
vidas e aquelas que poupa prefeririam por certo a morte,
O número de idiot::),~f ilimitado. Em Florianópolis, o go-
vêrno Nereu Ramos\l{:emuma de suas várias realizações, fez
construir, obedecendo à técnica moderna, uma Colônia de
Psicopatas; mas esta só alojará uma pequena quantidade
deles. Era preciso que se construissem dezenas de colônias
idênticas, não apenas na capital do Estado, n~~s -em todo
ele, em todo o país. Disse l\lIGUEL PEREIRPJ.qqüe o Brasil
era um vasto hospital, mas poderia ter dito também que o
povo que o habita é uma legião de doentes sem hospitais.

Constituem uma inf.elicidade, para nós, as centenas de
médicos que anualmente se formam/enraizarem-se nas ci- 1M: ..
dades, quando os campos precisam mais deles do, que aque- (:1'\Jíi'"
Ias. O Estado deveria procurar distríbuí-los de modo a es- ~
tabelecer um relativo equilíbrio.



Uma das cenas mais fortes de que guardo lembrança,
drama verdadeiramente doloroso, tragédia muda desenro-
lada no íntimo de um indivíduo curtido por toda a sorte de
desgraças.rpresenciei no Estitq~V de Santa C",tarina. Viajá-
vamos de ônibus de Joinvill~pãra Curitib~'4a super-Iotado.
Uma garôa fria tinha descido, fazendo com que nos enco-
lhêssemos dentro de nossos sobretudos ou capas, afim de
proporcionar ao corpo um aquecimento confortável. Sú-
bito, aos acenos de um homem, na estrada, o carro diminúe
a marcha e por f'impára . Um lavrador, andrajosamente co-

lni" Iberto, trazendo por uma-das mão~ uma criança de dois anos
mais ou menos, com simples vestido de pano ordinário sôhre

. O corpo tiritante e ao colo, sustentada,. pelo outro braço, um
recem-nascido . Pedia condução para certa fazenda, a 30
quilômetros. - "Impossível, respondeu o ajudante de mo-
torista, não há mais logar". O homem lançou um olhar
para o interior do veículo e resignou-se. Alguem intercedeu
a seu favor, os passageiros comprimiram-se mais, o ajudan-
te cedeu o seu logar, e o ônibus prosseguiu a viagem, balou-
çando atrozmente a sua carga humana. Uma senhora, to-

e D L)C. mou o recém-nascido ao colo,procurando aquecêlocom seu -
capote. O novo passageiro ia no primeiro banco, olhar es-
tranhamente fixo na estrada que se desenrolava ante o carro.
Aparentava cinquenta e poucos anos, alto, magro, olhos
azuis, chapéu outrora de feltro enterrado até às orelhas,
barbas e bigodes grisalhos quasí encobrindo a boca. O seu
aspecto exteriorizava a mais negra miséria. A tal senhora,
perguntou: "Onde está a mãe desta criança"? - "Alí", res-
pondeu o homem, como um autômato, apontando para a
margem da estrada. Aquela simples palavra traduzia uma
tragédia imensa. Um silêncio se estabeleceu, como se cada
um dos presentes procurasse medir a extensão da desgraça
que cabia naquele homem. "De que morreu?" indagou a
senhora. - "Febre", respondeu o inquerido . E a cena se
desenrolou ante os meus olhos, numa sucessão de imagens
rápidas e reais. Ac..asinha de barro a sopapo, chão de' terra
batida e cobertura de folhas de palmeira. A mulher sobre
a esteira imunda, o parto assistido apenas pelo cOII}p.~pheiro
ignaro, improvisado 'em médico. Infecção puerperaK'~"fuorte.
Um homem, uma criança, um recem-nascido e um cadaver ,
E tudo pela falta de um médico. E o desgraçado faz a pró-
pria cova de sua companheira, na terra onde depositara to-
das as suas 'esperanças.

C
,.1fíifL., E' triste, senhores, é muito triste, é mais do 'que triste,

~ é verdade!
No Paraná, travei conhecimento com uma professora,

destacada para organizar uma esc.ola rural em lagar a dez
l_quilômetros da cidade mais próxima. Disse-me que após

rIU 'lU reunir duas ou tres dezenas de crianças, não pôde desempe-
~ nhar as suas funções de professora. Transformou-se em en-

-XIV-
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fermeira porque os meninos precisavam mais de assistência
sanitária do que de ensino. Durante vários meses não f~z
outra coisa senão passar pomadas em feridas, distribuir
amostras de remédios e incutir nos futuros alunos preceitos
higiênicos.

No litoral de Santa Catarina, constatei, em vários gru-
pos escolares que pude visitar, a deficiência orgânica, o atra-
zo de desenvolvimento físico e sobretudo o péssimo estado
dos dentes. Pude concluir que a culpa de tal ocorrência (~
cabia à alimentação. São filhos de 'gente sem recursos, que
. se nutre sóde peixes ,e carangueijos principalmente, alimen-
tos pobres em cálcio e ricos em cloretose iodetos , A agua
épauperrima de sais minerais ·e dêste modo o organismo se ..
ressente da descalcíf'icação ,

Lembro-me ainda que no Grupo E;{;~qlarAlmirante Boi-
teux, situado na localidade de Palhoç:i,l{I1R'ovisitar a segunda
classe primária, extranhei no fundo da sala uma criança
que, pelo seu tamanhoj destoava do conjunto. Algum retar-
dado intelectual, pensei, Por curiosidade, indaguei a idade
da menina que me ·pareceu a menor da turma "10 anos", res-
pondeu-me. Admirei-me. Passei a perguntá adiante': "dez, J'-V
nove, onze, dez, onze", assim me foram respondendo. Che- ~
gou :a vez do tal maior de todos, tipo germâníco perfeito,
olhos azuis, face rosada, cabelos louros. "Oito anos". Era
o mais moço da turma, E pelo aspecto sadio dêste e doen-
tio de todos os outros, não 'Pude deixar de reconhecer a
nossa profunda inferioridade racial que ali se patenteava.

E não foi só. Bandos de mendigos, portadores de de-
feitos físicos ou anomalias psíquicas, assaltavam-nos, dispu-
tando até o último dos nossos níqueis, cigarros, fósforos e
tudo que representasse algum valor e /rtiJ lhes fosse possivel
pedir. . /. '"

Corroborando as observacões que de há muito venho Ia- -
zendo, as famílias' mais pobres, mais miseráveis, mais des- ~PL~
gracadas são sempre as que tem maior número de filhos.

"Meu Deus.vque produto teratológico não será a raça do
Brasil, se o Estado não tomar a si todo o encargo de resolver
esse problema angustiante, .que nos deprime aos olhos do ("l7l..lI.If'
estrangeiro, não o turista 'que passa pelo Rio e por São Paulo • -
e que pensa que o Brasil se resume no Rio e em São Paulo,
mas o estrangeiro que nos procura conhecer e tem interêsse
em nos estudar! -

Para êste, infelizmente, não passamos, ainda, de sim- ~
ples aborígenes!

N. 2 - referente ao Cap. IV

"Art. 7° - E' obrígatórío aos estabelecimentos parti- c.õt.~~!!!
culares de ensino primário: ' »,

10 _ dar em língua vernácula todas as aulas dos cur- -
50S pré-prímârio, primário e complementar, inclusive as de ~J)L..tt~
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educacão física, salvo quando se tratar do ensino de idioma
estranzeíro ;

60°_ homenagear aos sábados a Bandeira Nacional, con-
forme se pratíca nos estabelecimentos oficiais, fazendo re-
citar a oração que será fornecida pelo Departamento de Edu-
cacão;

• 7° - respeitar os feriados nacionais, comemorando-os
C.I>F,ç~ condignamente;

11° - organizar uma biblioteca de obras nacionais, para,
C.DL.~~II os alunos;

Art. 8.° - Os mapas, fotografias, estampas, dísticos ou
_-~ emhlemas, assim nas salas de aula, como em qualquer outra

':;..f)Lx:t.I(J. parte do ;prédio escolar, não poderão perder o característico
de hrasilidade .

Parágrafo único - E' obrigatória a colocação da Ban-
c..RLX~/V deira Na~i(')'H-al\,18)l}'l1 llâIgAlJ: cl'€ clfe"S!Jf~,. .é:)@. ~ ~ ~ ~

~~9i,)t€~. - .
Art. 10° - Deverá ser previamente aprovada pelo Se-

~ cretário do Interior e Justiça a denominação de Estahelecí-
mento de ensino particular. _ "

~ Parágrafo único -- Não deverá ser adotada denomina-
~ ção que, embora em língua nacional, recorde, ou exprima,

de qualquer forma origem ou relação estrangeira.
Art. 13° - Excetuados os estrangeiros que sejam hós-

""y..VII pedes ofi?iais do Govêrno do Estado, nenhum orador, ou
~ conferencista, poderá expressar-se, nas reuniões ou come-

morações escolares, senão em língua nacional .
.---:-:: Parágrafo único - Serão 'previamente submetidos a

~ aprovação do inspetor de ensino da circunscrição os pro--
gramas dessas comemorações, ou reuniões. . -

~ . Ar-t. 14° - ~ '~sino religioso será feito em língua na-
c...PLlCi.,)( cional, quando ministrados dentro do horário dos trabalhos
~ escolares. . '

(

r-
\

N. 3 - referente ao Cap , IV

"Perguntei em Ftorianópolis a uma criança loura, --"
não daquele louro inexpressivo de certos países da Europa,

COLX~')( mas do louro amorenado pelo sol tropical do Brasil, - qual
..::..---- a sua nacionalidade. Em brasileiro legítimo, na linguagem
_ cantada do praieiro de Santa Catarina, respondeu-me:
(,~ - Sou ~lemão. . lS~~ -,
~ :-1~:A--lemao?- NaSCIdo oncl.eJ Em Nuremberg ou em

c.j!~ Berlim'?"".Nas margens do Rheno(fiJii em Hamburgo'? C5d.t)
,~ - Não, em Blumenau .. l5~·t)

Mais adiante, indaguei de uma senhora gorda, proprie-
e.1)t.....,.,,~tária duma .pensão conhecida, qual a sua Pátria.'CM.~"~~ - Alemanha?

~ ~ Nasceu lá? _
~ - Nasci em Joinville .. t""~I
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Repeti a pergunta várias vezes aos que me pareciam ter
entre seus ascendentes a origem germânica. De alguns al,e-.Cl>L)(lC1WIII
mães ouvi a afirmação de que o sul do Brasil havia sido
descoberto ·e penetrado por pioneiros teutões, dr . Blumenau;(S"~)
"dr" Guilherme Kron .c~I) E com essas, outras fantasias in-
tencionais. .

Santa Catarina, desbravada pelos colonos alemães? E
como esconder, como explicar o esquecimento daqueles in-
dômitos patrícios que aqui lutaram desde o século XVII, -=:-<=..r.1'1"
fundando cidades, afrontando piratas, devassando o sertão, (.PUj(~,T_
levando sob seus pés de gigantes sementeiras de povoações.
conduzindo ao sabor das suas ambições o símbolo inolvidá-
vel da epopéa bandeirante?
. Não, senhores ex-alemães, que aqui viestes ganhar o pão

€ colaborar também no desenvolvimento da primeira nação
da América do Sul. Não foram vossos ex-patrícios que a
descobriram. Os seus pioneiros heróicos tinham nomes di- __
ferel~fl\ dos vossos. Chamavam-se,FJlANC1SCO DIA~YE-C'9~('
LHO, j'rovoador da vila de Dest-errd?'1:{oj-eFlorianópSl;\· , ~ue
morreu em sua defesa; L.<J...URENÇODE AN,O.RADE? ai da
cidade qt\ São Franciscd~'~~~f.TO PEIXOTO,l'U' fundador da}
Laguna~'t:ORREIA PINTO que lançou os alicerces de Lages.lf~.)
Esses, os seus descendentes, e muitos outros, foram os que
deixaram oconf'ôçto dos lares, em São Paulo e algures, pela
incerteza das plagas então selvagens e vieram, ou por terra,
transpondo serras alcantiladas e vadeando rios, ou por mar,
ao querer das ondas e das tempestades, com as s~s bandeí- HU~
ras colonizadoras, desbravar e povoar a terra catarinense.
Esses foram na realidade os pioneiros deste pedaço bonito,

. do Brasil meridional, e traziam no coração, como uma cha-
ma sagrada, o amor à Patria jovem e 'pujante que formavam.

Antes que os primeiros colonos germânicos aqui chegas-
sem, milhares de catarinenses já haviam dado a vida em
combates travados pela integri~~de da Pátria querida. O
Regimento BARRIGA VERDE,(' ~Üja origem _data de: 1739, -
cobriu de glórias os seus soldados durante quasi um século ~
de lutas, pelejando pela PÁTRIA BRASILEIRA, e quando
foi dissolvido 'em 1832, havia 4 anos apenas que aqui estavam
as primeiras famílias vindas da Alemanha.

Os germanos, nada descobriram, portanto. Aqui se
misturaram pelo seu trabalho ao ambiente nacional, sofreu- ~
do as reações do meio que lhes deu muitos dos seus costumes, ~
as influências do clima que tostou de sol ai sua epi-
derme, que lhes fez gozar os encantos duma nova existência
cheia de liberdade, e usufruir as riquezas da terra pródiga
€ milagrosa. ,

Por isso mesmo, si alemães eram os que chegaram à
terra brasileira, os seus filhos -'-- gente nova desta }Jàtria ---;-;u-
nova ~ se tornaram brasileiros legítimos . Aliás, já são nu- ~

_ merosos os descendentes ~de teutões que ilustram, corno na-
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. cionalistas exaltados, a história brasileira, como numerosos
já foram os .que morreram combatendo pela grandeza da
PÁTRIA BRASILEIRA.

Jovens e homens nascidos no' Brasil, descendentes de
qualquer raça do mundo, SOIS BRASILEIROS! Não podeis
negar jámais, sem tomar o nome de ViS TRAIDORES,. a
terra onde nascestes , A terra maravilhosa que vos serviu
de berço, que assistiu vossos primeiros movimentos de crian-
ça, que lembra os vossos amores de moços e onde desabrocha
a existência de vossos filhos, que serão homens do BRASIL
DE AMANHÃ, - BRASIL PRIMEIRA POT~NCIA DO
MUNDO!"

~NIJI"A·: - 1]\)e ttol:ht~l\ rmais !impottante 'é sem duvida
a Opera Nacional Balilla~>qüe se destina a proteger, tratar e
educar as crianças compreendidas entre 8 e 14 anos .. Em
1927, cemeçou essa organização 'com 47.700 crianças e em·
1933 já arregimentára 1.600.000 meninos e 1.400.000 meni-
nas, perfazendo um total de 3.000.000 de crianças ao-serviço
da Itália do futuro.

A Opera Balilla possuia já em 1937 4.000 campos de
educação física, 2.000 bibliotecas, 1.500. escolas rurais com
600 equipes de socorros de urgência, tendo realizado perto
de 2.000 cursos de higíene .e outros tantos concertos com a~.
suas 500 orquestras e bandas de música. As Piccoli Italianel..~
tambem educam física, cívica e militarmente as meninas ,co~
.jdadeentre 8 e ~.;1.anos. As, organizações Avanguardisti{'~t~
Giovani Italiane(Vrlra jovens entre 14 e 18 anos, sendo a pri-
meira' destinada aos rapazes e a última as raparigas, foram
instituídas com os mesmos objetivos das supra mencionadas,
constituindo um verdadeiro complemento do trabalho des'i:m-, ~}
volvido por aquelas. (~.Há ainda as organizações Pré-Balilla1SUt
e 1 Figli della Lupa, 'à;gremiaçõespara crianças entre 6 e
8 anos, com o fim de prepará-Ias .para as outras instituições.
Como se vê, o Estado toma a si a educação e a preparação
da cri anca desde os 6 anos até aos 18. Para realizar o seu
programa notável,em 1933, a Itália já possuía 1.800 colô-
nias de férias, das quais 500 à beira mar e 1. 300 nas mon-
tanhas.

N. 4 - referente ao Capo IV

ALE.M.ANHA - Cumpro falar primeiramente do -Arbei-
tsdienstj."'qu€ é um curso de seis meses a um ano, geralmente
feito no fim do curso ,ginasial por aqueles que se destinam
às universidades e, especialmente, pelos futuros professores
primários e secundá~,\>s. '
. O Arbeitsdienst~ vIsa em ,primeiro logar a educação fí-
sica. Para êste fim, o governo instalou em diversos pontos.
do país, campos apropriados com acomodações para~ cente-



nas de rapazes. Além da educação fisica e educação moral,
recebem os jovens 'educação política e praticam desportos,
exercki~s militares sem armas! dedica:ndo-se aind~ a ~lraba- ~
lhos agrícolas, Da coordenação de diversas assü};:jJ\çoes'es-
tudantinas, dentre as quais a Jugel~d.Rewegullg\~r~vada a(, II
efeito por BALDUR VON SCHIRACH s~t-giu a Hitlerjugen:dl~)
(União da Mocidade Hitlerista) , Esta organização é admi-
nistrada por um departamento especial do Estado, podendo c: ~,
ser cons~deTaldF!l"9<\omoum verdadeiro noviciado para as
Sturrn-Abteilung' (tropas de choque). As finalidades da Hi-
tlerjugend são as mesmas do Arbeitsdienst, debaixo porém
de uma úgoro&,fhdisciplina militar. Com objetivos idênticos
a Hitlerjuge~~~ programa semelhante existe a Bund Deut-
scher MaedeJ~~rgflniz~ç.ã d~stillada..à ' l].J.~a.,'

I
TDHECO-SLOVAQUIA - Nesse Estado, sacrificado à J

ambição imperialista de HiUsf~l\~~~estacava-seinconfundivel-
mente o movimento da Sokof? '!Tal sociedade foi fundada em .
18'62, tendo por tBje'Mv,", promover a educação física de todasj-s f ihl
as classes. O seu caráter era fortemente nacionalista ,e 5%
da população do país fazia parte de tal organizalfi~) Além
da educação física, principal 'Objetivo da Sokül~l'Pfomüvia ~
a~nd~ atividades intelectuais, educacionais e artís,ticas. A ~
finalidade era, portanto, fazer com que seus associados pos- '
suíssem um corpo sadíoe helo, a .par de uma cultura geral e .
um caráter firme. F'Oi'nos componentes dessa organização
que as tropas alemãs encontraram forte resistência passiva,
traduzi da pela indiferença com que, de mãos aos bois 'Os 'e
cigarro à boca, assistiram ao desfile das tropas invasoras
pelo solopátrio , Isto sem contar que muitos dos seus mem-
bros, revidando as afrontas recebidas, tombaram às balas
assassinas do inimigo.

- XIX-

FINLÂNDIA: - Nesse país, 'Outra vítima da sanha guer-
reira do imperialismo que domina ce:çJi.CU\países europeus,
a Suomen Naisten LukuntakasoalusluttJ..~rl\.ss'Ociacão de Edu-
cação Física das Mulheres Finlandesas) representa ,pape,l,..~e
. suma importância na vida nacional. Em 1933, a SNLn?wff·
Iiava 224 sociedades, com um total de 13.041 membros. Essa
organização confere a suas associadas, de acôrdo com a ca-
pacidade física de cada uma, insígnias de 5 categorias : atIe-l5~~)
tas, ginastas, skis, híker (bronze) e hiker (prata). A SNLU
possue duas moradas a.~ginástÍC'a, sendo uma em Varalal~~J
'Outra em Tanhuvaarsjl ~'nde os lideres de ginástica, jogos e
atletismo fazem 'Osrespectivos cursos.

PORTUGAL: - A nossa antiga metrópole, .acompa-
nhando 'O movimento de 'Outros países 'europeus, também
procurou ür~!i1izar a sua juventude, creando a "Mocidade
Portuguesa" ,,:>l!/0 seu programa de atividades, porém, ainda

l5T-
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não saencontra completamente desenvolvido . Tal organi-
zação está sob o contr.plle de um "Comissário Nacional da
Mocidade Rortuguesa,,}$ijtle no atual momento é o sr . Nobre
Guedes ..(SB)

'I

BRASIL: - Reconhecendo as nossas autoridades agran-
de vantagem de se organizar a mocidade do país numa ins-
tituição que centralizasse todas as atividades a que a mesma
se dedica, orientando-as sabiamente de modo a desenvolver
o sentimento de civismo e a preparar fisicamente a geração
dos homens de amanhã, foi a 8 de Março do corrente ano,
pelo decreto-lei n. 2.072, creada a Juventude Brasileira. O
principal encargo da nova instituição nacional é a educação
cívica, moral e física da infância e da juventude. Dos 32
artigos dêsse decreto-lei, cumpre destacar os seguíntes :

Art. 10 - A educação cívica, moral e física é obrigatória
para a infância e a: juventude de todo o país, nos termos do
presente decreto-lei. , '

Art. 4° - A educação física, a ser ministrada de acôrdo
com as condições de cada sexo, por meio da, ginástica e dos
desportos, terá por objetivo não somente fortalecer a saúde
das crianças e dos jovens, tornando-os resistentes a -qualquer
'espécie de invasão mórbida e aptos para os esforços eontí-
nuados, mas também dar-Ihes ao corpo solidez, agilidade e
harmonia.

Parágrafo único: - Buscará ainda a educação física
dar às crianças e aos jovens os hábitos e as práticas higiê-
nicas que tenham por finalidade a preservação de toda a sorte
de doenças, a conservação do bem 'esta,re o prolongamento
da vida. Será, neste particular, objeto de especial atenção
o esclarecimento do papel que, na manutenção da saúde,
d~s'empenha a alimentação, e bem assim dos preceitos que
sobre ela devam ser continuamente observados.

Art. 5° ~ E' fundada uma instituição nacional, que IH,
denominamá ~Juventude Bra sileíra, destinada ia promover;
dentro ou fóra das escolas, a educação cívica, moral 'e física
da juventude, assim como da infância em idade escolar, ('OIU

o objetivo de contribuir para que cada brasileiro possa, ren
lizando superiormente o próprio destino, bem cumprir o
seus deveres para com a pátria.

Art. 11 - A Juventude Brasileira dará à infância ('
juventude, além da educação cívica, moral e física.vquc ('011

titue a sua finalidade essencial, a educação intelectual, 'I"
não seja exclusiva dos currículos do ensino e tenha ,))(11' ClI!

jetivo 'completar ou ilustrar os conhecimentos no naluo lIel
quiridos , Será, no domínio da educação inlel ctun I, 01. I
de especial consideração a educação artística, d( [odu
suas modalidades. '

Art. 18 - As formaturas a sen m r liznrln I" I
ventude Brasileira consistirão ,em ex rcicios dI' C'OIIl



ção ou de deslocamentos, e visarão, pela creação da disci- f)vllL
plina, do entusiasmo e da resistência, fins educativos a um
tempo de ordem cívica, moral e física. •

Como se verifica do 'exposto, o programa da Juventude
Brasileira é idêntico ao das organizações similares . À edu-
cação' física cabe um papel relevante no desempenho das
atividades a quese propõe a Juventude Brasileira e é neces-
sário que essaed.ucação física seja sabiamente orientada, l"fTV 1
afim de alcançar também objetivos cívicos e morais numa..Jt.lA
ação conjunta. Ninguem pode negar a exaltação cívica que
as, paradas, formaturas, ou desfiles proporcionam às crian-
ças e jovens que se compenetram do papel de soldados da
pátria, numa verdadeira preparação da mentalidade que deve
presidir seus atos ,e :pensamentos,quando, amanhã, os filhos
da terra tiverem, de armas na mão, de repelir as afrontas
do estrangeiro ou salvaguardar a soberania nacional.

XXI ~

N. 5 - referente ao Cap. V

"O Congresso Nacional resolve: li.
,Art. 10 - Ficam creadas duas escolas de educação física, .iii

sendo uma militar e outra civil.
, § Para a instalação da primeira, fica o govêrno auto-
rizado a ,c.omissi6na~ oficiais de terra em~r,_para estudarem ~
na Europa e America do Norte o que existe de melhor na
espécie.

§ Quanto á escola civil, poderá igualmente comissionar ~
pessoal idôneo oucontratá-lo imediatamente.

Art. 20 - Fica o poder executivo autorizado a adquirir
terrenos para que a mocidade das escolas superiores possa,~
rem espaços apropriados, dar-se à prática dos jogos ao ar
livre.

Art. 30 - O govêrno 'deverá instituir desde já a prática _
da ginástica sueca e jogos ao ar livre nos seguintes estabeJ.e-~
cimentos: Ginásio Nacional, Colégio Militar e Escolas de
Aprendizes Marinheiros.

Sala das Sessões, 21 de Setembro de 1905. PXVI (I (J ,,),
(a) - Jorge de Morais". ti ft.-

N. 6 - referenteao Cap , y,

"ART. 131: - A educação física, o ensino cívico e o
d trabalhos manuais serão obrigatórios em tõdas aseseo- ~'
Ias primárias, normais e secundárias, não podendo nenhuma ~
escola de qualquer dêsses gráus ser autorizada ou reconhe-
clda sem que satisfaça, aquela exigência.

A'RT. 132: - O Estado fundará instituições ou dará o
eu auxílio e proteção às fundadas por associações civis, ~
u-udo umas e outras, por fim organizar para a juventude ~
,,-l'Iooos de trabalho anual nos campos ,e oficiJlas,assim
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como promover-lhe a disciplina moral e o adextramento fi-
sico.vde maneira a prepará-Ia ao cumprimento dos seus de-
v~res para com a economia e a defesa da Nação", .

. N. 7 - referente ao Cap: V

..-
S~

-: "A Assembléa Constituinte do Estado do Espírito Santo
aprovou a 'emenda apresentada p-e1o deputado Capitão Car-
los Marciano de Medeiros, assim redigida:

"Emenda n. 476- Título V - Da Obra Educacional.
Art , 146, --'- § 40 - Redija-se assim: . .

§ 4° - O Estado manterá junto à Secretaria a que. 'es-
tiver afeto o ensino público, um órgão técnico destinado a
dirigir e difundir a educação física, que fará :parte, obriga-
toriamente, dos programas dos estabelecimentos oficiais, 'ca-
bendo ainda ao referido órgão orientar a formação e o aper-
feiçoamento dos professoresespecializados . .
. S.' 5., 5 de Agosto d~ 1935." 'C9

N. 8 - referente ao Cap . VI

a) o estudo pormenorizado das repartições, departa-
mentos aestabelecímentos públicos, com. o fim de determí-
nar, do ;ponto de vista da economia e eficiência as modífí-

. ~ cações a serem feitas na organização dos serviços públicos,
sua distribuição e agrupamento, dotações orçamentárias, con-
dições e processos de trabalho, relações de uns com os ou-
tros e com o publico; .

d) selecionar os candidatos aos cargos públicos federais,".p:j3JL exc-etuado os das Secretarias da Gâmarados Deputados e
do Conselho Federal e os do magistério e da magistratura;

hiiiZl . :~):J?r?mo,,:e~ a rea:d~ptação e o aperfeíçoamento dos
~1!...J-~""-"'--funclonários 'CIVIS da Umao. .

N. 9 - referente ao Cap , VI

~ "Art. 2'24. São deveres do funcionário, além dos que
- lhe cabem pelo cargo ou função: •

VIII. Frequentar cursos 'legalmente -ínstítuidos :p~arav~ aperfeiçoamento ou especialização".

N. 10- referente ao Cap. VI

"Rio de Janeiro, em 27 de Janeiro de 1939.
Senhor Presidente:
A Constituição, art. 131, estabelece que aeducaçã'Ü fí-

sica é obrigatória em t~das as escolas primárias, normais e.

f
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secundárias da Hepública ; e é óbvio que, conquanto não _
obrigatória, 'esta espécie de educação é aconselhável em to- E7<-~](.L
dos os demais 'estabelecimentos de ensino do país (escolas
profissionais e escolas superiores ou universidades)"

Para que se consigam tais objetivos não basta que se
.faç::m l,e~se regulamentos dispondo sôbre a E!J.tisl!...Qg edu-
cação física nas escolas, nem que n-estas se montem estádios,
ginásios, piscinas e outras instalações 'próprias àquela mo-
dalidade de educação" E' preciso também e; sobretudo, que
existam professores, não professores -quaísquer, improvisa-
dos no preparo e .errados no saber, pois estes, ao invés de ~
aprimorar a infância ,e a juventude com a educação' física,
com esta não raro lhes levam a deformacão ou a lesão irre-
parável, mas ao contrário professores instruidos, possuidores
da ciência 'e da técnica dos exercícios .físicos, e.capazes de
os empregar como meios eficientes de melhorar a saúde e
dar ao corpo solidez, agilidade e harmonia"

Observemos, por outro lado, que se torna necessário ,e
urgente elevar o n(vel dos desportos em nossos país" E' fóra _
de dúvida que, neste terreno, tem sido admirável o esf'ôrço P1'.~:'fJ!l
de um pugilo de desportistas brasileiros ,e é imenso o pro-
gresso realizado" Mas ainda não estamos perto do quel-de-
vemos e podemos ser"

A obra a empreender demanda muitas e difíceis me-
didas" Uma se apresenta com exigência Imperiosa: é a que
diz respeito à preparação do pessoal técnico destinado a
orientar e dirigir os desportos das diferentes modalidades" ~
Este pessoal técnico .tem que ser numeroso 'e não póde se!r
reerutadoentre os autodidatas, rudimentares ou desvirtua-
dos no conhecimento da penosa matéria, mas entre os 'es-
peclalístasesclarecídos e seguros"

E' de notar ainda que tanto a educação física como os
desportos não podem ser ]F_aJi~~f1.,Ç~.sem uma cont.inuada as- Py:;:;:;
sistência médica, que somente deve ser dada por médicos _ -
que se tenham especializado' na medicina da 'educação fí-
sica e dos desportos"

Em suma, professores de educação -física, técnicos em
desportos, médicos especíalizados em educação física e des- r>f..·I.:~v.L
portos, tais são os elementos essenciais e básicos de que ne-/
oessitamos para desenvolvej 'e aperfeiçoar entre nós a edu- r-
eação física e os desportos"

A Escola Nacional de Educação Física e Desportos, de
cuja creação e organização tenho a honra de apresentar a
V. Ex , o projeto de decreto-lei, se propõe a resolver esta
necessidade" Ela será antes do mais, um centro deprepa- fiiii!L-
ração de todas as modalidades de técnicos ora reclamados
pela educação física epel0s desportos" Funcionará, além
disto,como um padrão para as demais escolas do país" 'íf,
finalmente, como um estabelecimento destinado a realizar
pesquisas sobre o problema da educação física e dos des-
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portos e a fazer permanente divulgação dos conhecimentos
relatí vos a tais assuntos.

Reitero a V. Ex., Snr. Presidente, os protestos de mi-
nha estima e respeito. - (a) Gusta.vo Capanema":

N. 11 - referente ao Cap. VI

Dec.-Lei n.- Transforma cargos efetivos vagos no Q. I
do Ministério da Educacão e Saúde. - Art. 1° - Ficam
transformados em técnicos de educação física os seguintes
c:;trgo~efetivos de técnicos de educação do Quadro I do Mi-
nisterío da Educação e Saúde: um da classe L, dois da clas-
se' K, dois da classe J e cinco da classe L - Art. 2° - Ficam
transformados em médicos especializados os seguintes cargos
efetivos de técnicos de educação do mesmo Quadro: um da
classe- L, um da classe K ·eum da classe J. - Art. 3° -- He-.
vogam-se as disposições em contrário. Rio de Janeiro.. . ..
de .... ',o • • • • • • • • • • •• de 1938, 117° da Independência e 50°
da República".

N. 12 - referente ao Cap. VI

"Plecedendo a resposta de vosso telegrama n.- 6.562,
__ peço venia para tecer alguns comentários que, se fazem opor-
~ tunos agora que se cogita de organizar os serviços dês te Mi-

nistério, como se depreende dos dizeres do mesmo.
Os assuntos atíntentes a esta Divisão são de tal modo

complexos e tantas vezes sutis e transcendentes que esca-
pam à percepção das pessoas-que não tenham feito estudos
especializados sôbre os mesmos.

A educação física deixou de repousar apenas em ligei-
ras noções de anatomia e hoje, baseando-se de preferência[iJJi na fisiologia, vai buscar na Medicina, na Mecânica e na Pe-.
dagogia aplicadas, os fundamentos em que deve assentar o
estudo do aprimoramento físico do homem.

Por estas razões as questões de ordem técnica relacio-
nadas com a direção e a pratica da educaçâo física sempre

~ sê apresentam sob dois aspectos principais: Medicina espe-
cializada e Pedagogia aplicada à educação física. .

Os técnicos de educação existentes no quadro do Mi-
nistério da Educação e Saúde não poderão preencher as fun-

~ ções do médico especializado já pelo simples fato .de não
serem médicos e, mesmo que o fossem, ainda por faltar-lhes
a especialização.

~ Embora subordinada aos princípios gerais, a aplicação
~ da Pedagogia à educação física difere profundamente de sua

aplicação ao ensino intelectual.
O .ponto de vista acima exposto já se acha adotado no

decreto 21.241, quando prevê a designação de ínspetoreses-
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pecializados em educação física para o serviço de fiscaliza-
ção de sua prática, e também no decreto-lei 1.212, nos ar- O~L.rL
tigos 35 e 39, quandocondiciona o exercício das profissões ~:...~=---
de professor e de médico de educação física-à posse do di-
ploma de especialização.

Se esta condição deve ser imposta para os inspetores,
professores e médicosrcorn muito maior razão, para os fun- -
cionários destinados a' orientar a prática, pois só assim te- fM.L.vil
rão autoridade para o desempenho da função pública de
que "forem investidos.

Qualquer organização administrativa tendo em vista a
1?rática ..!ill.educação física, e que seja contrária à especia-
lização dos seus técnicos, será inef'iciente, argumento de que
se encontra prova no fato de ser obrigatória essa atividade
escolar no ensino secundário desde 1931 e não se ter ,prati- D~ ~
camente executado essa exigência, não obstante funcionar ~
regularmente a Divisão do Ensino Secundário,e1nbora com
outras denorninacões . Tal situacão só melhorou com a crea-
ção da Divisão de Educação F{sica, onde foram chamados
a colaborar pessoas' devidamente especializa das, apezar de
nada constar em lei sôbre a obrígatoriedade dessa conduta.

Pelas razões exaradas e mais pela necessidade de re-
gular de uma vez essa situação transitória, seria conveniente
estabelecer a distincão entre o técnico de educacão e o téc-
nico de educação fÚica, a exemplo, do que acontece no De-'
partamento Nacional de Saúde, onde os técnicos, conquanto V}'.L.')l
sejam todos médicos, classificam-se nas categorias de sani-
taristas, clínicos, e psiquiatras, E mais ainda, 'que, na pró-
pria Divisão de Educação Física seja feita a distinção entre
o técnico de educação física e o médico especializado. Nes-
tas condições poderiam ser creados os seguintes cargos no
Quadro I do Ministério da Educação e Saúde:' 1 técnico da
classe L, 1 da classe K, 1 da classe Je 1 da classe I, distrí-
b.uidosentre técnicos de educação física e médicos especia-
lizados . . .

Respondendo agora ao telegrama n. 6.562, tenho o pra-
zer de informar que para as necessidades atuais desta Di- D L
visão seriam indispensáveis os funcionários constantes do
quadro aprovado em Setembro de 1937 (Vide fls. 22 do Proc:
23.923137 anexo), e aqui reproduzido: ' .

•
4 técnicos especializa dos,
2 assistentes técnicos de 3a classe,
11 ajudante técnico de 5" classe,
1 auxiliar técnico de 5' classe,
1 arquivista de 5" classe,
8 auxiliares de escrita de 5" classe.

DLI

Aceitas as razões Iongamente explanadas neste ofício,
os 4 técnicos especíalizados poderiam s-er os técnicos de edu-
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cação física e médicos especializados mencionados mais aci-
ma".

N. 13 - referente ao Cap. VI
\

~~ "Na constituícão do atual Conselho Nacional de Educa-
ção, não figuram,· como seria razoável, profissionais especia-
lizados em questões. de educação física.

A0 tempo em que .se instituiu aquele órgão técnico, não
estavam, como na presente hora, focalizados os problemas
relacionados com o aperfeiçoamento hígído da nossa popu-
lação, os quaís, no nosso meio, têm adquirido particular re-
Ievância, desde quando se instalou a. Divisão de Educação
Física.

Já em '28 de setembro de 1937, em oficio que dirigi ao
então Diretor Geral do D. N. E., dr. !Mario Paulo de Brito,
referia a inclusão de representantes do pensamento desta
Divisão, ou melhor, de especialistas, no Conselho Nacional
de Educação, afim de que ali os assuntos atinentes à educa-
ção física fossem convenientemente esclarecidos e resolvidos .

. Justifica esta proposta o fato de já haver requerido ins-
peção preliminar a Escola Superior de Educação Física do
Estado de São Paulo, tudo indicando que dentro em breve
o processo respectivo estará sendo objeto de estudo pelo
referido Conselho. Ainda mais, com a creação da Escola
Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade
do Brasil,cujos cursos vão ter início dentro de pouco tempo,
várias questões para estudo de caráter técnico hão de sur-
gir, naturalmente, devendo ser ouvido, como elemento con-
sultivo e deliberativo o mesmo Conselho.

Julgo, em vista disso, de notável importância se cogite
de aumentar o número de vogais daquele órgão auxiliar do
Ministério da Educação e Saúde com pessoas de notória com-
petência em assuntos de educação física as quais orientarão
os seus pares, quando êstes tiverem de opinar ou decidir em
questões específicas do melhoramento físico de nossa gente" .

•



-~ Cap , rn - A IN!RLU:t;;NCIA DA ÊITuCAÇkO FISICA
NA FORMAÇÃO DA RAÇA

1) A • d H' 't' .voz: a is oraa '" .
2) Bases pará a formação da raça:

Herança , .
Me'io ,. , .
Alimentaç~o " . . ..• ".•............
Variações somáticas .

2X

PAU.

Plano e Justificação ".".,.". 111

P..bJ!l Cap , I _. EDUG:AÇÁO .
Concepções: Antiga . . "" ".".. 1

'Medieval .'. . .. ""......... 2
, Moderna . . ... ""." ""... :~
Contemporânea . . ti

Escola Nova 5- .~Cap. II - A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
FíSlCA

Vista através dos séculos "... 10
No desenvolvimento de qualidades físi-

cas, moraés 'e, intelectuais 1!)

No Sector Psicológico:

A psicologia da Educação Písica 20
Psicologia ~a.s relações entre o corpo

>eo espírito ..... '. . . . . . . . . . . . . . . 22
A~(i)rr,eção de, anomal'ias psíquicas

:pela Educação Física 2:l
A educação Física no frenamento dos

impulsos . . 21
Educação. Física te delínquência 2[",



---' XXVIII -..
Caractéres Adquiridos 32

3) Elementos antagônicos na formação
da nossa raca 32

4) Tipos de brâsileiro cuja divergência
se acen tua. . . 34

. 5) Correntes imigratórias 35
6) Correcão de defeitos mórbidos 36
7) Seleção da espécie ..... . . . . . . . . . . . . . 36

Cap. IV - A EDUCAÇÃO FíSICA, AGENTE DECI-
SIVO NA CAMPANHA NACIONALIZA-
DORA:

N acão --' Estado - Soberania - Mino-
~ias e Núcleos de Colonizacão Estran-
geira - Campanha N acionalizadora

O sentimento de patriotismo na moci-
. dade ' ,..

Cap. V - A POSIÇÃO DA EDUCAÇÃO FíSICA NA
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE DI-
VERSOS PAíSES . . . . .

Brasil ',' '.' .

~tJL' Capo VI - A TEND~NCIA À ESPECIALIZAÇÃO
NAS ATIVIDADES HUMANAS .

Especialização, fator preponderante na
técnica da Educação Flsica .

j)t..:mJ CONCLUSõES.. : .
.~ BIBLIOGRAFIA.... .
~ ~NEXOS .
~INDICE .

. '48

50

62
V

XIII
XXVII

M

47

53

35


