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~A PSYCHOLOOIA DA
1 EDUCAÇÃO PHYSleA

APPLlCADA A' IN.·
'FANCIA

'./ Uma Interessante.
I Confert.ncia No Oy.
I nasio Piedade
~ ----~-
Realizou-se Quinta-feira' ul-

tima. no salão nobre do Gym-
nasio Piedade. uma nalestrs
• techníea sobre o t h e Ir! a:
"Psvcholozía da -Educacão
Physica applicad.a á l11hH"
cia" .
. O conferencista. professor
Inezil Penna Marinho. abo-.
dou o assumpto sob os seu31
rnultiplos aspectos. :
Aoós a íntroduccão e Indr- I

cacão de c'onceitos zeraes I
analysou successivamente os
seauín tes thema.s:
Relações entre o corpo e o

espírtto: Frenamento de ím-
I pulsos e anomalias phychicas:
Funccão recreativá e socruí-
zadora dos jOgOS e sports: Se-
Ieccão: da esnecíe: A educa-

I cão nhvsíes, nos estabeleci- !
mentos de ensino secundarío. I
Sobre este ultimo ponto" ex,,'

I tendeu-se Ionzamente o oro-
fessor Marinho. Que ~ assís-
tente da Divisão 'de Educa"ão f
Phvsica e candidato ao nro-
xímo concurso promovido ppl.) I
DA~P para technico de ectu,!
caeao. f

O conferencistá Que é um
estudioso dos assumptos ertn-

I cacionaes. foVlongamente ap-
nlaudídc pel.á numerosa <:!,,~-
sístencía aue enchia o salão
nobre do Gymnasio Piedac:'le.

•
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OONFERPlNOIA:

No sábado, dia 11 do corrente, reatí-,
'zou.se no Salão N-obre "DI', Pedro nr-

Inesto ", deste ginásio, uma bela e ínte-
nessanta conterêncía, pronunciada

pelo Sr Ignezil Martnho, sobre o te. I
ma: "A Psicol.ogia da Eclucação Física I
I Infantil". !

Depois da entrada silenciosa e em'
, boa 'ordem dos alunos no auditório, I
tomaram assento à mesa os seguintes I

I,convidados:

Sr Luiz Gama Filho, diretor geral
do Ginásio Piedade; DI'. Jerônimo

Monteiro Filho; diretor técnico, Pro-
fessor Assiz Filho, Prof, DI', Custódio
de MeIo Gonçalves; Prof. Dr. Luiz de
Almeída Lima; Prof , DI'. Manoei
Paes; Prot, Constante Rodolfo Ademí,
Sr. João de Araujo, Sr. Otávio Gígan.
t~, 'Sargento Prado Lopes e Profra.
Maria Cerqueira.

Após a conferência o Prof. Ignezil
I

Marinho, foi muito ovacionado, me- i
recendo vivos aplausos e numerosos J

,abraços de todos os assistentes,
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Iniciado o Curso de Infor-
•mações de Educação

~~~~\ll~\ Physica
\\ Foi iniciado com raro brí-
lhantismo, no Instituoo Nacio-
nal de Musica, o Curso de In-
formações de Educação Phy-
síca, para os profoflSSOIes,me-
dícos especíaneaoos teehní-
cos de~pottivos e tréinadores-
massagistas, promovido pela
Divisão de Educação Physica,
do Ministerio da Edu.caçá<l-
Foi grande o numero dos

nOVQs8i1wnmos qu'e compare-
ceram á aJbertuda da série de
eonfereIliCias, sentltl q:ue a. me-
sa f9i pre$dida pelo sr , Ap-
gU;ar Rooaiu.lt' tendo a seu lado
os srs majores Barbosa Leite
e I.gna.cio - de F'reitas Rollim;
capitão Hermílío Ferreira, .dí-
rector da E_ N. E. F.; Tobias
MaíChado e Lgnesil Penna Ma-
rinho, que foi o conferen-
cista.
A palestra versou SO~e _ I

"Organ~ da EldfUJcação
Phy.siC'ãt;lll-;~Brasil, désde.o
tempo do' !mlnArio até o annode $40" . - .••..;,;

~ 18 horas,
serlá realiza-
conferencia

sendo aloordado o assurnpto
"Qualidades do Professor de

. Edl\lcação Physíca=,

,. - ~
/



DIVISAO DE EDUÇAOAOFISICA

Curso de informações para Pr<;l-
ressores de Educação Fisica, Me-
dícos, EspeclaIlzarlcs, Técnicos Es-
portísos Treinadores e l\Iassagis-
tas, . pro~ovldo pelo !lepart~men-

to Nacional !J; Ed~/caçJLo'lkrv..:.A.( ~ ./~( tÚ t7 ~ (/tI
(VI-~í.dou_.seno dia 12 do corren-
te, o Curso de Informações, pro-
movido pelo Departamento Na-
cional de Educação. sob a orien-
tação da Divisão de Educação Fi-
sica.
E' interessante assinalar que

tendo a Divisão de Ed ucação Fisi-
ca fixado em 200 o limite de ma-
tricula,' Inscreveram-&e, satisfa-
zendo todas as extgencías, 204
candld:atos, sendo assim di latad o
a limite previsto.
Abrindo os trabalhos. usou da

palavra o DI'. Abgar Renault, Di-
retor Geral do D. N. E. Que de- t
monstrou a oportumdade do our- t
80, .congrabulando-ss pe:o ínteres-

_~--p se que o mesmq havia desperta-
_ '1 do, reuntndo d~,as centenas de

candtd.atos.
A conrerencta que versou so~r~

A organização da Educação FISi-
ca no Brasil, esteve a cargo do
Prof. Ignezil Pena Marinho, a;;-
sistente da Divisão de Educaçao
F1slca.
O conferencista primeira.mente

fez uma síntese histórica, ressal-
tando os principais fatos ocorri-
dos desde o periodo colonial até
1930. A seguir expôs os atos fe-
deraís .relacionados com a Educa-
ção Fisloo de 1931 a 1940, escla-
recendo .os Estados que possuem
orgãos especlalizados encarrega-dos
d,aadmlnistracão da educação fi-
síca .para 'a formação de p~soal
especializado. Revelou, entao a
existencia de 17 cursos é escolas
díssemlnados pelo pais: Assinalou
ainda as col'on e parques in-
fantis e os clubes de menores ope-
rartos, terminando a sua. pales-
tra com um esquema da ergam-
zação da educação fisica no Bra-
sil.
Alite-hontem, prosseguindo o

programa previsto, foI realizada a
segunda conferencia sobre o te-
ma QuaJWades do Professor de
Educação Flslca, tambem pelo
Prol. Ignezil Pena Mar.!nho. O
assunto foi dividido em quatro
partes: a) Evoluça.o da formação
do professor de educação fisica;
b) Evolução do conceito do pro-
fessor de educa cão flsica: c) Qua-
Iídades 'que o professor de educa-
ção física deve possuir; d) Situa-
cão atual.
. Analtzand o a situação atual o
conferencista terminou dando as
proporções existentes entre cada
Cla.s&ILde elel!le.F.tos especíaüzados
e a população do Brasil, estíman-"
do-a em 45.000.000 de habitan-

• teso Essas proporções são:

1 prof. de educação fisica para
27.000 habitantes; 1 médico pa-
ra 251.000 habitantes; 1 técnico
:f~rtivo para 326.000 habitan_

jOs debates estiveram muito ani-
mados, tendo tomado parte sa-
liente os Professores Mario de
Queiroz e José de Oliveira Go-
mes. O conferencIsta, Prof. Igne-
zll Pena Marinho, defendeu bri-
lhantemente os seus pontos d6
vista, sendo por isso muno aplau-
dido.
lj:ontem,' ainda pelo Professor

Ignezrl Pena Marinho foI realiza-
da a 3a conferencia que versou,
sobre As exigencias que os esta-
belecimentos de ensIno secunda-
rto devem satisfazer quanto ã
educação flsiCa.
So'Q.,0, ponto. de vista II1!forma-

tivo essa palestra foI de grande
utilidade, porquanto, veíu escla-
recer e divulgar as exigencias que I
a Divisão de Educação Fisica faz
aos educandarios.
Segunda-Feira. dia 17, o Ma-

jor João Barbosa Leite, Diretor
da Divisão de Educacão Fisica
falará sobre Limjt~ dos campos
de ação do professor de educação
Iísíca, do médico especializado.' do
técnico esportivo. do treinador fl
massagista. . I

Essa conferencia que está des-
pertando grande Interesse entre
os especializados em educação fí-
sica versará sobre:
A - EspecIalização fator de

.rendimento.
B - Especlal!zação em educa-

ção fisica.
C - Diferenciação cI<>.S cursos:
a) pelas finalidades,
b) pela sertação:
c) pelas conddçóes de rnatri-

cuía ; .
d) pelos programas;
e) pelas regallas dos diplomas;
D _ Conclusões.

•



CURSO DE EDUCAÇAO -1
FISICA

RF-ALIZAR-SE-A' AMANHA
A QUARTA PALESTRA -

Aealizar-se amanhã, ás 17 ho-

Iras, na Escola Nacional de Mu-
sica, a quarta palestra do Curse
de Educação Física promovido

I pelo Ministerio da Educação, a
qual será. feita pelo Major Jolí,.)
Barbosa Leite, dw~r da Díví-
são de Educaçãb : ~a..-
As tres primeiras I· onrerenctas,

pronunciadas pelo Prof. Ignezll
Pena Mârinho,_ obtiveram gran-
de, exíto, pois, alem dos 204 alu-
nos inscritos no curso, levaram
á Escola de Musica grande nu-
mero de pessoas interessadas nos
assuntos nelas desenvolvidos.
O Major João Barbosa Leite

falará sobre Limites do- eampo
_de ação do 'PToj(:ssor de educa-
ção tmoa, .eà; meJlico especiali-
zado, do tecnico.f: esportivo, do
treinador e massagista. . I
Essa. conferencia obedecem ao

seguinte sumario; - A Espe-
cialização, fator de rendimento.
B) Especialização em educação
fisiea. C) Diferenciação dos cur-
sos: a) pelas finalidades; b) pela
~riação; c) pelas condições de
matricUia; d) pelos programas;
é) pelas regalias dos diplomas;

1-0 conclusões.L..se • __

I
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V.-Bolettm de Educação F!eica- n. 1 - Rio - 1941-



/v. ~Bo1etlm de Educação F!eiea-, n. 3 - Rio - 1941_



v. ttEDUCAÇl0 E ADMINISTRAÇÃO ESCOLARft - RIO - 1941 - Ns.

39 e 40.
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"CORREIO DO POVOtl

Porto Alegre - 7/7/44

EmPorto Alegre um tec-
mco -de educação fisica
o professor Enezil Pena Ma-llilgumas sédes das nossas entí-rlnho. um dos mais conhecidos dades esportívas ;

técnicos de educação física no Assim, em éompanhia dos srs-
Brasil, encontra-se. nesta capt- capitão .JagUaré Teixeira. pro-
tal. desde ante_ontem. para fessor F.G. Gaelzer 'e Luíz Mi.,
inspecionar a Escola de Educa- rand •. o professor Pena Mart-
ção Física. , - ,'" ,',- "ceve no estádio da Es-
Aquele técniqo deu ~nHo -'epa~at6ria ~ Pôrto

seu trabaJ~;:-r_ manh'~. ".,J;- ~pole Tems ~lube.
tem, ar";.),,., aos -~, nôvo estádio da
parciais que estão sendo I '" ~; to Almirante Bar,
zados, tendo estado, por lu?'. -e-, ...i?ôrto Alegre e na I
tempo, ria séde uo Dep!Í ft.!;';PiScinu.'"~ca do Grêmio
mente de Educação Física' ao Náutico União. '
Estado, onde, recebido pelo res-] Em todos êsses lugares. os
p~ctiv.o diretor. capitão J~gua_1 visitantes foram recebidos por
re Teíxeíra. 'tomou ccnhecímen- elementos d~ respectívas dire-
to 'de tOdos os problemas rela- tortas que Ihes forneceram to,
cíonades com os fins daquela dos o~ detalhes necessários.
repartição' 'I '.Por último estiveram no Ins;

A tarde, o professor Pena tituto Fisiot6nico. mantido pelo
Marinho visitou, diversos pon, Iprofessor F.G. Gaelzer, à rua
tos da cidade, principalmente 24 deOuubro, onde, igualmen-

te, tiVleram a melhor impressão.
Hoje à noite, na Bibllobéca

Pública, o professor Enezil Pe.,
na Marinho fará uma confe-
rência, sõbrs assunto da sua
especialidade, sob OS auspícíos
da Secretaria de Educação e,

,lcuHura. .
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"CORREIO D POVO"
Porto Alegre 8-7-44

UM 1E&"\&0 OR10· ALEGRE

o prof. Inesil pr-onuuelandn sua conrcl'cncia sobre f'd\1l'àção física na Bibliofeca
Publica. A seu lado "I\jê-sc o di'. J. P. Coelho de S1uza, sccl'etario de

Educaeâo f\. Cult m-a.~~~--------------------~------------------~
O professor Ine2.!l Pena Ma· \

rinho. conhecido técnico de
Educação. presentemente entre I
nós. como enviado especial do
Ministério da Educação, profe-
riu. ontem. à noite, na Bíblío.,
beca pública. umaconfel'êncii:\
subordinada ao temi "Educa·
cão física, elemento lndíssociá-
vel da educação".

O conferencista tomou assen
to à. mesa, ladeado pelo dr ~
Coelho, de SO\l7.a. secretário de
~ducaçãe e IOuItura, capitão
Jaguaré Teixeira, diretor do
Departamento de E:1ucação Fí·
síca. professores dr , Ademar
ITorelly. dr , Oscar Machado
i pronessor Narciso B?rlesq o

\

professora Marieta da Cunha e
Silva, diretora do Departamen-
to de Educação Primária e Nor_
mal. .

\
O auditório, bastante nume-

roso, era. composto. quase ex-
clusivamente, de proüessoras de
letras e especia.lizados em edu,
cação física, tendo o professor
Pena Marinho díscorrido, du-
rante uma hora c quínse mi-
nutos, sôbre o assunto esco.,
Ihido .

terminará o
seu trabalho de inspeção à Es'
cola de Educação Física dêste
Estado e. à tarde, com início
às 14 horas, no Instituto de
Educação. reunirá todos os .pro
ressores da E.E.:f .. afim de
com êles C'ombinar medidas ne-
cessárias ao reajustamento dos
'Pl'ogramas didáticos.

O trabalho do ilustre técnico
em educação causou a melhor
impressão. sendo ouvido com o
máximo interêsse e recebendo,
o conferencista. ao terminar a
1:itura, prolongada salva de
palmas e muítos cumprimen,

., tos.
e hoie. O

_:: s = 07:>",:>n03 30 O'tSII\IO - '3 'N '0 • 'S '3 'VII
A noite. às 20 horas. os pro-

fessores da Es::ol!t de Educação
Física oferecerão um banquete,
no Clube do Comércio. ao re.,
.""co,,ni-~nt." do Ministério da

via

•



tio ESTADO"
Florian~polis - 11-7-44

- :::'11_-

"
.

Visitas:
Em companhia do sr. capo

América Avila, deu-nos ontem o
proze; -:iesua visita o sr, Inezil I
Pena Marinho, técnico de Educa-1 ção, do Ministério da Educação e

'\Saúde, que percorre os Estados
j sulinos no desempenho' das-fun-
ções do seu cargo. S.B. realizou
orrtern-,às 20 horas, no Instituto
de Educação, uma conferÉlncia sô-
bre assuntos' atinentes à cultura
física. ,

,



110 DIAtt

Curitiba - 12-7-44

TRES ILUSTRE VISI'l'AN'rE'S
EU ÇURITIBA ,

Importnnte confercncia, go~re
educa~iio ítsica, hoje

Chegaram 'ontilll~ pela: manhã
l via Cruzeiro dó i::ul, 'à,' osva ,Ca:

Ipí ta l, OS componentes da co-
lmí ssão del!ignada por portaria,\'

Ido sr , Ministro da Ed)lca'Ção a-
fim-de verificar das c'onàiçõesIdo funcionamento, para efeito I

I
de reconhecimen:to, da Escola
de Ed'ucação, F!slca e Desportos I
do Paraná. ,
Compõem a Comissão três ver,

Idadeiros flslcultores: DI'. lne-
11 zll Pena Marln'ho, '!'~cnico,' de
educação, "e os inspetores' dá
j educação Iislca. Romeu de Cas-

ItI'O Joblm e Sebast'ião da Hilva
Cruz. Aqui demorar-se-ão ~ou-
Icos dias e aproveltarã-o sua es-,
'I' tadta, apõs os trabalhos na Es-
cola, em visita a varres .edu-
candarlos da cidade.

O dI'. Inezll Pena Marmho'l
1I que tem contribuído vallosa- f
mente para o engrandecimento!
Ida pratica de educação flsica em t

I
Inosso pais. fará uma conferen-
cia, na tarde de hoje, às 17 ho-
ras, 110 Salão Nobre da Escola

lNormal da Capital. " •
A entrada ê franca e, o 1éma :

versará sõm'e palpitante assun-:
to: "Educação flslca, elemento \'
1fndisociavel da educação",

t
Dada a vasta cultura do dI'. \

Inezil seu cabedal de conheci-
mentos no que concerne a 'edu-

I
cacão fls1ca, a eonrerencía de

t hoje promete ser um sucesso. I

::; -= C,:,V'~n03 30 O'7SI/\IO - '3 "N 'o • 'S '3 '\N
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ItGAZETA DO POVO"

Curitiba - 12/7/44

I'TRÊS GRANDES FISICULTORES EIM CUR!TIBA
Acham-se desde ôntem pela

manhã, nesta'calPital onde se
demorarão alguns dias, os S1'S,

dn, Ihezil Pena Marinho, técni_
co de Educação';'"'c Romeu d·=
Castro J'obim ,e Sebastião da
'i\ilva Cruz, inspetores de educa-
ção física que' aqui vem, 'em
comíssãe, designaIdo por portaria
do sr , M:inistro da Educação, n.
311, para procederem:,á verifica-
ção das 'condições de funciona_
mente, para. efeito de reconhe,
cimento, da Escola de Educa-
ção Física e Desportos do' Pa_
raná, COm séde nesta: Capital.
Os três técnicos de educação

física mostraram-se' satisfeitos
COmo progresso de nossa -ca
pital . São três entusiastas tio
ensino e da' prática da educa-
çãó fisíca, e verdadeiros conhe_
cedoras desta parte da educa-
ção Integral do indivíduo.
O dr. Inezil pena Marinho,

presidente da Comissão, é um
moço que muito já tem eontrí-

l)llido para a racionalização" do
ensino ,e melhor compreensão da
verdadeira finalidade de educa_
cão físic2. em nossos meios.I E', inteligente e 'estudioso,
Tem escrito inumeros trabalhos'
y'le muito orientam o professor!
de deucaçâo física honesto na
desempanho de sua profissão,

ll\f.,ORTMN'fE CONFER~NCIi\.
Aproveitando sua curta estadia

em Curitiba o dr, Inezil P"
Marinho realizará na tarde de
hoje, ás 17 horas, uma conte-
rêncía no S5~ão Nobre da - Es-
'CoI", de. Professol'rs da Capital.
O t·êrrfa'interéssante, é: "Edu_
cacão física, ,elemento índísocia-
l'e1 de educaçãr ",
O têma é devéras importante

e ~. direção dai Escola de Edu-
csção Física e' Desportos (iq., 'Pa,_
raná prazeírosamenta convida 8,
todos os interessados a-fim-de
ouvtrem o grande fisiculto]' pa ,
tiícío, dl', Inezil,

:=15'; Oy~'o':>n03 30 O,\!,SIJ\IO ,- '3 'N 'O' 'S '3 'VII



"0 EST

Florianópolis - 12-7-44

, ,I

IE~o~~!Ç~e~nu~!~!~f!, ant~, ~
'I ontem, realizàda, no salão' do Irrs- :
tituto de Educação, às 20, h crera, o
conferância sôbre «a importância

; clCil educaç.ã.a i física na formação
integral, da crit,nça)), pelo prof.
Inezil Pena Marinho, chefe da

r
secçõo de :Pedagogia da Divisdo de,'

,
'EducciçãO Física do Ministério do
Educação e Sau:de, ' .". ~

"

O.' éõf\Íeren'te, que ,foi apresen.'
'tado no nume'ros,o a~ditÔ,rio"pelo
SI', 'ca,pitã'o A:tné}.icó', ·'Àvila.',:'ve n t i-
'lou,' concómitantemente. r a com.
lpanho'Eun:,,gue esta empen!tad:~ q.
(Divisão de, EducttçÇio ~Fis1ç.a',p,elêl,
j criaçãó;do' «métodd;: nOIl~Rnal 'deIEf..duca~ao física» ,Wndo:S-iâ9 C:Qlo-é

rirjoso':s às' ppla).}S6's.i'.q'úe,;'&.,Q·term~
.,..... "_~':~' ••. '. '.'~"'\C'.""'l' _ ~Joo"-, '" , "n-gr", ~"9'~I:):eU:),:t .•q,:;<,M\c,;p'~~',-' .'.(...3::», • ,. n .'" .t~lt':o:, ,; •. ,-_.•.. c.r. .._-~. I. " .1

•
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'-'~',l~R-- ~or~ ~,~N ..•~ , CA I XA POSTAl

~'1~ ~. g~l-. 'I por- • ~ f- R
!

- ~ ~EÂMBULO I'<! Op:eâmbulo coatem as .~ntes !ndi,*9~"" de~: espbcl$<io felegrama; eotaçãodeorigem. "úm60 do telqrai..a: núm ••• 'de P<>Iavr••••data eàq da ,
~l '~ I ~ HABITUE-SE A INDICAR NO ftECJSO 00 SEU TELEGRAMA A HORA EM QUE
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ESCOLA DE EDUCACÃO FíSICA E DESPORTOS DO PARANÁ

CURITIBA - CAIXA POSTAL: 25 - PARANÁ

. 25 de A b r i 1 de 1945.
16 /45

EXMO. SR. MINISTRO DA EDlICAÇliOE SAO'DE

o Diretor da ESCOlA DE EDl1CAÇliOFISICA E DESPOR

TO DO PARANÁ, abaixo firmado,vem, com a devida vênia, co

mun.i car a V. Bxc t a;, que está promovendo a rea lt eação ç na

trt met ra quinzena do prox t mo mês de Maio, de uma série

de Oonf'e rênc t ae sobre Educação Pt etca e Deepor toeç aeeun-:

que, por sua relevancia, vem interessando todoo os meios

culturais e âeepor t t uos do Estado e do Pais e ao qual•
V. Excta. vem emprestando todo o seu apoio moral e mate-

rial atravis do importante Ministirio que superiormente

dirige.

Entretanto, para que tais conferências tenham o

brilho e destaque que i de desejar, se me afigura indis-

pensavel, sejam feitas por técnicos de reconh~~ ~da com-

petencia e que, a pár de solidos conhecimentos dos témas

a serem abordados, tenham o seu nome ligado aos proble-

mas da Educação Fis t ca, como sôe acontecer com o dtstin-

to Técnico de Educação nr. Inezil Penna Marinho, que reg

ne todos os requisitos almejadOS para o completo €xito

das co~erências.

Assim sendo, Exmo. Sr. Ministro, a Direção de~
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ta Escola, dirige, mui respeitosam~ente,a V. Excta., um

apelo no sentido de ser autorizada e faci li taâa a vinda
,

até esta Oap t ta l, do distinto Técnico de Educação, Dr ,

Lnes t l Penna Marinho, com o fim especial de realizar "as

conferências em apreço.

Confiado na aquiescência de V. Excia. á solict-

tação formulada, firmo-me com o maior apreço e respeito-

so. conside.ração.

Pranc teco M. A lb t su
Diretor da Escola de Educação Fisica e

Desportos do paraná

A SUA EXOIA. DE. GUSTAVO CAPANBMA

DD. MINISTRO DA EDUCAÇAO E SAÚDE.



MNISTÉRIO DA EDUCAC':'O E 5.!-L.::lE

DEPARTAMENTO NACIONAL c::=: E::J"'CAC.::"C

DIRETORIA GERAL

RIO DE .JANEIRO, D. F•

...~~.lt g
Em~ ~ de maio de 1945.

Senhor Diretor:

Apraz....me levar ao vosso conhecimento que G Senhor
Ministro autorizou a ida ao Paraná do técnico de educação Ineai~
PeDnaMarinho, convidado pela Escola Nacional de Educação F1sica
a Desportos do Par-aná para o fim eepec í.aâ, da realizar na Capital.
daquele Estado eont'arências sôbra t'E'duj:açãoFísica e Desport.o,su,
promovidos pela referida Escola em'vista do interesse 'que o as";'
sunto vemdespertando nos meios desportivos do paraná.

Cordiais saudações.

Aogar Renaul.t-
Diretor Geral.

Ao Senhor Majar Joâo Barbosa Leite,
Diretor da,Divisão de"Educação F1sica-
mjg/



FORÇA POLICIAL
-DO-

ESTADO DE SÃO PAULO

~

são Paulo, 15 Ae Maio Ae 1.945
Aveni~a Cruzeiro nO Sul, 548.-ESCOlA DE EDUCACAO FISICA

Presano Amigo Inezil

Estou remeten~o, nesta nata, o Aocumento ao
.Exmo. Snr. Ministro e conviAanAo o nosso nobre Chefe
e Amigo Major Barbosa Leite, sôbre e para a conferêg
cia que V.Aeverá fazer em JunhO, aqui em são Paulo,
sob os auspícios Aa Escola, e suborAinaAa ao tema:
"A EAucação Fisica e a Sociologia"~

Fica, pois, o presaAo Amigo conviMa~o, oficial-
mente, para esta importa~te missão, na qual, certa-
mente, colherá mais um merecirlo triunfo científico
e intelectual e anexará mais um aos muitos serviços
que já tem presta~o a esta Escola.

Com um granne
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~ trni!íe,--Nacianªl d6S --EatU-·
dantes pªtl'oclna, ~1Il sua .sed.e,!
amanhã, às 21 horas, a eonteren ••
I ela que sobre "A juventude e a
P1L:(:.munqIãl" r~al.l~ao lide\.. '!<il-I
tH!WjeI~ta I'\XgentIno RodQl,Uh0

! GhIol(ii, -:

I
-== pf}tr\.lCI!ladf\ geI!),. Dlyio;iíO I

de $dWnwão.. lf.~Iça, gQ "vIl.nI$te.-I
río tiª' ~~1\O, o Sr. In~e!l,

I'Flennl't Fí~rtnJh..I·gV.p.z aIlla.nhií, ·lllIm I
C0!lt~re ,,~ horas, no 3.\1-1

I eUtt;j!'iª."" J'~ .. ':'~inI~terio. ,:;
I = :A,~.~~~ Âpe1'fell;oa-
1}1{!.mo'~ jtJ'L~lI',PJD~Qveu 'lJf\fª I
hoje, m."'.!SUml\í~~UlllªQ ~e estll~
q~, nª,,~~ '~ •. t'!0s(\ :{'!1j,lmtrrlo, !
mé<:liQQ,t~~4'itqllell;1 Repar .•.,
tamentQ,', tlil,*~ uma. QW\.f~rellçiª
sÚ~\?r(Unílld&.ae titulo "1'I(lr'à·fi9ª
<:Ietrllr\;)ãln~".•. • •. ·'f
, = (} pl'l'!feªilÓ!" paule R,@t!i'!-i '

1
1l'ealI!lIU'ª" l!aje, ~~ l7 llfJra"li.;'o 9, "
a~nI.tiª APlU'i~i() Rºl'~ n:" 40,

f
4.° !\;fiá'ar, tio qU!irtll, \ii?!,\fflI'QFl.Qip.
do eurse tle "ln~ogu~ª,º ~ LtlI, I'

I tura e ao Eatudà de l\ªlllÍl~\'1.qu~
I vel'liará ~earel "A Ç~e(ila- Ruo
ll1anf\ = C0010 foI eS(l~'H;It?OflJ1W
<leve ªer 1I~.a? '\A~p.tr.ª",1t fNll.<:l!!o" I"--;-e ~~ 1~"Vll1~tlm,!l:p
realiza, noje,àa J»: he»'ªs ~\'l acI1!l.

i teatro de. QY,im~ da. li'ªÍlutd,d\[l
1 Nacíonal de F'ílaso.fla, a ªI!~iª,!I ocmtere!,\oia do curso de li'i]\,i~G-I
, fia !:ia Arte e que veraará SRbr!J.J 'IAs Al'te~""Plás,tieli\s ....:...A natu-

ll'e~a ~1L r.,,~..~eseBt*ão P.lã~tW.ã;'.'l\
VOlt da H, '.1a, da;, lus e da '6àr,
o abstrato.versus "";"'~''ltur'it''Fe-

] ~resentatIva: ~ nfJ,{'~: lLdes ~a-
101'es esculturaís.v '
-- Sab a presídeneía de mí-

'!'listra José Rabel'to de Maoede
$eares, 'encarrega<io do ej<ueellelh .
te do Mínísterío das Ilêiaeées I
E1Herl\'lrtle, iM1JgUra-8e, !lPJ!;Ç 1108
~7 Mras, l.'!P 1n~ti.t1;l~\'lHistóriºQ
e Q\l@/ilriUiQo ~l'asU\li!'º e ÇiQ~g
ç,@ ÇQnfêl'el1chl-s ~tQ-lj'l'ªl1cq.
lfal1U'á ° effiJ;jªil'MQ~' Hil::l@lpí).p.,
do Accíoly, sobre o tema: "Ri.c
:enillGQ e ª' êegupga Q'Ol1fêI~ngiª I
de HaIa". . ',

•
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f.onferencias
l'!<OF PAULO" RONAI - Hoje,

às 17 J.lOi~~,· no salão nobre
da Faculdade bl'acional de FUosofla,
sobre "A Comedta Humana" (de BaJ.
zac). Como foi escrita? Como deve
ser lida?" Entrada franca.

CICLO DE CONFERENCIAS RIO
BRANCO - Entre as comemorações
do primeiro centenl\xlo(, do nascímentc
<10 barão do Rio ~tll'~CO, se ínctus
um "ClcJo de Confererl<ifas Itamarati"
inaugurando-o, IWje,. às 17 ho-
ras, o ernba íxadoç !Li 1 d e b r a n d o
Acíoll, que ralará sobr~ "Rio Branco
e a Segunda C0I1Í'er;<;ne!a.de Haia". I
O Ciclo prossegutfá com ós conferen-
cistas: sr. Lev1· Carneiro, major De
Patanhos Antunes.~~r. Elmano car-
d!m, prol. HaroldoVa!~ão, sr. Dari-
ton Jobim., minLstP6 "B"etnardino José
de sousa e desemba rg ador Nelson
Hung r ia . ~

PROF. IR\HN '~~IAN _ Hoje,
às 18 horas, no anfitl!lit~o de QUJ-
mtca, da Faculdadot l'i:a:êiollal de :n~-
sofia, sobre um temáft"cte ..:tilosofia da.
Arte. ' ..

DR.

SR. INEZIT. PEl\'JliltARISH'O - Ama-
nhã, às 17 horas, riO artdlt;orio do Mi-
nisterio da. Educação e Saude, sobre
"O método nacional de educação 11-
sica" .

•



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

DEPART AMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA

A DIVISÃO DE EDG'CA çÂO FíSICA TEM A HONRA DE

COXYfDAR-VOS PARA ASSISTIR À CONFERf:NCIA SóBHE O TE:\'IA

':0 :\1ÉTÜ'DO XACIO:\'AL DE EDUCAÇÃO FíSICA" A SE'R PHONUN-

CIADA NO DIA ª.~..DE :Mª.~~º ÀS l7. HOHAS,

NO AUDITóRIO DO MINISTÉRIO DA E:DUCAÇÃO E SAúDE', PELU

SNR ~.~.~.~.~ ..! ?~PP.:~M~~.~.f!p.g : .

JOÃO BARBOSA LEITE
DIRETOR
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NOS "-dOlli,OiOS" da·Educaç -
Fisica da Força Paliei.al

Conferencia do prof. Inezil Penna Marinho
Sob os auspicios da Escola de Educa- rança. Começou por mostrar como a 50-

ção Fisica da Força Policial, o professor cíolagía se libertou da filosofia e se trans-
clr. Inezii Penna Marinho, tecnico de formou em cien.cia autonoma e apreciou
educação fisica do Ministerio da Educa- os mais interessantes renomenos sociais,!
ção, realizou, às 9 horas do dia 14 do cor- a origem e evolução dos agnlmerados hu-
rente, nó auditorio do Quartel do Regi- manos, e a educação a penetrar em todos
mento de Cavalaria da milicia bandeíran- os recantos, aclarando as inteligencias e
te. aplaudida e oportuna conferencia, su- canalizando-as para a obra do bem cole-
bordínada ao tema "Sociologia e Educa- tívo, para o serviço da Patria. Depois, fez
ção Fisica". 1Wl esthdo completo, da educação física, t
A assistencía que acorreu à caserna. da no seu conceito. mais elevado, auxiliada I

luzída unidade da secular mílicía de Pi- pela Biologia, Sociologia, Psicologia e Pe-
ratínínga, constituida das mais altas pa- dagogía, mostrando o entrelaçamento e a
tentes da corporacão, dos corpos docen- ,interdependencia entre aquela e estas cien-
te e díscents da Escola de Educação Fi- cías, Por fim. pormenorizou, em detalhes
Sica da Força, do diretor do Departamen- mínimos e de clareza meridiana a intima
t".<t ••.Educação Fisica do .Estado, dr , Ed- conexão entre a Socíologia e a Educação
munco .de.Carvalho, de d. Inês Novaís, Fisica, mostrando como esta deve pene-
inspetora hderal dê educação fisica, de- trar nos núcleos de população, fortalecen-
legação de pi·ofes.'!lres da Escola de Edu,- flo-lhe!i o fisico, enrijecendo-Ihes a bem-
cação Fisiea e Desportos, era, sem duví- pera do cara ter, dando-lhes, em .suma.
d:j.".das -j,.~\_n. UW.;l·DS~Se brílhantes. 7"" iiliU~~o,e forta,leza. moral, e como aaQ.i"_
~ mll;Jl;:.~pr< J!:vl1merodach da.. 011- ea~a,Q, de qualquer doutri.ra de ctlJli.l.!;e.,

"eira, com;tndan t\~.-g1L Escqlit de EdUca- ~a te~e se amoldar, em-d8ieTmi-,
ção "Fistc.,'l,da Frirl~ POlfq.íal, apresentou, pàdas círcunstancias e ocasiões, ao meio,
com rapiél:> e brilhante improviso, o con- às condições d~ vida, posição e outros ra-
ferencista à aesístencía, e o fez pondo em teres que Integram a formação das socíe-
relevo os ~,ell8altos atributos como eou- dades, e portanto, que são parte ativas

j c~Ô'Qr e sccíoíogo, possuidor de ínvuígar da Sociologia. Com estas e expressivas
, çtntüra gel'al e fascinante inteligencia, e palavras: "Alguem já disse que no Brasil

I'd~''tacancjó, sobretudo, a SUa polírormtca tudo é grande, exceto o homem, e que ti:
. ó· )tribuiç'i(() à educação fisica brasileira. Jj:ducação Fisioa fará com que no Brastl
I \ "ernünada a apresentação, levanta-se tudo seja grande, inclusive o homem ""
ô Pl'o.filssor dr. Inezil Penna Marinho, 11;0 terminou o professor Inezil Penna Ma rí-Icalor 'de prolongados e vibrantes aplau- nho a sua atraente. conferencia que me-
'S(iL e aborda o tema escolhido' com segu- receu da culta assistencia presente os mais

, lorosos aplausos. I

Serenadas as palmas que abafaram ai)
-frases finais do conferencista, o dr , Ed,~
mundo de. Carvalho pediu a palavra, ;e,
com feliz improviso, saudou a Força Po-
Iícíal. em cujas fileiras já havia servido,
cendo um hino ele louvor à sua coesão

e ao' seu patriotismo e mostrando. como
'exemplo, o espetaeulo de uma pleiade nUM,
merosa e vibran1>e~e oficiais, de todos
ás postos da híerarqina; ali estarem ren-
d~ndo o seu culto à educação fisica, como
fator, de afirmação da raça e da unidade
nâclonal. O dr. Edmundo q® já enrique-
ceu o corpo ele oficiais da milícia bandei-
rante, como medico Ilustre e cavalartano
exímio- e apaixonado, foi enti.síastícamêii-

!'te.. ovacionado., ao findar a sua ínteres-
.sante JL8r9~o.:. .
, O·'-co,rOnêI JOSé~no·"tãLw,

r tor administrativo da Força. Policial, que
presídíu à sessão, na ausencia do general
Gaudie Ley, ímpossíbílítado de compare-
cer por motivo de força maior, teceu al-
gumas considerações sobre a palpitante
e [erudíta eonferencía; enc71:rou os traba-
lhos daquela jomada- espírftual, com os
melhores agradecimentos e as melhores
saudações ao professor dr. IzeniJ Penna
Marinho.
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. ida a convite da Escola de E:dluc!a,çãoFísica
da Fcrça Policial do Estado de São Paulo o Prof .
Inezil Penna Marinho alí realízará uma con-
ferência sob o título "Educação Física e Sociologia".

CONFERÊNCIAS

A convite dL' .6scola de Educação Física do Es-
tado do Pr+aná o técnico de educação, Inezil Penna
Marinho lízará em Curitiba uma série de cinco
coníerências sôbre diversos assuntos relacionados
cn" ducação física .
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<:ONFE;RI:N-CIADO PROl"•
lNEZIL PENN.( MARINHO
Encontra-se em nossa capital

vrot. Inezil Penna. Marinho, técn
em . educação física. da Dlvlsll.o t
Educação Flslca do M!nlstérlo .
Educação. Aquêle técnico pronuncu,
rã; hoje às 14' horas. na. sede da Es-
cola. de Educação F151cae Desportos,-,
no pacaenlbu, uma conferência SOl>
o titulo "O método nacional de edu-
eação fls1ca", subordinada. ao seguinte
sumário: I - concepção do método; I
rr - conceito de nacional; III -,
conceito de educação !1~lca; e IV -
os tra,ba,lllos da. Divisão de Educa-
ção F!a1ca. para. o :MétodoNacional de I

:Educação Fislcà. .
O Departamento de Educa,ç1LoFls1-

cs convida. todos os lnteressa<los para
a conferência. em a,prêço. ,

I

I

01
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I"0'método nacionarI
Ide edllca{ão física" I
Palestra do prol. Penna MarinhoI

I hOje no Pacaembu I.,
i. Euoonr;,ra-se_nes~ CapItal, a 8e:rvI~).
'o Pl'of, l,'nezll Pt!\ua Marinho, eec-
; Dica do Minlntér10 d., F..ducação.

O pro!, PenHa M~.rj!1hú. qu,) estÕOj
t-o em vIsita às cBoolas de ect.Ucaçiio

1I!l.slce; do SUl ao PB.ys, realizará hoje
u.n", P~,Jastra, SUbordmada ao wma;
I "0 Método Nacional de lllau~açi\o Fí-t
' sica", DUl'!>ute ess!!.. palestra, que $3-
rã. rCllliZ(lc!a n oer,tMio elo P""'aemOl1,j sed,e e'a ~'t:ola de EducaÇão Ffsica e
DeSPol'tog do 1i:sta<lo cie S ,PaulO, a, I
SEI. a.hordcrá a concepção do méto(l!) f
que vem ,~endo 01~nlzado através ClCf;

.1estudos Promovidos !leIa DiVisão <le !
I F.:ducaçJ<" FíSiCa do MIn.istérlo do. Edtl"
I C'dçü", com fi (·oJaoora.ção de PT010S

So
_

I
,

Ires e l!ltereosf.dos de to<1o o País.
Estão cor.Sldlldos R comparecer ao

Cs.sa conferêncIa os Pl'of.es.sõres e nJU-/Inu;; da E,~Cola de Educação .Fis1ca e
Despo:1;os do Estado, esportistas em
'goral c quoantos se lnteresselIl P"lo ar>-
SUllt'O. I-------....t- ----.t
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

CÓPIA

Buencs ~ires, 10 ce julio de 1945.

1 Exmo , Senor Minis tro de Educación y Sal ud
de los Estados Unidos deI Brasil
D. Gustavo Capanema
Presente.

Tengo el agra~do de dirlgirme al Exmo. Senor Ministro, en
nombre de Ia Asociación de Professres de Educación Física, para ig
vitar muy especialmente por su muy digno intermedio al profesor I-
nezil Penna Marinho, miembro honorario de esta Asociación, a pr9 _
nunciar en Buenos Aires am ciclo de conferencias sobre los temas de
su especialidad y particularmente sobre los problemas actuales de
Ia educac ã ôn ffs-ica deL Brasil.

Lu alta calidad cientffica de nuestro miembro honorario y
distinguido amigo, - que tan gratos recuerdos dejara con motivo deI
Primer Congresso Argentino de Educación Física de 1943 -, prestigia
a Ia Asociación de Profesores de Educación de P~ofesores de Educaci
ón rfsica y asegura 61 pleno éxito de sus disertaciones, que ceon _
tribuirán aàemás a acercar a los profesores de educación ffsica de
ambos pafses hermanos y a àstrechar los vínculos de solidaridad que

•nos unen indixolublemente.
Los problemas fundamentales de Ia educación física son co-

munes a todos los palses de América. Por esta circunstancia Ia pa-
labra autorizada deI profesor Inezi1 Penna Marinho será una valiosa
contribuición a Ia solución de nestro propios problemas que compro-
mete desde ya el mayor reconocimiento. Las conferencias se realiza
rían en Ias f'e cba à que mejor estime disponer eL Exmo , Senor 1Iinis
tro.

provecho esta oportunidad para expresar al Exmo. Senor 111
nistro Ias muestras de mi más distinguida consideración,

a) Pau.l Lna Sodor
Secretaria

a) Enrique C. Romero Brest
presidente
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Sob os ouspícíos da Escola de
Educação Física da FôrçcPolicíol, o
professor dr. Inezil Penna Marinho,
técnico de educação física do Mínis-"
i'S\rioda Educação, realizou, às 9 ho-
ras do dia 14 de junho, no auditório
do Quartel do Regimento de Cava-
laria da milicia bandeirante, aplau-
dida e oportuna conferência, subor-
dinada ao tema "Sociologia e Edu-
cação Física".
A assistência que acorreu à ca-

serna da luzido unidade da secular
milícia de Pirctiníncrc, constituida
das mais altas patentes da corporo.
ção, dos corpos docentes e discen-
tes da Escola de Educação Física da
Fôrça, do diretor do Departamento
de Educação Física do Estado, dr.
Edmundo de -Carvalho, de d. Inês
Novais, inspetora federal de educa-
ção física, delegação de professores
da Escola de Educação Física e Des-
portos, era, sem dúvida, das mais
numerosas e brilhantes.

O maior Esdras Evilmerodach de
Oliveira, comondcnte da Escola de
Educação Física da Fôrça Policial,
apresentou, com rápido e brilhante
improviso, o conferencista à assis-
tência, e o fez pondo em relevo os
seus altos atributos como educador
e sociólogo, possuidor de ínvulçor
cultura geral e fascinante inteligen-
cio, e destacando- sobretudo, a sua
polidormicrr icontnbuiçõo à educa-
ção física brasileira. Terminada a
apresentação, levanta-se o profes-

Iitv~'tA BRASILEm.A DE EDUCAÇÃO

NOS DOMIHIOS DA f~llCA~ÃO fISI~A DA fOR~A POLlCI'AL
Conferência Pro],do

sor dr. Inezil Penna Marinho, ao ca-
lor de prolongados e vibrantes
aplausos e aborda o tema escolhido
com segurança. Começou por mos-
trar como a sociologia se libertou
da filosofia e se transformou em
ciência autônoma e apreciou os
mais interessantes fenômenos soci-
ais, a origem e evolução dos aglo-
merados humanos, e a educação ÇI

penetrar em todos os recantos, acla-
rando as inteligências e conclison-
do-as para a obra do bem coletivo,
para o serviço da Pátria. Depois,
fez um estudo completo da edu-ca-
ção física, no seu conceito mais ele-
vado, auxiliada pela Biologia, So-
ciologia, Psicologia e Filosofia,
mostrando o entrelaçamento e a ín-
terdependência entre aquela e estas
ciências. Por fim, pormenorizou, em
detalhes mínimos e de clareza meri-
dionc a íntima conexão entre a So-
ciologia e a Educação Física, .mos-
trando como esta deve penetrar nos
núcleos de população, fortalecen-
do-lhos o físico, enrijecendo-lhes a
tempero do caráter, dando-lhes, em
suma, saúde e fortaleza morcl. e
como a aplicação de qualquer dou-
trina de cultura física tem que se-
amoldar, em determinadas circuns-

Quando o Proíessor Inezii Penno 'Marinho pronuncíov« à" sua conferência.
..•.-.'~

lnezil MarinhoPenna
tâncias e ocasiões, ao meio, às con-
dições de vida, posição e outros kr-
teres que integram a formação das
sociedades,e portanto, , que são par-
tes ativas da Sociologia. Com estes
e expressivas palavras: "Alguém
já disseque no- Brasil tudo é gran-
de, exceto o homem, e que a Educa-
ção física fará com que no Brasil
tudo seja grande, inclusive o ho-
mem", terminou o professor Inezil
Penna Marinho a sua atraente con-
ferência que mereceu da culta as-
sistência presente os mais caloro-
sos apláusos .

Serenadas as palmas que abafa-
ram as frases findis do conferen-
- cisto, Õ dr, Edmundo de Carvalho
pediu o: palavra, e, com feliz impro-
viso, saudou a. Fôrça Policial, em

'cujas fileiras já havia servido, te-
cendo um hino de louvor à sua coe-
são e ao seu patriotismo e mostran-
do, como exemplo, o espetáculo de
uma pleiade numerosa 'e vibrante
de oficiais, de todos os postos da
hierarquia, alí estarem rendendo o
seu culto à educação física, como
fator de afirmação da raça e da uni-
dade nacional. O dr. Edmundo que
já 'enriqueceu o corpo de ofic1ais da
rnllícic bandeirante, como mlÉ(dico
ilustre e cavalariano eximi o e apai-
xonado, foi entusiasticamente ova-
cionado, ao f,inderrclliaua interessan-
te peroração.

O,...I"'"\T' .......•~1 Ramos, ins-
Fôrça Po-petor

licial, que
sência do general Gaudie Ley, im-
possibilitado de comparecer por mo--
tivo de fôrça maior, teceu algumas
.considerações sôbre a palpitante e
erudita conferência, encerrou os tra-
balhos daquela jornada espiritual,
com os melhores agradecimentos e
as melhores saudações ao professor
dr. Inezil Psnno Marinho.
(Transcrito de "A Gazeta", de

26-6-945, de S6:o Paulo) .'_



Conferências -
Prof. Inezil Penna Marinho realizou no cuditório

da Educcçõo e Saúde, a 31 de medo, no
Instituto de Educoçõo de Pôrto Alegre, a

5 de [nriho no cudítórío da Escolo de Professores de
Curitibcr; a' 9 de iunho, no solõo n.? 4 do Estódío do
Pacaembú, em Sã'O Pculo, a 13 de íunho, e no auditó-
rio da Escola de Professores de Vitória c'Onferencias I_.- - ....•

sôbre 'O tema "O Mótodo Nccionol de Educoçõo Físi-
ca". A 14 de junho, a convite da Escola de Educação
Física da Fôrça Policial do Estado de São Paulo, reali-
,zou uma conferência no Salão Nobre do Reqimento de
Cavalaria da referida Fôrça, sob o título "Socíoloçio
e Educação Física".

Ainda sôbre o tema "O M~l!odo Nacional de Edu-
cação Física" deverá 'OPr'OLInezil Penna Marinho rea-
lízoró uma conferência na cidode de Florianópolis, du-
rante o mês de setembro, .
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A moderna orientação esportIva
não pode precindir da colaboração
valiosa da pedagogia e da psícolo-
gía, desde que se entendam os es-
portes como elementos de educação
popular, educação em varlos aspec-
tos.
Não sõ os homens que estão à

frente das associações e Instituições
esportivas necessttam de encarar os
problemas do esporte por novos pris-
mas, como aqueles que exercem fun-
ções téçnícas - princlpalmente es- L ~

tes - precisam de adquirir conhe-
cimentos acessorios que Ihes permi-
tam desempenhar com a maior erí-Iciencia possível suas funções. Ora, a
pedagogia pode estender sua Influ-
encia sobre os esportes, com resul-
tados magniflcos. Do mesmo modo,
a psicologia, por sua propría natu-
reza, tem de acompanhar Intima-
mente /as at lvldades esportivas.
Levando em cSI4!;a.a. grande ím-

portancia -da '~icOi9~ii aplicada ao
esporte, este jorn'ar. 'com o objetivo
de colaborar com o prof. Inezil Pena'
Marinho em favor do futebol, acei-
tou o patrocinio das conferencias
que esse autorizado educador vai
realizar, em local, dias e horas
que oportunamente noticiaremos, so-
bre os seguintes temas:

a) - PSicologia aplicada ao juIz
de futebol;

b) - Psicologia aplicada à torci-
da de futebol;
c) - Psícologta apI1cada à propa-

ganda do futebol. '
li>ispensamô-nos de maIores rere-

rencías a respeito do prot «Ó, InezlI
Pena Marinho, porque se trata de J
educador conceituado em nosso am-
biente de educação fisica e espor-
tes.
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A lmportan9á'l~çQ10gia
aplicada vem-se , '" dia a
dia. mais evlW"";t<1/~i0r\todos os
ramos.àe ativ{~1! coletiva. De
tal sorte se acham ligados os
mundos físico e pslqulco, que não
se compreenderia fosse retardado
por mais tempo o estudo dessa es-
pecialidade no ambiente espor-
tivo. E' indiscutivel que deve
ser adotado. no ãmbito dos es-
portes. o mesmo críterro -.ia es-
cola ativa. segundo a técnica pe-
dagógica preconizada por De-
ci cly, por meio da qual o aluno
é levado à atívldade pessoal, i3!O
c, ao trabalho prático. A >,sieo'
Iogía aplicada a essa atívidade

_permite, de outro lado, colher
resultados excelentes, por aplai-
nar dificuldades, esclarecendo
situações que, sem ela, perma-
neceriam cpnfusas, podendo in-
duzir o observador a conclusões
erradas. Sempre consideramos o
estudo da psicologia muito inte-
ressante, não só para aplicação
na vida de relação dos homens,
como em todos os setores de ati-
vidade. coletiva, dentro e fora do
esporte. Especializado em psico-
logia aplicada, o pror, Inezil
Pena Marinho, uma das lnteli-
genclas moças e cultas com 'que
conta atualmente o setor da
educação Iísíca, tem· credenciais
de valor, representadas, não ape-
nas pela sua ação prática, mas
lambem por numerosos traba-
lhos que já enriquecem as biblio-
tecas especlalízadas, entre os
quais podemos c~r: "Psicologia
da educação :f! ~~'<' ,~llça' à ín-
faneia" , "C~ :" ra a
Historla da iNIt.:' ~ •.. ~i,l;jca no
Brasil", "Os cl ,óír ''<\ educa-
ção fisica", etc., etc, Dentro em
breve, esse educador realizará
uma serie de conferenêías sob o
patrocínio do DIARIO DE NOTI-
CIAS. Falará ele, com a compe-
tencia que possue e a autorida-
de de um didata experfmentauo,
a respeito da psicologia aplicada
ao juiz de futebol, à torcida e à
propaganda desse esporte. Esses
temas valem, cada um de per
si, por valiosa contribuição em
favor do progresso do balípodo
em nossa terra.

* * *Retervmo-nos, há dia8, a uma
frase atribuida ao sr, Lui~ Ara-
nha, colhida num d08 matutinos
desta capital. Beçumâo a mes-
ma, esse e8portista havia apon-
tado a melhoria (ta remunera-
Çao dos juizes como elemento
suficiente para solucionar a
questao das arbitragens. Ontem,
no curso duma palestra sobre ár- -
bitros de futebol, um amigo nos
esclarece,. que, estando presente
-a: reuniaoem que falara a res-
peito o 8r:-Lui~ Aranna, o ~or-
nal não lhe traduzira fielmente
as palavras. ,0"' 2291'edro bctafo-
guense a/ir'11'UFfl, sim, que a me-
tnoria da rem,memçaO ,çonstitue
um ~8 elementO-La invocar no
tra~alho."pa1'4l ~_BOZ:Ufáo do. cita-
do 1Jt!o.j;lema~
bora o
se sido
pubMcaçãd
declaramos que' o ponto de vista
do sr, Lui~ Aranha coincide oom

J

o nosso.
Jo.sé BR!GIDO

TelefOnlca A. O. - RIo. - Gra-
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o primeiro jogO entre.OSP\lniversi~

lar ias uruguaios~) brafiJ~lros foi
uma soberba demónmae!àõ de sin-
cera cordialidade e de exemplar
educação esporti\"a. Se os nacionais
t.riunfaram tecnicamente. por 3-2. o

não teve
disciplina e
do esporte.

aproximam po-
de patrias di-
ibiente propicio
de ampla com-

preensão internacional. Portanto.
acham-se de parabens os universita-
rios do Brasil e do Uruguai, por-
que não se afastaram dos principios
de cayalheirismo e nobreza que de-
vem ser apanagto dos jogos espor-

1
tívos. Se a peleja fulebolistica de
domingo não foi um espetáculo téc-

I níco de releyancia, foi, contudo, um
i. testemunho eloquente de fraternida-

I
de entre elementos de po·~os que
se estil~lam e seguem a mesma tri-

I
lha superior de paz. trabalho e en-
tendimento. Espo.rte,l assim, é obra
sadia de panamé-rÍeanisrp.o, porque
obra de congraçaÇ1ep{o irrestrito;
semeadura de paz ê amor continen-
tais. que dará frutos opímos no
futuro que chega todos os dias. ali-
cerçando a felicidade em bases crís-
tãs. A linguagem mais expressiva,
a que pode consolidar as afeições
dos povos, é a que falam os cora-
ções. Nada mais eloquente que a
íraternidade. nada mais fecundo.
nada mais edificante. Por isto. as
competições do: c\lrater da que está
reunindo jovéns futebolistas uru-
guaios e bf'a:S1telros. deverg ser es-
timu.ladas c~m entusiasmo pro-
gh!s~ivamente í'naior.
'.' •• *

Deu·"'excelen,té resultado a. ca.mpa-
nha 'movida pela imprensa contra o
marasmo em que se achava o Au-
tomovel Clube do Brasil, c-uja dire-
toria ')tão parecia mt~ito disposta a
dar cumprimento a certas determi-
nações estatutarias, relativamente à
orü ··n ização e realização de compet~-
cões, A imprensa destruitt as teias
de aranha que havial1t sido forma-
das no corpo admi.nistrativo daquele
cLu.be. Foi. retirado () pó da inercia.
de modo gue, já no dia 28, será
l:naugurada a temporada oficial 1-e
automobilismo, 01'a, graças a Deus!
Trabalho· n.ão faz mal a nirz,guem e
quem traballÍa como deve, faz JtIe .j

aos aplausos de todos. Para a f1'en-
te, pois, S1'~,~ do A. G. B, Cap.aci-
dade não lhes faUa para fazer re-
viver os gloriosos dias da Gavea.

..

Teremos quinta-feira. ll. às 17.30
horas, no auditorio do I\Iinisterio da
Educação, a conferen.cia do prof
Inezzil Pena Marinho, sobre o tema
"Psicologia aplicada ao juiz de fu-
tebol".

José BRJGIDO
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"Psicologia 'Ap1i~a..\
da ao.J uiz ,de I

Futebol': "
Será rea~i2àdà:~qmnta.I
~eira a u..·."'~..~ncia I.
do prof.'JruFi~na

MariÍihó .
Consoante o que jã nottcíamos, o

prof. Inezll Pena M:ilrlnho, da Dlvl-
110 de ~ucaclio "'Flslca do Minlste-
rio ~ •.•I!lt<;;~r-'"'U::~lizar, a eo-
me~r "~iifa-felra, uma
lI.rl~:.~,· '~r~ • eênrerencías
IObllJ 4- t,i"~ ;>- .:,. ao rute-
bOL\'.;./'
Trà,t8.-l!E<"

Intere~Sil!1!Splf'~ que há de mere-
cer, sem: dúví~a.',~.atenções de to-
dos aqueles q~ .••.(l1!'eta ou Indire-
tamente, estão ligados ao movímen-
to dos esportes em nossa capital, no-
tadamente do futebol.
QuInta-feIra, às 17,30 horas, no au-

dltorlo do Minlsterlo da Educação,
1.• andar, na. Esplanada do castelO'l
!ler! feita a primeira conterencta,
cujo tema será este: "Pslcologta
aplicada ao juiz de futebol".
PatrocInando essas conferencias, I

eutro objetívo. ';Aliotellt este jornal
senão contribuir. Vilr:!\., 'ilPe o futebol
possa encontrar clffiíá: propícío ao
seu maior progresso, l>,ssim, dedlll-
mos colaborar nesse sentido com O
prol. Inezll Pena Matinbo, educa-
dor acatado em. nossoz.ràeío.

A segunda conferencia versarã so-
bre "Psicologia aplicada à torcida"
• ,a ültíma tratará de assunto que
dIz respeito, muito de perto, com a
ação desenvolvida pela Imprensa e
pelo radio: "Psicologia aplicada à
propaganda do !utebol".
A entrada será franca.
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o primeiro jogo entre os uníversí-
tarlca . ~"U~ll:aios e brasileiros foi
ume ~r1';1"t klérnonstracão de sin-
cera eu: J,Jli,-:;\.fé e de exemplar
edu",,'.:'o )(sP.<itjf.·a. Se os nacionais

IItIílcàmente, por 3-2, o
'Se. a fir-mâr', não teve

venc xk • $, no tocante à disciplina e
à elevada compreensão do esporte.
Competicões assim aproximam po-
vos, irmanam filhos de patrias di-

il versas, formam arnbien te propicio
ao cultivo de Ideais de ampla com-
preensão internacional. Portanto,

11acham-se de parabens os l!niversita-
rios do Bt asíl e do Uruguai. por-
que não se afastaram dos princi}lios
de cavalheirismo e nobreza que de-
vem ser apanag!o dos jogos aspor-
rívos . Se a peleja futebolistica de
domingo não foi um espetáculo téc-
nico de rclei:ancia, foi. contudo, um
testemunho aíoquente de fraternida-
de entre elementos de po~os que
se esth"oam e seguem a mesma tri-
lha superior de paz. trabalho e en-
tendimento. Esporte. a-ssim. é obra
sadia de panamericanismo, porque
obra de congr,acamento irrestrito;
semeadura d~ p~ e amor continen-.
tats. que dardo ','\,lIos opímos no
futuro que '<lBe.Jm todos os dias, ali-
cercando a fi!!l'~alle em bases cris-
tãs. A linguageiti mais expressiva,
a que pode consolidar as afeições
dos povos, é a que falam os cora-
ções. Nada mais eloquente que a
fraternidade, nada mais fecundo.
nada mais edificante. por isto. as
competições do carater da que está
reunindo jovens futebolistas uru-
guaios e brasileiros, devem ser es-
timuladas com um entusiasmo pro-
gressivamente maior....

Deu, excelente 'resultado a campa·
nha ?rwvida pela imprensa co» tra o
marasmo em que se achava o A1t-
tomovcl Clube do Brasil, cuja dire·
toria não parecia muito disp8sta a .
dar clLmptirnento a certas determi-
nar:6es estatu.tarias, relativamente à
oro nizacão e reali.~ação de competi-
çõe». A i1nprensa destruiu as teias
de aranha que -haviam sido forma-
das no corpo administrativo daquele
cl1tbe. Foi retirado n pó da inercia,
de 'modo que, já no dia 28. será
inauglLrada a ter,z,porada oficial de
automobil-ismo. Ora, gracas a Deus!
Trabalho não jaz ma~ a ninguem e
quem t1'abalha como deve, Jaz lIIt
aos aplausos de todos. Para a fren-
te, pois, srs. do A. C. B, Capaci-
dade não lhes falta '!laTa fazer re-
viver os g!oriosos dias da Gavea.

Teremos quinBt·,." ;Ira, 11, às 17.30
horas, no aucf\tl)r~· ao Ministerio da
,Educa<:Uo. a conferencia do prof
Inezzil Pena Marfnao. sobre o tema
"Psicologia aplicada ao juiz de fu-
tebol".I José BR/GIDO ,



ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA
1\10 DE IA"""O

--------------fim----~--------
Abril 9, 1946.

Exmo.Sr.Prof.lnezil Pena Marinho.~ , N'
Audi torio do lJlinisterio da Educaçeo e Saude

rensa, cumprimenta e

com que foi distinguido

para ~.do próximo dia 11.



t}6

d· Jw~cvu:o cú d('it;~0.4

Ao/ti /C;lJb

PSICOLOGJ" :
.4.0 JUIZ DÊs~

LICADA'
UTEBOL

O'interessante tema da conferencia de amanhã
o prof. Inezll Pena Marlnno

vai dizer, em sua conferencia de
amanhã, da ttfÚidade da psícoto-
gia aplicada ;a,.~ Cle futebol. O
tema é de' . , ~\>nte e há
de merece4i1ov. ""hão som=n- 1------------------'
te dos árbitros :de futebol, mas
de todos os que têm acompanhado
de perto o desell,\,olvimento fute-
bolístico desta .éi'$ltal.
A criação da Escola: 'de Arbitros

e os mf\~S que ela criou de-
'"'~'~:juzres a se eri- .

'S'btilezas da psí-
cologta '"'i~. -;e';'" .r'ortanto, 1\
oportunidad.~lCI3l',pCionà1 que lhes
á oferecida f>n,o prof. Inezil Pena
Marinho, técnico de educação, nao
deve ser perdida.
Este jornal, ao aceitar o patro-

cínío das três conferencias do
prof. Marinho, teve em mira preso
tar mais um serviço à causa dO
futebol carioca.
A primeira conferencia será rea-

rízada amanhã, às 17,30 horas, no
Auditorio do Ministerio da Educa-
ção e Saude, na Esplanada do
Castelo (l.e andar). sendo franca
li entrada •.
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Conferencias
àsSi;' ~~~s~N;oIOcl;be Nd~IV:ng;,,:a~i~:
sob o patrocínio da Sociedade Bra'S1!.
leira de Cultura Positivista. e em co-
memoração -do centenarto da morte de
Clotilde de vaux. Entrada franca.

CAPo SILVA PINTO - Hoje, às
20.30 horas, no salão da Tenda. l!,;s-
pirita de CaridBtC\e, à rua dos tnva-
lidos 202, sobree "à ':!I11il.l;);~Jl;exemplo e
fator da evoluQÍ\.Q e&Plt1.'fIual".

PROF. INEZILI:~A' MARINHO -
Amanhã, às 17.~a \;leras, no auditoriO-
do Ministerio p.e", Ed.t;cação, sobre o
tema: "pslc<;!lói;\e. al>!K.wa ao juiz ce
futebol". E~'r:ida !n:\!19..

\

' DR. ANTONIO R
I de amanhã, às 1'1 l"\\~
aspectos da colonta
trada franca.

\

PRUF. PAUL ARBOUSE BASTIDE
_, .Depois de amanhã, às 17.30 horas,

~d<e da ACFB. na avenida Erasmow,., 20 - 3.- andar. sobre "La dou-
be àventure brésiliénne de Villegaignon,
Cheval.vr de Malte' e Jean de Léry,
citoye.i de Genéve".

~ _ DepOlS
j-'ha AB1, aour e
oçambique. zn- !

I
l'
i

SR. CHARLES EDWARD EATON -
Depois de amanha, às 17 horas, na
Faculdade d~ Fil0~C>f'jQ,sobre "A vida
de Wllllam C\llloo),'Bry-ant" .

anca.

CORONJ!:],
No próximo' \.AII\- .• ,

no Redil de Jofif:! -'IQtl.<t-<t, à rua Her>

:é~i:,~ar~~u~;?';a~~!.r, Sobre temaevan-

SR. NATHAN BISTRITZKY - No I
próximo dia 17, às 17 horas, no audi-
torio da ABI, sobre "Palestina, un
puente entre Oriente y Ocidente". O
escritor Claudio de Sousa fará a apre-
sentacão do conferencista.

•
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Conferencias'
I ~

ta, e em co-
da morte ele

.rada franca.,.
--=--.

cÂP. SILVA PINTO -r. Hoje, às
20.30 horas, no 'sal~é d!l. Tenda iss-
pírtta d~ OaL'idade, ,f!. \rua dos Inva-
lidas 202, sobre.' "i\,.J'l,'Ül).er, exemplo e
fator da evoluçãj)'e"';itltual".

PROF. IN,:EÚi ~·EftA- '~ARWHO -
Amanhã, às 17.10 tlOl·II)!,.,nO auditOria

Ido MiN,jSter\o' da Educ~o, sobre o
tema: "psí001'!ii9.. aI'. llca"tta ao juiz de
futebol". Entrada t.ra\'!ca.

\

DR. ANTONIO ROSADO' - DepOlB
de amanhã, às 17 horas, na ABl, sobre

1
. aspectos da coloni{l-.de Moçambique. En·
trada franc!l.: t

' PROF. PA'ÚL .'Á,S!lOUSE BASTIDE

11
- Depois r''''lIor~AMllii';'jl. 17.30 horas, .
na sede Iof'l ':.,.: :.:.~: .••.••~ ,<~'enida Erasmo r

Bragac : ..'6i:.. ..~,aitl''-'1Sobre "La dou-
be avet\1lI!t~:bt'éI!lIlénhil de- Villegaignon, .
Chevalier de MáIte e Jean de Léry,
citpyen de ~elJév~':.

SR. CHARLES Er\WARD EATON -

~:~~:~ag: :em~~I~~Ofi;~ s~~r~o·':~S.Vi~:
de winiam Cullen Bryant".

PROF. RAMIRO GAMA - pommao,
às 16 hora "i. na Federa~ão Esp1r1t·~
Brasileira, avenida 'Passos 28, soore
"Política divina.". Entrada franca. ,.

CORONEL DELFINO FERREmA -
No próximo dia 14. às 16.30 noras,
no Redil de João Batista, à rua Her>
mengarda 3'70, l\'leier, sobre tema evan-
géliCO doutrina rio .

SR. NATHA,N BISTRITZKY - No
próximo dia 17, às 17 horas, no audí-
torio da ABr, sobre "Palestina, un
puente entre Oriente y Ocidente". O
escritor Claudio de Sousa fará a apre-
sentaçâo do conferencista.
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PSICOLOGIA APLICADA AO
JUIZ DE FOOTBAL

Sob o patrocinio dos nossos
eonfraâes do "Diario de Noti-
cias", o professor ttmesü Pena
Marinho fará, hoie, às 17.30 ho-
ras, no auditorio do ~inisterio
de Educação e saude, uma con-
ferencia sobre o tema "Psicologia.
aplicuda ao iui-p de jootboli";
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Conferencias
PROF. tNEzn. PE:fA MAltINliO -

Hoje, às 17,3n hor... no audltorlo
do Ministerio da Id'J.caçáo. sobre o
tema: "PSleo:lng!À ap:l"'ada ao juiz de
futebol". Entrada franca.

lDR. ANTONIO ROSADO - Ama-
nhã. às 17 horas, na A.B.I". sobre
aspectos da colonia de Mocambíque, En-
trada franca.

SR. CHARLES EDWARD EATON -
Amanhã, às 17 horas, na Faculdade
de Filosofia, sobre "A vida "de Wil-
liam cunen Bryant".

PROF. RAMIRO GAMA - Domingo,
às 16 horas, na Federação Espmto
Brasileira, avenida Passos 28, sobre
"Política divina". Entrada. franca.

PROF'. PAUL ARBOUSE BASTIDE
Amanhã, às 17,30 horas, na

sede da A.C.F.B·., na avenida Erasmo
Braga, 20 - 3.Q andar, sobre "La dou-
b.e aventure brésllíénne de Villegaignon,
Chevalier de Malte e' Jean de Léry,
citoyen de Genéve".

1
CORONEL DELFJNO FERREIRA - ,

Domingo, às 16.3;J horas, no Redil,
de João Bat'Bta;;~ na rua 'Rer-

. mengarda 370. ;}':!(\r,*'t9,bre tema evan- f
gélico doutrln';~Y,,~~~

"~

SR. NATHo\ ~RITZKY - No
próximo di/i. . '''~'oras, no audi-
torio da "~..f:~, Â!._l!j~.- "Palestina. un
puente entre tmE!l:l~ Ocidente". O
lescritor Claudío de Sousa fará a apre-
sentacão do conferencista.

PROF. FRANCA E SILVA - Do-
mingo, às 16 horas. no Abrigo Teresa t
de Jesús, na rua. Ibituru.na., 53. acerca
do tema: "Pena de Mo.r·te. o Crimi-
noso e a. Conseieneia à luz do Espi-
ritismo". •
DR. OTAVIO lIlURGEL DE RESEN-

DE - Hoje. às 17 bQ.r ••••. na rua São
José, 84. 2.0 andar. ~ob••• o tema: "A
vida e obra de Clotilde". Entrada
franca.
tator da evolução e~nirltua.~'·.

DR. LAURO SALES - tio)., àS
20.30 horas, na rua do 1.>f&.foso,164,
sobre um tema·~ d." "Livro' dos Espi-
ritos" •

,
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"Psicologia aplicàda ao juiz
"I> .J6

~,WfF" d f t', b 1" //4/1' .•»:
.~4t~ e; :U H., o.' (.,,-<~"

O interessantetema ~,dafconf~rencIa,de heie, a tarde'~... -_.
o prof. Inezil., Pena, •Marinho, . em mira colaborar com o profes-

técnico -de educação, mlciai'1\ hg- SOl' Inezil Pena Marinho no es-
je, às '17,30' hor-as, no Audttorto" forço em favor do progresso do
do Miniaterto da' Educação e Sau- futebol, carioca e estamos cer-
de, 1.° 'andar, na' Esplanada do tos de que tal esforço será bem
Castelo, a serie de conrerenctas compreendido,
sobre a psicologia: aplicarla ao es- A entrada é franca.
porte, a primeira das" quals se A próxima conferencia - 80-
intltula - "Psicologia aplicada bre o tema "Psicologia aplicada
ao juiz de rutebot", à torcida de futebol", deveria ser.
O assunto é de palpitaute Inte- realizada quinta-feira, 18, mas,

resse, principalmente agora que em virtude da Semana Santa, se-
vem de ser' criada e está pres- rá marcado outro dia, que opor-
tes a funcidnár' a' Escola de Ar- tunarilente anunciaremos.
bitros, onde será 'exigido dos can-
didatos a jutzes conhecimentos que
poderão ser .conhecídos, dentro
de uma certa medida, através des-
sas confer-encias ~ , I
Aceitando o patrocinío de tão

util iniciativa, este, jjornal tem I
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CONFERÊNCIA - CONVITE

Tema - PSICOLOGIA APLICADA AO JUIZ DE FUTEBOL

Conferencista - Prol. Inezil Penma Marinho.

Local - Auditório do Ministério da Educação e Saúde

Dia - 11 DE ABRIL DE 1946

Hora - 17,30

Patrocínio - "Diário de Noticias"

•
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~_J:H.zes, as-
pectos verda~r.!.tmettte misterio-
sos. A modifi~líIo_'Wlamen-
to da Escola de ÀrbitTQ~ foi oon-
sequencia de um4'.rsunillo secreta
do. paredros, que decidiram "re-
tificar" o regulamento, por 4Bso
ou por aquilo, que pobrelf mor-
tais, como 08 iornaustas e locuto-
res ds ra,Uo, estilo longe ae .a-
ber por que... OMlgOU-B8 ,,_ di-
zer qt&<J o K. Varga. N.to, de8-
gO$tOBO com ~ ooiaa, re-
801L"enlaba"donar d8/1"lnoomen-
te a ~ da F. M. F. D•.
;>01.1, "u"·.,,.,••r_ q\W 1Ia1>IalÜgo
"" nllIula_to qse.,. club8lf
con~at.Om ~ga.o... Â W7'-
daãe ~ que o. ~homeru do.
jutebol, do tUto de .ua Inc01rn!n-
sura"",1 ImportatWla. 1140 ~m
cá em baia:o 'l~.r BlfICerClmBnte
II 1mpt"6n8a o que CIOcmt.aBra...
N"aturalmente. " alf8Unto '81I1a .er
".cabroBO, d" oontrario mal aI-
,gum haveria em que 10888 dtwl-
gado. " 1D, nO dia imediato, 86-
camsnte, almp!e,smente, indlfersn-
.'emente, o Boletim da 11'. M. F.

"1) reoutamewto, por;-
que o anteriormente divulgado
havia saido "com incarreçOs." •••
Pois sim I... Sirvam-Bel •••

• • •
Não podemos deixar sem re&1s-

tro a perda que a sociedade bra-
s!leira vem de ~Q( "r, com o de-
cesso do dr. :, :,~yette Cortes,
educador resp _ ~1; de integri-
dade de carat,-. "; c zíbutos mo-.
rais amplam".;;' eçqnhecidos.
Homem devotad •.•,., ","~ e alma
ao ensino, o dr, La-F~e~te real1-
zou verdadeiro 3aqér~~, 1).,9 ma-
glsterío, em favor dO,tt~ .Gube
multa vez recol1relk a!i.J,k'!lQl'co-
ração que posstfl~ij;;>·:.~~\t~ al-
cançar res).lltado~ .c.' .Vte7l -maís
amplos em sua ata~.. missão
de levar a luz da cultura aos
cérebros juvenis. Tinha ponto de
vista elevado a respeito dos jogos
esportivos, aos quaís prestígíu
sempre, reconhecendo, como ho-
mem ·moderno, de mentalidade
evolvlda, a Importancla que eles
exercem na formação do carater
da Juventude. O esporte perdeu
um amigo sobrío, mas nem por
isso menos sincero; a comunidade
brasüeíra, um educador de estir-
pe. um varão de Plutarco •

• • •
A educação tusoa nas escolas,

tanto particular,es como oficiais
(municipais ~;;/(NWf·f1j'8). 'deixa a
âeseias', Há ~. em· qUt1' os aluo
nos se entregam (Ice wel'cicios e,
logo após, 861ft :bafÜltl e com a
roupa comum~' Intldequada à gi-
nástica, se diril16.t11·(}s aulas. IS8r,
aten·ts-co?ttra a saude d08 alunos.
contra os principios de higiene (
contra o bom-senso. Há o,dw~
caS08 tambem em que os aluno:.
são chamados à prática de "edu·
cação fisica" em ltor!l8 improprias
e em condições que não poâerão
de modo algum satisfazer 08 !ins

os quaj, loi .a educação fi-
jB~ quando os alu-
com um "chefe"

luribundo, gri-
. "uestaanco»,

, temos

,

prof.

cía sobre o rema "PSicologia apli-
cada ao juiz de futebol" no Audl-
torio 'do Minlsterlo da Educação
e Saude. O assunto é assaz Inte-
ressante e deverá merecer a aten-
ção de todos os que se Interessam
pelo progresso do .
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Rio de Janeiro, Sexta-feira, 12 de Abril de 1946

A PSICOLUGIA APLIC~;DA AO JUIZ DE FUTEBOL. - ,,.ooi,,'o deste jornal, nQ Auditorio do M,"isterio da Educa-
Iniciou-se, ontem, perante 8eleta assistencia, a serte de \ ç12:o. O n08S0 clic1i~ fixa um aspecto da conferencia, quan-
corderencias do professor Inezil Pena Marin.ho, 80b o pa~ do o professor IneziZ discorria sobre os pr.oblemaa de na ..

tureza psicológica que o juiz de futebol C01'numente enfrenta- no exercido de 8ua espinhosa mitiã0•
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Temas de palpitante
teresse esportivo

SERA A' 25 ~P. CORRENTE A CONFE-
RENCIA DO~ROi~~~~~ INEZIL P. MA-

in-

FoI coroada. d~ eomp1eto exito a prl ..
meira conrereacía do p~f. Inezil Pena.
Marinho, sobre o te~$$_-t .,A psicologia
aplicada. ao Wz .de iute~ol". Um públf-
co seleto e ..relati,·ar.nen.te qumeroso' com .•
pareceu ao A\1àltnrio do fpMmISterio da

~i~~ca{;t~res;eSa~U"~à1~~~~~~~hu~~ciMC~?~
de educação. ."- ~ Jf
Alem de senhoens e~1torltas. que em.•

prestar-am à reunJão nm jcoioncc de dis-
tinção e eleganci~"Via~se figuras de
projeção no nosso meia esporbívo e de
educação .:física. como professores espor- I
tistas meliantes, antigos e 110VOSjuizes
de futebol. bem, como candidatos a essa
função.
A sessão foi aberta. pelo nosso rompi-

nheiro José Bdgido, que convidou p1i-
cara a presidencia o maíor Barbosa Let..
te, diretor da. DivisãO de ~;ducação Fí-
sica.
A próxima conferencia, sobre o tema

_ O·A paícologia aplicada à p ropaganda"
será reali?oaqa no próximo dia 25, às
17,30 horas, no mesmo local.

..
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•resse esportlvo
"A psicologia aplicada à propaganda ,do esporfe"
Será realizada amanhã, às 17,30

horas, no AUditorio do Minist~rio
da Educação e Saude, a seguncta
conferencia do prot , Inezll Pena
Marinho sUbordinado ao titulo I ...l
"A PSico'logia aplicada à propagan.
da eSportiva".

O valor dessa conferenCia res-
salta à vista. pois o prof. Iriezrj,
técnico de educação assaz conhs-
cído, discorre à vontade sobre os

assuntos que se prendem aos te-
mas escolhidos para as suas pa-
lestras.
A entrada serâ franca.
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1_C~nferenci~~l
SR. PEDRO MOTA LIMA _ HOJe.

às 20 h.oras. no auditorio da A.B.I.,
sobre "A SOlidariedade continental à
luta democrática do povo paragUaio".
No salão contlguo ao auditorio será f
inaugurada, à mesma hora, uma ex- I

posição de desenhos de conhecidos ar-
tistas brasileiros, cujos quadros serão

' le'iloados,' destinando_se a renda assim

Iobtlda À campanha de auxilio para
a llbertação do povo paraguaio, A en-tra-da será franca.

DR. ROBERTO EUGENIO FONTAI_
NEA - HOje, às 17.30 horas, na As-
sociação de Química do Brasil (Sena-
dor Dantas. 19, 1.0 andar) sobre o
tema: "Estudo sobre temperaturas de
VUIcaniza':'ão da borracha".

PROF. J. ,1. DA TRINDADE FILH\J
Hoje, às 17 horas, na 80-

cledade HrasUeira de !'"";ilosofia(praça
da Repúbllca n. 54), sobre o tem!
UPerqUirindo das iri-e1.inações". Entra_rta franca ,

PROF. WILLI;;;' AKIN80NIAmanhã, às 17 horas, na Faculdade
' Nacrona] de F'iJosofla Ia verurfa Apa,

I
rlcio Borges 40, 4° andar). sObre o
tema:. "A universidade no após ..guerra" .
PrOf. IneziJ Pena Ma-rinho _ Amanhã,

às 17,30 horas, no Auditoria do Miníste.
rio da Educação e SaUde, na Esplanada
do Castelo, sobre o tema _ "A PSicologia
aplIcada à propaganda". Entradafranca.

I DR. AMll:RICO R. CAMPELO_
No dia 26, às 17.30 horas, no rns-
tituto BrasIl Estados Unidos (rua Me,/
xico 90, 70 andar), sobre o tema.I "Alguns aspecto. ~arqUltetura norte,

I

DR. GILBERTO G. VILELA - No
dla 26, às 14 horas, no Museu do Ins-
tituto Osvaldo Cruz, sobre o tema:
"Estudo sobre 8utilina".

Prol. Mitmii-o Gama - Domingo; às 17
horas, na sede da União Esp.frtta. Hum..
berto de Campos, na Estraàa do Arelll,
641' (Rocha. Miranda), sobre "um tema
doutrinaria. Entrada Jranea ,

PROF. ROGERIO PFALTZGRAFF
- No dia 29, às 17.JO hs., na ABI,
sobre o tema: "A PSicologia da vi ..da".
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Temas de palpitante. .resse esportivo
Será realizada hoje a segunda conferencia

do prof, Inezil P. Marinho .
Esta tarde, o prof , Inezil Pena \ bem como interessa' ta.mbem a09

Marinho, ·técnico de eaucação, clubes e entidades dirigentes.
realizará, . no Audltorio do Mínís- O prof. Inezl! comeoa~ sua
terlo da Educação e Saude, na palestra às 17.30 horas. A .entra-
Esplanada do Castelo, a sua se- da será franca.
gunda conferencia sobre psicolo- ~
gia aplicada ao esporte.

•Desta feita, o confe'renC'lsta. fo-
calizará o têma - "A' psicologia
aplicada à propaganda do espor-
te", assunto de indiscutivel opor-
tunidade' de vez que diz respet-
to às' atividades jornallstlcas e
radiofônicas no setor, esportivo,

•mte-
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SERGIO D. T. MACEDO _ Hoje,
.a Radio Ministerio da Educaçãó', às
3 horas, em prOsseguimento à serie
"Conheçamos melhor nossa terra",
Sobre "A cidade sem mUlheres", to.
canda curioso aspecto do êxodo atual
das populações rurais.

PROF. WILLIAM AKINSON
Hoje, às 17 horas, na FacUldade
NacIonal de FilosofIa (av~nida Apa~
rlcio Borges 40 40 andar>, sobre I
tema: "A universidade no apõs-guerra" .

PROF. INEZIL P. MARINHO _ !roje,
às 17,30 horas, no AUditoria do Min!ste_
rio da Educação e Saude, na Esplanada
do Castelo, sobre o tema _ "A Psicologia
aplIcada. à propaganda", Entradafranca.

DR. ~M!l:RICO R. CAMPELO_

~~~gh~'rasi~s Esi~·ggs D~;~~s(~~a fr::
xfco 90, 70 andar), so!:Jre o tema
"Alguns aSntcto8 da arqUitetura norte.americana",

DR. PRADO RIBEIRO _ Dia 27,
às 15 horas. na Federaçào das Acade_
mias de Letras da BraSil, sobre o tema:
"Fagundes Varela e sua obra".

DR. GILBERTO G. VILELA _ Ama.
nhã. às 14 hnras. no Museu' do Iris-
tituto Osvaldo Cruz. sobre o tema: /."Estudo Sobre Sutilina".

I PROF. ROGERIO PFALTZGRAFP
- Sábado, às 17.30 horas, na ABI,
sobre o tema: "A Psicologia da VI,!da"
Pr~f. Mamiro Gama - Domingo, às 17

horas, na sede da União Espirita,. Hurn-
berto de Campos, na Estrada do Are'9.1,
641 (Rocha Miranda). sobre um tema 1
doutrinario. Entrada franca.



CONFERÊNCIA - CONVITE

Tema - PSICOLOGIA APLICADA À PROPAGANDA DO

FUTEBOL.

Conferencista - Prol. Inezil Penna Mcrinho .

Local - Auditôrio do Ministério da Educação e Saúde

Dia - 25 DE ABRIL DE 1946

Hora - 17,30

Patrocinio - "Diário de Noticias"



CONFERÊ~CIA - CONVITE

Tema - PSICOLOGIA APUCADA À TORCIDA DE

FUTEBOL.

Conferencista - Pro] . Inezil Penna Jlarinho.

Local - Auditório do Ministério da Educação e Saúde

Dia - 2 DE MAIO DE 1946

Hora - 17,30

Patrocinio - "Diário de Noticias"



, 5.- Análisis deI concepto bio-psico-socio-filosófico. Contribución de Ia
$iología. Contribuci6n de Ia Psicología. Contribución de Ia Sociolo-
gía. Contribuc1ón de Ia Filosofía.

CONCBPTO BI0fpSICofsoCIOfFID !'.l.~ ~::!:U E:l:.iCnC!m; FISICA.-(CONFERENCIA).

K0suma~ de Ia Co~erencia deI Prof.
Innezil Penna Marinho, Delegado deI -
Brasil aI 11 Congreso Panamericano de
Educación Físmca..

1.- La Edu~ación ~C& co~o Jroceso individual y como proceso social.
2.- Conceptos fundamentales de Educación.
3.- Evolución de los conceptos de Educ. .~ón Física en el Brasil. Concep-

to anatómico. Concepto anátomo-fís.i.ológico.Concepto bio-socio-psico~
lógico. Concepto bio-P8ico-socio-filosófico.

4.- Evolución de 10s conce}Jtos de Ia Educación Física e11 Ia Argentina. _
Idea anatómica. Idea fisiológica, idea psicoJógica e idea espiritua-lista.

6.- Importancia deI conce~to bio-psico-socio-filosófico para Ia elabora-
c1ón de programas destinados a la EducDción FíSica de los ninos y d",10s adolescentes.

7.- Los programas deben atender a Ias necesidades físicas, psíquicas y _
sociales deI nino y deI adolescente y ser organizados bajo una con--
cepción filosófica deI papel que la Educación Física debe desempeftar
en la vida deI hombre.

8.- Conclusione.s.•

9.- Debates. EI conferencista tendrá sumo agrado en responder alas pre-
gUlltaS CJ.ue con referencia aI tema trató.do deseen formular 10s asis--tentes.

>I

- - - - - - - - - - - - - -
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nEXo P'13'35

bpUBLlCA M'XICÂNA

LA EFEN5A NACIONAL
Dirección Nacional de Educscién Física y Enseüenza Premilitar

Bajo el Pa~rocinio dei Gobierno de México.

1~' ai 15 de Octubre.

'ÂlÁ.OJ, octubre 11 de 1946.

Sr. INNEZIL PENNA MARINHO.
P r e S e n te.

La Secretaría deI 11 Congreso agradecerá a usted se sirva en-
tregarle copia de Ia Conferencia por usted sustentada, para Ia Me. .
moria respectiva.

ATENTAMENTE.

EL SECRETARIO.

ProL RUBEN LOPEZ H~OJOSA.

!

~
l

AVGYRLH/mlml.

LA ~DUCÂCION ~151CA~5 UNA n~RZA IlU~ COITRlBUU AL PR06R~SO DE LOS PUEBLOS



PEDEltAÇAO DAS ACADEMIAS
DI! LETRAS - Hoje, às 17 horas,
a Federação promove uma conte-
1'8ncla do Ir., Durval de Morais se-
bre RuiI'na Casa deste,na rua S te, 134. No pró-
ximo dia,.. eração rscepcío-
narê. ..d. A rela, na sua se-
de (Av, . "Q, 117, '.0 an-
dar)~.,.:: .,."': ..;,.,

CRUZ' IEUI" BRASILEIRA
--O Centro de Estudos da Cru.
Vermelha Brasileira realizará 8U&
sessão menul no próximo dia 7,
ks 10 lioru, no Hosll::a.l lU. cruz
Vermelha. com o .~~:.o prega-
ma: a) A)X'e-se.n.:'.~o lã
fus~;)s: e O~...e.::..·
<Uagnóstlcp e :
ÇÕ:e:s ~~~
. ::sal.

,/

1~a 1.-
(J' q,

Associações cultu-
rais e científicas

~ADDflA BllASILE1BA DE lIlt-
DI~A )OLJTAR - Remúr-se-á
amanhã, As 20.30 horas. na rua
Ml3UCO,VO Filho n.o 20. à Academia
Braslleha - de Medicina Militar em

, assembléia geral <1.- convocação!
''' ••t1m dá 'eleger a 'diretoria para a-
ano de 1947 e tratar de 'outros,
assuntos de alt '
tlvo.

.e, na sa ..
ssocíação
.o andar,

~

Ulose. sob
.U'I fael Paula
..,: o Nacional

viàados pa •.
is da Socieda-

ífigiene, Soeieda-
e Tuberculose e' to-

interessados 'M
pem convõcados.
socíos funda.dores
local. hora e da-
membro para o

o da soctedade
iglene.

SOCIEDAD - DE MEDICINA 'E
CIRURGIA D RIO DE JANEIRO
- Realizará a Sociedade, no-
je, sob a pr encía do prot .
Alfredo Mont outro. de suas
sessões ordinar cuta ordem do
dia é a segulnt - Dr . Humber-
to Barreto""" iverticulite ,_cecal
rost apendicecto. ,is.: - Dr , Hel-
bio Rego, Llns - "Apendícectomía
·eeonômlca~~,·.r '

ASSOCIAÇAO DEPH.OFESSORES
DE EDUCAÇ.iI,O FíSICA - li: o se-
guinte o programe deste mês:
AmanhÁ.,6, à, 17 'horas, no Inst1-
tuto de lj:d.J.Ícação - \ Pa~estr... do
pror , Ijlettr P5njb 1i~inho sõbre
a par't1clpaçapa AP na Ir COl1w

gr esso Panamericano de" Educação
Física. Dia 14. 6.a~feira. mesa re-
donda de : Educação FIsle.. às le

~; hor as .na sede do Serviço de Edu·L ca ção Fisica':~Dia2(), 4,a-felra. à.
f!J<.:7 heras, ne InMIt'.lF.{ -de. Educa-

, 'r..."'o - Palcat'J'a da Pniessora."'Ruth
~·ltouveia. sõbr e o tema Jogos' pt...",
~.;,tlc~. Dia 21, 5.s·felrA, excur- -»:
são a Paquetá,'

, ---
CLUBE ThE" "N''M:NH:o\R.IA - O

Conselho Diretor reunír-se-á em
sessão orrünar ía, sob a presiden-
eia do engenheiro :~dison Passos.
no dia 7.. cor rente.: às 18 horas,
com a. seguinte ordem do~:~ !!:';~
b
suntos de interesse g,eral,,~~.
e. ~

ASSOCfAÇAO .. iRAS!
ODONTOLOGIA - Ser
amanhã uma conrerancf
Homero, poutinho .. n~ sede
cíáção, às 20,30" noras. sobre o

, tema: "Ortsnt ação em clínica pro-
tética~. São convidados todos os
I\.ssoctados e a classe odontclóg í-

ca em geral.

POLICLíNICA GERAL' DO RIO
DE JANEIRO ~ Reallz&'l'á uma
sessão solene .no' dia 7, às 10 ho-
ras, para entrega. do título de cne-
1e honorarto doocrvlço de l~rlno-
tclogta ao' 'dr. Augusto LiMares.
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cia so,;'el
o Física

Conte
Educa~
Promoverá hoje a Ass8ciação dos Especíalizados
---- em EducaçãoFísic~e'Desportos - _

• .!~~ - - -/'\01 ••..... .
A Associação dos" E:!f'Peeiniv-dos dia 18,às 20 horas, no salão de con- i

em Educação "-fsica a Diíspçrtos, as- fef,ências da Associação Ríogranden-
tá convidando a todos os que se se de Imprensa. -
interessem pela educação fi~iea .lia"! . Após a palestra, o conferencista
ra asslstírem à conferêncía que' o' 'se submeterá a uma sabatina. Tam-
DI'. Ineztl Penna Marinho, Técnico bém será assinada a ata de funda.
de Educação do Miltisfério da Edu. ção da Federação Brasileira de Pro-
eação e Saúde, pronuàciarâ, hoje, fessores de Educação Física.
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'A:ASIIOeÍaÇlOYde . EdU~ç~
Fisica, digO, &.i. Pro!essores
de Educação Fisíce ' d~ara-
nà, tem a honra de'".etlnvidar
V. Exeia , para assistir' á con-
ffl(,nda do .pror, Dr . lneail
Pena Marinho sobre ') terna
"Crmceito Bío-Pstco Sócio Fi·
stologíco da Educação Fisíca"
a ~'r realizada no dia 22 do

cot rente, se..'t\a feira, ás
raro. 1'10 auditlflo .1õ~~.-1b
dei Cultura Intê
Sl:úv!ARIO DA CO
J - A educaçã., como

cesso indi'viduai e com~
cesss social.
2' - Conoeítos fundamentais

de Educação.
3 - Evolução dos conceitos

Bío psíco
Educação Física.
4 - Evolução dos conceit()s

de EduClI~iio fhli~a na A.~.en·
tina. Idéia ana,tomÍea:. hreh
.mo nsíco socio tiloso5f\;••"~$10

us-pou:der, as perguata~
lhe forem formuladas
'lSSllÁ:ent'es ~lJTe' ~{"S J'e-

l.ath'!(IS á· educação' flstca

-.:

\ ~'" « -11 .~- Cvut:v-q
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!'Conferencia so~reenucação fi·
,I Aproveitando a estada GOdr, exec'.lÇióo, a ti:.ul0 de experí
I,nezil BEnna Marinho, téc::.icO .
de EducaçáQ da IDivisão de

.IEdu~ação Física, do Ministério a ::.:=aUa::.e de c~::::a:-= scbre
de Elducação, que veio a esta. os seus resultarics.

Icapt.at em visita à Es:ola de Após a ro--!~!"e._cia, c dr ,
EJucaçáo Física. do Esltado. a Inez.I coro.eu-se à W3}lC5:ção
Assccíação dos Esp,cializados dos presentes para um, saba-
'em Eduo:ção Fisica e Despúr- tka, surglndo íatereseactes .e-Itos do Rio Grao'de do Sul fez mas que foram ampla e satis.,

Irealizar por s, s. uma COnfe-j fa0riame.~te elucil.·ados pelo I
1':/[lCia destinada a tod-os os conterencíste , . ,
-OUSolH1J1l J1l11l.lJ,'anbnlsa I . . ". -'. .
ap O.l.lO}ÍJ l<mbJlld li OPll~ O dr. Ine211l,SOClOhonorario

, da A. E, E, F, D, e um dos
-1l0SSllOP?l IIllq a ~~llJ I~€'US represerurm tes . "jUh~ltO ::'f!o
'llllu!zoa o;qaqUllq llpUllJ II Congresso Panam.~o:icano-.de I
-llA 'SOl.llmb ~ OPU;}}'t89 ducação Física, reeenterneme
'IllaU alJo:) llnJ 1} IEfUoIoa realizado na sildadiedo México,
A\OIll~Ul1qum as-apuaA :'ez .a ea.rega solezs das in-I

',-1gm.;<:>---:s q~~" ~o:-~ ~an;d~~I).S·SI10dOHl1d ~ e._a.de as asrociaçoe
llartidpa=.:es do C o :: g r e Ss 0,
I J>e!<>.presídezee ào Co:n.:~ Or-• J' r--~-- - - ,,-----,

1

â!

V JlllEJ,L

NA SEDE do CenÚ'o Cultural
Intre-Amerfeano, com inicio ãs
20:3(l horas, ° dr. Inezil Pena Ma-
rhrho;: 'uma das maiores autorí- I:
dades brasileiras em matêrfa d~
Educação Fisica, reali:t:trá unlà
palpitante eonferêneía, -i
O ilustre visitante desenvolve-.

rã, em sua conferência, o tema
seguinte: - "Conceito Bío-Psíco-
Socío-Písíolõgtco da Educação Fi••
sica" .

'"' ~~- XI- 1;/ ~
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I'Conferencia so~reenucação lisícai
I AJ)roveitando a. estada ~o_?r.' e~ec -
Inezll Penna Mannho, teC-.cO cia,
de Edu{:açáo da. lDivisão de especialízad

.IEducuçã,o Fis'k:a, do Ministér:o a ::::al..C..a~ oe CP!:l!.~<
de Educação, que veio a esta, os .!:,,~:ES:lltac:-cs. .

1
capí.al em visita à F.s:ola de AP<l5 a CV''':.!::&::C!1I, o-
EJucação Física do EStado. a Inez.I coro.cu-ss à dispcs:çã,,,
Assceíação dos ~zcializàdos dos presentes pe.ra um; saba-
'em Eduooção Fisica e Despor- tka. surgindo interes.sa.::tes te-Itos do Rio Grarnde do Sul fe2; mas ,que foram an,t'l?la e satís-

I
realizar por s, S. uma conte- fatoname,:1!,te elucí ..ados pelo
retcía degb~nada a todos os ·conf'fT.z:nCJSt13.
S'€'US socíos, .

I - Ü dr. Inezdl, sacio honorarto
A mesma teve lugar na sala da A. E. E. F. D. e um dos

de reuniões da A.R.!., contan- S€u,s reprelSe,r;I~t:\,:Jte\S.. jw"lto ~.,,{)
do com cumerosa assisténciU. II Congres.."<) Panam,ericano., de I
Entre as .autorídaces presentes, Educação Física, reeenternente
contava.ss o dr. Jcão Pedra realizado na siodadledo México,
dos Santos, rep:~~ü::.àO o fez a en.rega solene das in-I
Oonselho Esta.j~ de Educa- signi-.s que foram mand~-dlls'
ção. cil'- Luiz Ma.lut, Dl!'ei:or daquela ci'~ade às. 'as~o~laçõesd.
do Depa:ta.me::to de Educação parsícípantea do C o n g re s s 0.1
Física, ocp. Jaci::to p, Targa, pelo pr€oSide.~ite do Comité Or-
Díretor da Escola de Educação ganizador, e d'3 um cficio em
Física. dr, ono Fiori Druck, qUe é salientada G. atuação da
membro do Conselho Estt}duGl Delegação brasileira, encare-
de Educação, sr, Mau r i c i o cendo a atív.dade dos 'repre-
Ak-zlrud, presídenrs da A. E. senta-::t~s do ruo G~"l~e do I
E. F. D. Sul, U-lOO E:::ado do Br!!s.l
O C. I:ezil abordou o ter.a que :e....e l'~pr~er:tação propr:a

"Conceito bio-~~~ .•â iú ;a De~~çir.ii oLe:.!h ,
sofíco eu. EduClição Física" .. Ntl mesma opcrtuaída je, rcí ,
Em detalhado estudo discorreu Iassinada a aca de fundJ3.çã<Jd:i I
sobre G. posição da educação i Federação de Assoclações de.
física no Brasil, sobre o camPo Professores de EL'uca.ção Física ','
'de ação que ela deverá abran-'! do BraSil; I
~er a fim de bem cullX11plriras J .
suas aEtas fir.I1Hdades, e sobre ~ - :
a sua graru:1e importl3.itlda no L
complexo problema da educa-
ção de .nossa infancia e da Ifcom
nossa juventcde. Flllou ·ainda nezil Pena Ma-
dos trabalhos que a iDivisão de maiores auterí-
l1:ducaç~o Físicá esbá t,e.alizan- em matêría d~ "
-doa f~ de orgamzar um realiZail'á unía
ante-projeto de Método Na-jl_ . -i
cíonal ",e Educação Físi,cll, o renCla. I

qua-l d e ver á ser posto em ante desenvolve-.
I'erência, o tema

~S'" neeito Ble-Psíeo-
Socio-Fisiológico da Educação Fi•.
sica ",

~
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CONCEITO BIO-PSICO-SOCIO-FISIOLOGICO DA
EDUCAÇÃO FíSICA _ .

Interessante conferência do:Prol. ']nezil Pena Ma-
virbe -A Po:sse dos novos dirigentes da Ass6cia-

" "'o.' '" .- f- .- ~ 4

'ção dos Professores de Educação Física daParaná
Encontra-se, em nossa Capital, I de CUltura Inter-Americano",

c Prof ..Inezil Pena Marinho, uma : realizarâ interessante conferência
das maiores autoridades em edu- sob o :ema "Conceito Bio-Paico_
cação física em nOS80-pais, Que, E:OC:O-Fis;.o~ór;:coda Edu~~
hoje, á noite, com inicio ás 2O.~ • .a qu,:' _. .
horas, no auditorio do -Centre f te SUlIlá:"""

1
indi\id
cíal.
2- Conceitos fundam

Educação.
3 - Evolução dos conceit,

Educaç20 fuica no Brasil. C
certo anatõmico. Conceito an:í,u-

Ime-fisiológico. Conceito Bio-so-
CIO-.PSiCOIógiCO.Conceito Bio-psi-

• co-socio-filosofico da Educaçã,c
Física. .
4 - Evolução dos conceitos de

'Educação física na Argentina
I.ât'í1a ana tõm,ica. Idéia fisiologi-
ea. Idéià Psicológica. Idéia ispl-
!'jtU!\·H,sta.

fi -- Analise do conceito
psico-socio-filosófico. ,
ção da biOlogia. oonr
pSiCOlOgia.Contribuiçã<!
Iogía. Contribuição da,filosofia.
6 - Impol'tancia ,do conceito

I'

Bio-psico-socio-filosÓfico para.
elaboraçã.o·de pFogl'aUJ~ c
dos à educaç"ão fíSIca âas
ças e adolescentes.
7 -. Os programas devem aten-

der às necessidades' físicas,
!. Quicas e s'@ciaisà'a criànça e
adOlescente e ser. orga'J:l:izados
uma '00ncepçãu 'filosofica do pa••
Pél; 'que a: educação física deve
desempenhar na vida 1;10,boonem:
·8 --:~SABATINA .: O cpnfe-

re)1ci.sta,,·,terâo maior p;taze~ em
réspand~as perg·untas. que lhe
fQri.~m ro tiladas pelos assi~tell-
teso SObre . assuntos relativos 'à
t;~~fIS1ca.

NO'VOS DIRIGENTES DA
A. P. E. F. P.

Preeed(indo '{I eonfere\,!cia, terá
lugar a posse da nevas diretoria
da Associação dos Pl'ofessoresde
Educação' Físicacl.0 Paraná, que
está assim constLtuida:
Presidente de Honr-a _ DI'.

F'rancisco Albizú
Presiden te Honorario - DI'

Inezil P. Maririho
Presidente""': Prot.

de Moraís.
Social -.: Diretor - Ivete Luz
,vice Diretor - Teodosio Gon-

tarska- .
~ecreta,rio - ÀI~ertQ Byemnayet
. DeSP01'}ivo:7 Difétor· .: 'Ha.-
milton S. D'al"Jin .r: '.
Vice~~Diret'ol, -.... Elt'idal1 Fl'ede-.rico . .:.
Secr arío - Ánonio Ohukwskí
Assiste~ia - DiretOl1 - Neu-

zart Maêh~ ,"
Vice Dtretor' ~ Vanda dê'!ÓaS-

tro.. . '
SeCl'etario - Amazonas Paródi
Divulgaçãb - óustodío Neto ~

Diretor
Vicil Dh'etor - RacheI
E'ectetarió - Gêrmane 'Ba:yer.
Conselho Fiscal: DI'. Maxímo

P. Lima, DI'. Jaime Drumond
Carvalho e Prof .• Ana Simedo
Martins.



PROFESSORES DE EDU-
CAÇÃO FfSICA

A

/'

Itural

~"t4 ,,~-otJ



,~

r

NA séde do Centro Cuíturai In
ter-Americano, hoje, com inicio às
~O,30 horas, o 51'. Jnezf l Pena Ma
rinho, reaírzará urua das maiores
âiltorldades nrasneu-as 'em mate-
~tá ~*ie~Jed~c~.!~o...nSic~, .realizar:!
uma t>a:IP'lta.n,te~cop.{e'rencla.
,,<5' ilUlftre 'vllUtante -desenvotve-
rá, em ,sua confê'l'êncía, o terua se-
,ulnte: -!. "{;onceito bio-psico-so-:
cro-rísrorogíco da educação fist-
ta".-;

{fJ lJAQ ~r:-X/-I;t- ~t"k
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" /CONCEITO BIO--P:SIC0-SDCIO-FILO,s08'ICO ~)(I,
-_ ..--....,..._ ..••..••.- ..•.__ .. .."..••.----."'"--~ -:.....••... ;; _ .•..._-- - ...•.~,..~_~_~RoC" •...~c"'"-"'~ ...-...c-....,---'='~

~'J.-~ . ,;:; v4 ....•,-n'E:UUGi1,CF.O~i J..U __I_,_>
•..._.'"'-"="-~..._,..,..~-:~- ~ .•••

--'*~ ..... ""' ·r .c~~-) -j d P '·"0'·· ...•.,;:.~; i.r z.c C3 .ion ..e_·.~Lc~_a o ,:rJIC""J J.

:~_:~~!::=-,==~-_\ :L\RETEOq a ser ~:efl:::..:::>·-
a= 1ID i~Q ~ ~e ~8~co'de 1947, ~5 ~o

-~ ;~l~c~e-R9UDt~8s io ~2P~r-
t.:''''L: !~J d i :":'1.:':!:!r':c ~l-;ri~.:·-: OJ E2~:~~0ü
c.e Sao Paulo, à Rua Florencic d.'3
Abreu n, 578.

1) A educação cóm:):.p~,:'ocesso individual e como processo scc í.aL,

9

2) Conceitos fundamentais de Educação.

3) Evolução dos conceitos ,de Educação Física no Brasil. Conce5~0t'" C . , ' t f ' . l r. C ., b.í .ana om~c9. once i t o ana omo-lslo-pogJ_COo once i t.o J_O~SOO_O-
p~icolog~cm~ Conceito bio-psico-socio-filosofico da educGç~o
f'Ls í.ca

'"'~

4) EV9lução dos conce í tos da Ec1U<jaçüoFis1,ca na Arg~ntina, .
Ideia ana têmí.ca, Ideia fisiolog:Lca. ~~deia ~:lsi6010gica" Lde i.a
espiri tua lista )

~ , /' I' •

5) Analise do conceito bio-psico-socj_o~,filosof:.i.co ~ Co~tribl.::.í ;:io
d b'l" C .L''\. ••.•• d o 1 . C ' lb "', ,a l ogi.a , onSI':':.oluçao a p3~LCOogi.a , ont.r ; ua.çao <:1.3 ;:00.J i.r>:

logia. Contribuiçao da filosofi~o

6) Importância do conceito bio-pSic?-sbcio-fil09.6fico par-a a e10.-
boração de pr'ogr-amas destinados a e ducac áo fisica das cr í a:'..ç::::~i
e adolescentes~

~

, ? ~7) Os programas devem atender 28' r:eces,"i_dades ::LSJ.e:8S) pstq~_Ü(,3~;
S • is da . "1 ,.... d-r~.~. :'!r ..•.•n-'- -'.. .,..., ""r'~,,'. ~~ S ~"'Í'le oela C\ CI'lcL1,;,éj. e :J ..:Ul.O.r")L,~_,_1.I,;~ e se.! O.",.",c,~,..•..Zcc.o ::>'....•.~

uma concepção :r.'ilo.3ofica do pe pe l. qi,» a 3ãt'..cação Fisi.·:;] (~'''''Ie
desempenhar na vicl:'1 do homern ,

8) SABATINA. O conferencista terá o maí.or pr a ze r em resp-.:>l1de}"E;,s
perguntas que lhe forem forTI1uJ.,adas pelos as s í.st.ent.es sobre as",
suntos relativos ~ Educação Fisic2~

são Paulo 9 Março de 1947
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_·_-- '."-CONFERENCIA SOBRE EDUCA.
çÃO FlSICA

No salão d. reuniões do Departa.
mento de Educação Ftsica tio Estado
de São Paulo será' realizada hoJe eora
Inicio ~. 20 horas a conferencla do
prof. Inenl Penna' Marinho, sobre o
tema: "Conceito ,'Blo-Psico-Soclo-Fl_
l6soflco de Edu';#ção Flslca. EIs o
sumàrlo da co~cla do profe.ssor
Inezil: :- "? '~'l'o. ,'c
1) A edu~ c:i::MIiG .indi-vidual • "'- - esse áoetal,:
Z) Conceitos rrm ' . de Edu.

cação.

4)

'",'

ção
anatomka.
pslco~

51 .lnalIs! de
de-mc-tko.
Jacia.. CUta"buirãe
Pa. c.rtd1nrl
Contribrdção da

S) ImPGrtaDeta do eoar.elte bl•• PBIce-
socie-filDsafico para a eIabcmtção
de programas destinados à educa-
~ tisica das crianÇas e adoles-
centes.

7) Os programas devem atender As
necessidades fisicaa, psiqulcas e
sociais da criança e do adoleseen;
te, e ser organizados sob uma een-
cepção filosofica do papel que a
Educação Fisica deve desempenhar
na vida do homem•

8) Sabatina. O conferencista terã o
maior prazer em responder às pee,
guntas que llie forem formuladas
pelos assistentes sobre assuntos"
relativos à Educação Fislca.

'..:"

.- ...\
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",.

~LÚ M (-7 ,-/4«él- ..». 9'~1
"

"'
--..-.---=

~:
,"



z
rn~rn l
c
>
-c
:::o
rn
Cf.)

c
rn
z
o

I >

••



,
r

Av. Rio Branco, 181-8.·
EDlFICIO CINEAC
Rio de Janeiro

GRBlneTe
DA

PReSloenCIR

~eT.OPOUTAnA De FOOTBALL
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t Pli~,sidente da Fe-deração~etrop.o11
tana enciosos cumprimentos, tem:€) prazer
de convidar V.Exil pa:ça assistir a entrega dos diplomas dos·· ..
alunos da E ola de Ar itros, pertencentes a turma de 191+6'
e ao ato ãnaugure L do a~o letivo de 1947·.; _ - ..-- , __..- - -

As solenidad.es serao,rea.lizadas segunda-feir~ proxi~_-
dia 7 de abril,corrente, as 21,00 horas, no Auditorio do
I.A.P.E.T.C., a Avenida Grªça Aranha, 35, gentilmente -::-ce- --
dide pe19 seu presidente. .

D~ra a aula inaugural o professor Inezi1 Pena Marinho, ·
catedratico de Psicologia.

Rio de Janeiro, 2 de abri1de 1947-

;
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cançados com o intercâmbio de idéias, fo-
ram largamente competi.§arloxes4.tendo fi-
cado esclarecidas algunt8iS dúvidas,leYan-

Penna Marinho

teressantes debates.
da ainda pelo Prof. ~ho
conferência sôbre o t.P~~~P.it.()

nícos de
"\ -,

Paulo
o Departamento. de Educação Física

do Estado de São Paulo, sob a orientação
do Dr. Edmundo Carvalho, promoveu
uma re-união de todos os seus técnicos. de
educação física, a fim de lhes traçar a
orientação a que deveriam obedecer no
desempenho de suas funções. Especial-
mente convidados pelo referido Departa-
mento tomaram parte nos trabalhos o
major João Barbosa Leite, Diretor da
Divisão. de Educação Física, e. o técnico
de educação Inezil Penna Marinho. As.
reuniões foram levadas a efeito pela ma;'
nhã e à tarde, numa ânsia de ser o tem-
po bem .•aproveitado e os resultados al-

psico-sócio-filosófico da Educação Física",
que despertou grande atenção entre os
presentes e finda a qual o conferencista
se submeteu a uma sabatina, responden-
do às perguntas que lhe foram formula-
das. Encerrados os trabalhos da reunião,
os técnicos de educação física homena-
gearam o Major Barbosa Leite e. S. Exma.
Esposa com um chá musicado, que de-
correu em ambiente de grande alegria i

extrema cordialidade. Os clichés que ilus-
tram esta página, itpresentam--atguns as-" •.
pectos ~a reunião em tão boa hora pro-
movida pelo Departamento de Educação
Física do Estado d~ ~ 1'11.\110.
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II SEGUNDA. I!!!.F~mA.A.ENe
, TREG+ D2~LOMA.S I
NO I.A.P.E.T.E.

MOVI DO PELA E:')\.:..~-
ON~A PRO•.
~RB'TR05

rf'ga dosdi~
plomas e certificados aos aluij{tS quefo~ _.~p~ovadospela
Escola de Arbitres, no. curso de "'1946o A sol~de terá lugar
segunda-feira próxima, dia 7, às 21 heras, na s.ede do 10 A;
P o E. T o E o C., com a presença das autoridades oficiais e
deSpol'tivaso Após a cel'Ímenia de entrega dos diplemas será

\\nal.lgurado a periGoo letivo. de 1947 cem uma. aula do profaS-
'\ or lncsil pena MarinhO, da 'cadeira de Psicologta Alllicada.

~-JY-1;7- ft'~
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A Confere.neia Do Prof.
Inezif P. Marinho, No I.

De EdQcaçãt
o professor tneeü Penna Ma-

rinho, oue tevfl destacada atua_
I ção no México coma delegado do

'

Brasil ao II Congresso ro« An:e :
ricano 'd.e Educaçãa Física. fez

I
uma interessante conje7'encia na
país,-sede aaquete Congresso, con .
forme já dívulgamos, aborâanao

r a tema: "Conceito Bio Psico _
' I Socio ~ Filas6{'ica da Educação

Física,

Haje, ü'ansmítinda impl'essõ'!s
aos seus coleças da Brasil e 'Ou-
tras estudiasas, o professor Ineeii
Marinho falará sobre os trao«,
lhos tio Cong7'eSIJ0promovido pe-
lo Mé,tioo e que teue a parr«:
cipação de 19 Repúblicas am.el'i-

'I canas,. "'. -.
A conferencia do professor. lne-

ail 7'ealiza;a no, Instituto da Edu-
I cação, com inicio às 17 ,horas,

Prof .. Inezil.Penna Marinho.
quando de sua cop.ferencia no

M;éxico

FALARA' H'OJE SOBRE
O C'O,NG'RESSO D'O

MÉXICO
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A EDUCAÇÃO FíSICA NOS PRINCIPAIS_PAISES LATINO .•AM~RICANOB .
Conte1:'ência'realizada pelo Prof. Inezil Penna JltIarinho
nal de Educação Física e Desportos da Universidade do

-gôsto de 1947 o

na Escola Ns.cio-
Brasil ..30 de a

SUMARIO -
1) •..A Educação Física no Uruguai _

a) - 6rgão dirigente ..
b) .• Formação do ?roressorado ..) S· ·t dr~ ~-c - ~s emas a v~a_vs _
d) - Impressões g~~a:~.

2) ~ ! Educação F1sica =a )~§~~ti~a _
., - 6rgão dirige=~e _
b) - Formação de ~!'1:i"e~!:;c~s:d!::,_
c) - Sis tema 5 ac.:, ::'50',2,:·s _
d) - Irr..pres3ões2e!'~~~.

3) - A Educação !="~:=~:~ !:.:: -
a) Órgã,....:~.....l ~':"'7' ~'" .•

- _ o...J \..--. -.e:,--. _.-
b ) - For"'~~"'~,~,I';"', ::-;''''''-J~,.:-:::<...,,?",~,,~,,..,-5 •..•..., -- =,:'-'-- -'-,-' ....- _c) s-!s-e""'sç':"'<~,,,6 •...,,,,- ~.• ~ ~ ---~---~ .•d) I - '..•....~""".::I--,--- -::::_~._- ~~._~:_~=~-~~-=.4) A ~du"'"~;~ =l",~~; ft~ ==_~••• ~ \""IoQ-s-- ---- .••••- --- ----

a) - Crt:ã~ diriE;'eúte _
b ) - - - .:o ,"'''''r--c('''~ nr, - .•..c Q-::::O""'Pc.o- - - "'--C;õ.y_'-' --..., J:'"- '-"'"

c) - S~s:e~as adc:a~cg _
d) - I~pressões gerais.

5) - A Educação F{sica no --éxico ..
a) - 6rgão dirigente _
b) - Formação do professorado ...
.0)- Sistemas adotados ..
d) - Impressões gez-a t s,

6 J - A. Educagfio F·:ísica na Colômbia
a) - Órgão dirig·ente ..
1,)) -.Formação do profefilsorado
c} -~8istemas adotados •.
<1) - Im.pressões gerais.

7) - A Educação Física nQ Paraguai _
a) - Órgão dirigente _ _
b) - Formação do professorado _
c) - Sistem.as adotS:dos _
d} - Jmpressões gerais.

8} •. A EduCá~ão F1sica na Bollvia _
11) - Órgaos dirigentes _b) -Formação do professorado _
c) '- Sistemas adotados ..
d) - Impressões gerais.9) - A Educa~ão Física no Brasil _
a} - Analise da situação até outubro
b) - Análise da situação atual _
c) - Perspectivas que S6 apresentam.

10 - Consultas - O conf8't'eY'~:t8ta terá o maior prazer em ~~sponder às
perguntas r"'f>. ~": ..•.c6 o assuntO)lhe sejam fõ-t'mula..daa.

Secçâo - Oit;

·SR., CANDIDO JUCA' (Filho) -
Hoje. às 16 horas, na Academia nrs-
all.1r.. de Fllologla, na rua Senador
Dantas 118, 10 andar (Liceu Literario
Fortuguês). sobre o tema "A-poesIBde Castro" A1ve~" .

SR. RAMIRO GAMA - Domingo,
&. 16 horas, no Centro Esplrlt.. Be-
li8erra de Meneses, na rua Mala. Lacer-
ela n , 47 IEstaelo de Sã), sobre o
tema "A vida de' Bezerra de Mene-
.es". Entrada franca.

sa, INlilZIL PENA MARINHO -
lIIo)e, às 10.30 horas, no auditoria da
l!:scola Nacional de lilducacão Flslea
• Esportes da Universidade do Brasil,
_obre o tema' :"Observaçõe. sobre o
•• tada atual da Edueaçao 1"18100. na
Argentina Chile, Uruguai, Bol1v1&.
Cub'., Peru 8 Colombia". Para a alu-
41da co~!erenela, os~l!.o convidados

• todo. 0$ professores de eduoaçf.o fl-
.Iea, bem como as pessoas que I. ín-
.enaoam pelo ••ssunto ,

de 1945 -



o&n ~~fon!ü ;;/vh6
't/t

I
Externando-se com a VI"aC1-

dade e.Q brilho que lhe são pe-
culiares, o professor Inezil Pen-
11~ Martriho manteve vivamen-
te interessado o auditorio que
participou de sua conferencia,
ante-ontem, no Inõtitut" de
Educação, Por sinal, um audí-
torto bem numeroso e sobretu-
do muito ~eleto.

O professor Ma.rtn1")o desfilou
ímpressõsa socre o !! congres-
so Pan, Americano de Educaçã.o
Física, a QUe eompareeeu 60-
mo um dos' delegado5 do Bra"
si!.

A impressão 'f00i- das melho-
res, aattstazende inteirams}lte
aos seus, eoiegas e amigoS -dã
Associação dos Pro~essores -...de
Educação Piaica, a que o eon-
terencísta dedicou o seu traba-
lho, .

•••



REPUBLICA ARGENTINA

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

OS AIRES, JUDio 23 de 1947.-

Senor Profesor
INEZIL PENNA

LS D

Tengo el honor de dirigirme a Ud.
para agradecerIe cordialmente su visita a Ia Escuela
Superior Técnica as~ como su brillante conferencia
para 10s médicos alumnos deI curso de perfecciona-
mie~to sabre Medicina deI Deporte.-

1m noabre de ellos 7 en el mio pr2.

reC~ba ., senor ~rofesor ?enna ~nho, 10s a-
fectuosos homenajes a que Ud. se ha hecho merecedor.-

Lo saluda con su más atenta consi-
deraoi.6n.- .

~

S.5. r.

&



Jornal dos Sports
RIO DE JANEIR.O

ED'UCAÇAO FíSICA SUL~
AM'E'RICAN'A

A Conferencia D,' Ama-
nhã Do Dr. Inedl Pena

Marinho
dia O" às 10,30 ho-
orio da Escola Na-

cional cação Físic~ e Des-
portos da Universidade elo, Br<:.-'
sil, o professor Dr, Il1ezil Pena
Marinho .pronuncíará uma ?on-
ferencia sobre o tema: "Obser-
vações sobre o estado atual da,
'Educação Física na Argentina,
ChHe, 'Uruguai. 'Bol1via, Cuba,
Peru e Colómbia ", 'Para a aludi-,
da conferencia, estão convidados
todos os professores de educaçêo
fls~ça. bem corno, as pessoas que
,se, Intere~sa:ql pelo assunto.

t CONFERÊNC~~~'\
pnOFESSO~EZIL PENA' MA-

Rfi'J'HO -r-": H 'e. s 16 horas.' na A,-
socu eão Cr a dos Moços (rua
tl".tújo Pôrto 'A gre, ·36), sôbre t.'~~
I'IUI.I> »•••. ~Ml,lt.'<I~. cOIn I!o .\illell-çAQ, ti-

\

,~ :' ,~~ .••,••-»J':



\ tONfERtNt\~~·\
PROFESSO~EZIL PENA' MA- \

R.Tl-<HO _ H 'e. s 16 horas.' na A~-
s~ci,-~ão Cr a dos Mocos (r'l:1
"",újO pôr-to 'A gr-e, 36), sôbre t.:,-
l'IIAl> r~ •.IIIUlU<I.IU' e,,1'tI if, ~~~ç ••çao. ti-

-------------------'
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,
I 'len -,' • da l!id1'c8Ç!i,O Fisi'la em
face a. oilel'1\a ~l1tel'pretação de

I
' seus U,lld,m"elltos,' Científicos e F'i..
1.!/)~ófL A 1<'ederaç1io B'asilei"~ !I'
de sso cões fie Professores I.q~:
J.I!duca rao FL~i"a patrccína a CO!lr.~•. r
rellc!.a que, sob /) "ítu'o acima. se",l ,
1J!~o~nt!1ciaC'A ).)2',0 P!'Q~ I'1€zil P.e",t1.'~
~.r.arinho. ás 16 hor-as, no E3~:-'O no.,
l'lOl)"'" d1 A~:.'o·~'''('50(;:'i'1"':; c'-:> xr», ,]=:o~;ã R ·Aí·;;ú.i~:Po:·to -Ale6~e"J~.u ;
ce I,

~ .._4---',

1 • __ ~~.CONFERENCIAS
"Ten cncí da educação física. em

tace ~~rlla illterprelação de .~',Us
funda s cle"tillc". e ril~.ótíco:."
- Prof r Inezil P'fma Marillho, ás .
16 horas, na Associação Cristã de Mo'cos.



IÇ?:W~C:~:."."""emface d ttr"()derna. interpretação de seus
fund s eJentíficos e filõsólícos'"
- Prof r Inezil Pena Marinho. ás
16 horas, na Associação Cristã de Mo-ços.


