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Sr. Diretor Geral do Departamento Nacional de Educação

Tenho o grato prazer de encaminhar à vossa apreciação
o relatório das atividades desempenhadas em cumprimento à Porta
ria nO. 218, de 18 de maio de 1945, dêsse Departamento.

A missão comportou três etapas: a primeira compreendi
da pelas escolas de educação físiea dos Estados do Rio Grande do
Sul, paraná e são Paulo; a segunda pela do Estado do Espírito
Santo e a tereeira pela dos.Estados de Santa Catarina e paraná
(2a. vez).

InspeQão à Escola ~ Educação Física ~ Estado 92 ~ Grande ~
Sul-

Parti do Rio de Janeiro, pelo avião da Cruzeiro do s~
às 6,40 do dia 3 de junho, ehegando a Pôrto Alegre às 11,45.8en-
do êsse dia domingo aproveitei para visitar o Prof. F.G.Gaelzer,
o Instituto Fisiotônico, o Dr. Coelho de Souza, antigo Secretá -
rio de Educação do Estado, e o capitão Jaguarê Teixeira, diretor
o Departamento de Educação Físiea do Estado, o qual me eamuni -

cou não haver recebido o telegrama anuneiando a minha ehegada o
e de fato só se verifieou no dia seguinte e em minha presen ç a.

~ lamentável que um telegrama levasse três dias do Rlo a Pôrto A
legre.
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No dia seguinte, 4, dirigi-me às 8 horas paraoDepa~
tamento de Educação Física em companhia do Cap. Jaguarê, com G

qual mantive longa conferência, solucionando diversos problemas
administrativos da Escola e do Departamento. Visitei a seguir
as dependências do Departamento e a secretaria da Escola. ,

A

tarde fui recebido pelo Sr. Secretário de Educação, com quem DlS!!

tive longa palestra, mostrando-se essa autoridade interessadana
solução do problema da Educação Fisica no Estado.

À noite estudei os novos programas da Escola na parte
práticaj os quais me pareceram muito bons, g~aças ao aproveita-
mento das sugestões que fizera na inspeção de 1944.

No dia 5, dirigi-me às 8 horas à Escola, onde assisti
..as seguintes aulas: cinesiologia do Dr. Rui Gaspar Martins, me-
todologia do prof. Serví1io Rodrigues, ginástica rítmica da prof.
Lya Bastian Meyer e ataque e defesa. ,As 11 horas tive mais uma
reunião com o Cap. Jaguarê Telxelra na qual 1be demonstrei a n!

,c~ssidade de ser concedida autonomia administrativa a Escola,c~
racterizada com a nomeação de diretor próprio.

À tarde visitei o estádio da Sogipa, construido exclu-
sivamente para competições de atletismo e à noite realizei, no
auditório do Instituto de Educação, uma conferência sôbre o te-
ma tiO Método Nacional de Educação Física", assistida pelos pro-
fessôres da Escola, funcionários do Departamento e grande núme-
ro de professôres.

No dia 6, segui às 8 horas para a Escola, assistind o
a uma aula de anatomia; a seguir participei de um jôgo de vole!
bol com os professôres da Escola. À tarde, fui à residência do
prof. F. G. Gaelzer, a fim de visitar sua biblioteca, onde se en
contram obras raras entre as quais um Mercuriali de 1601, que ti
ve o prazer de folhear. , -A noite tive uma reuniao com o inspetor
federal Narciso Berlese e os professôres Karl Black e Dirceu Gay
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da Cunha.
No dia 7, dirigi-me às 6,;0 ao aeroporto, sendo então

informado de que o avião não mais partiria. Segui para a Escola,
,~ ''''''onde das 9,;0 as 10,;0 me coloquei a disposiçao dos alunos para

responder às consultas que desejassem. Das 10,;0 às 11,20 assiA
ti a uma aula de ginást!ca rítmica da prot. Lya Bastian Meier,c~
locando-me depois à disposição do professor de História para es-
tudo especial de seu programa e respos~a a algumas consultas.

No dia seguinte, 8, encaminhei-me às 7 horas para o a
eroporto,. tendo o avião decolado às 8,20 com destino a Curitiba.

Inspeção i Escola ~ Educação Física ~ Desportos 2e Estado ~ f!-
raná

Cheguei à Curitiba às 12,;0 do dia 8 de junho e das
,1;,45 as 15 horas tive uma reunião com o Dr. Francisco Albizú,d!

retor da Escola, sSbre diversos assuntos referentes à mesma. Fui
procurado, a seguir, p~lo prot. Mário Bassoi, da Escola Técnica
Industrial, que me for.mulou várias consultas. Às 16 horas vis1-
tei o Diretor Geral de Educação, a quem expus a situação da Edu-
ação Física nesse Estado, julgada por mim bastante precária. Vi
tei a ES,cola de.Professôres e depois assisti a uma exibição c!
atográfica no Escrit6rio de Negócios Interamericanos, constas
de filmes educativos.

No dia 9, realizei pela manhã três palestras na Esco-
de Educação Física e Desportos sôbre os temas "Organização da
cação Física nos estabelecimentos de ensino secundário,· "Exi

~ cias a que deverão satisfazer os estabelecimentos de ensino ~
dário" e "Direitos e obrigações dos professôres de educação f!
a nos estabelec1m.entos de ensino secundário". Às 14 horas ti
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ve nova reunião com o Dr. A1bizú e às 17 horas realizei uma con-
rerência na Escola de Proressôres sôbre o tema ~O Método Nacional
de Educação", assistida por alunos e proressôres da Escola de Ed~
cação Física e Desportos e outras pessoas interessadas no assunto.

No dia 10, apesar de domingo, estando todos os intere~
sados de acôrdo, roi realizada, pela manhã, a prova parcial de Hi~
tória da Educação Física e dos Desportos para o primeiro ano do OU!:.

so S1;lperiore Curso Normal. Tomei parte, depois, num jôgo de vo~
leibol de que participaram proressôres e alunos da Escola. A ta!:,
de, os a~unos da Escola orereceram-me um chá, quando rea1izaramal
guns n6meros de arte.

Às 8 horas do dia 11, encaminhei-me para a Escola, fi~
ca1izando as provas ae cinesiologia do 2~ ano do curso superior,m.e
todologia do curso normal e Ia ano do curso superior e metodologia

, .do 22 ano do curso superior. As 10,30 realizei uma palestra para
os alunos do Curso Normal e'12 ano do Curso Superior sôbre o tema
aOs programas de Educação Física para os estabelecimentos deensl
no secundário". Às 14 horas, visitei a Escola Técnica Industrial
e às 16,40 parti pelo avião da Cruzeiro do Sul com destino a .,Sao
Paulo.

Inspeção ~ Escola de Educação Física ~ Desportos ~ Estado ~
são Paulo

Cheguei a são Paulo às 18,15 do dia 11 de junho e às 20
1'88 conrerenciei com a Inspetora Federal Inês Novais'Romêo sôbre
situação da Escola.

No dia 12, aoompanhado da Inspetora Federal, visitel,l;2.
pela manhã as dependências da Escola e assisti ao exame da ca -
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qeira de Educação Física do l~ ano do curso superior, turma femini
na. Às 10 ho~as, tive uma entrevista com o Dr. Edmundo de Carva -
lho, diretor do Departamento de Educação Física e da Escola, em c~

,ja companhia fui ao Departamento. A tarde visitei a secretaria da
Escola e as dependências do Departamento, o Dr. Nicanor Miranda,D!
retor da Divisão de Educação e Recreio do Departamento de Cultura
da Municipalidade, e o Sr. Thomaz Mazzoni, redator desportivo de~A
Gazeta" •

No dia l~, estudei os programas da Escola e, a seguir,
visitei a Escola de Educação Física da Fôrça Policial do Estado.
l. tarde, realizei, no salão nO. 2 do Estádio Pacaembú, uma confe-
rência sob o t!tuloo Método Nacional de Educação Físicatt, com a
presença de grande número de pessoas interessadas no assunto. As
s1st1 ainda a um ensaio da representação de tty Juca Pirama"' por !.

lunas da Escola. Conferenciei com o secretário da Escola, prof •
M'rio Miranda Rosa, sôbre os programas e vários outros assuntos de
interêsse do estabelecimento. Às 18 horas fui recebido pelo Sr .'
Secretario de Educação e Cultura, COm quem tratei sôbre diversos
assuntos referentes a Escola, inclusive a construção de sua sede,

\

cujas10bras estão iniciadas.

No dia 14, pela manhã, a convite da Escola de Educação
tsica' da Fôrça Policial, realizei, no salão nobre do Regimento àB
valaria da Fôrça Policial do Estado, uma conferência sôbre o te
"Sociologia e Educação Fisica". Às 14 horas, em companhia do
• Edmundo de Carvalho, dirigi-me ao aeroporto, onde fui inform~

o, às 17 horas, de que o avião só partiria no dia seguinte.

Às 6,,0 do dia 15, parti, pelo avião da Cruzeiro do &a,
são PaulO, com destino ao Rio, pois nesse dià teria inicio o
so de Informações" promovido pela Divisão de Edueação Fisiea e

tinado a professôres de educação ttsica e médicos especializa-
, do qual sete conferências estavam a meu cargo.
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Inspeção da Escola de Educação Física d2 Estado ~ ESEírito Santo

M ••Parti do Rio, pelo aviao da Cruzeiro do Sul, as 7 ho~
ti" •.do dia 19, chegando a Vitoria as 9,25. A tarde, acompanhado do Dr.

Carvalho Leite, Diretor da Escola, visitei a Secretaria de Educa -
ção e Saúde, mantendo longa palestra com o respectivo Secretario,
Dr. Eurico Aguiar 8alles.

No dia 20, das 7,30 às 9,30, assisti, em companhia da
Inspetora Federal L~a Ferreira Pinto Milward, a uma demonstração de

exercícios tísicos no estádio do la G.M.A.C. Visitei, a seguir, a
Escola" assistindo a uma aula de biometria do Prof •.Leo Ribeiro a- •.fazendo ligeira preleçao as alunas. PartiCipei de um jSgo de vo -

A •. N1eiool em companhia dos professores da Escola a, a tarde, no salao
nobre da Escola Normal realizei uma conferência, com a assistência
do Sr. Secretário de Eduoação e grande número de professSres" sôbre
o tema 110 M~todo Nacional de Educação Física". ..A noite assisti a
uma conferência do pintor Edson Motta, que se encontra em Vitória,
trabalhando na restauração de objetos de arte, antigos.

•• N ~No dia 21, as 7 horas assisti a uma aula de nataçao, as
I

8 horas a uma aula de voleibol e às 9,30 realizei uma palestra pa-
ra os alunos sSbre temas por êles escolhidos no momento. •. .As 11 h.2,

ras tive uma reunião com os professôres e o diretor para tratar dos
programas e de outros assuntos de lnterêssa da Escola. ..A tarde vi
sitai o Co1~gio salesiano, a pedido do diretor, a fim de orientar
a construção de um pequeno estádio para o estabelecimento.

~No dia 22, domingo, visitei pela manhã, a secretaria da
scola e à tarde a "Obra Social Sta. Luiza".

No dia 23, pela manhã, visitei a Escola, tendo oportun!
e de dizer algumas palavras de despedida e incentivo aos alunos.
ti de Vitória às 14,30, chegando ao Rio às 16,,30.
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Inspeção ao Curso d~ Educação Física 22 Estado ~ Santa Catar~na

••Parti do Rio as 7 horas do dia 10 de dezembro, pelo ~- , ..viao da Cruzeiro do Sul, chegando a Florlanopolis as 11 horas,~E
do recebido no aeroporto pelo Cap. Américo da Silvelra D'Avllla,
Inspetor de Educação Física do Estado e Diretor do Curso Normal
de Educação F!sica. Fui informado pelo Cap. América de que o ~
so não havia funcionado durante o ano de 1945, em virtude de di-
ficuldades do Estado em afastar as professôras normalistas dos
grupos escolares. Em tais condições~ havia sido deliberado pro-,
mover um curso de habil'itação para complementaristas, das quaãa

foram chamadas 150 dos 43 municípios existentes no Estado. À ta~
de, visitei o Curso e, a convite de seu diretor, dei três aulas
de psicologia aplicada à educação fisica da criança.

No dia 11, fui cêdo assistir ao trabalho pr't1co das
alunas do curso, realizado no est'dio da Fôrça Policial do Esta-
do, e, como houvesse faltado um dos professôres, pront1flquei-me
a substitui-lo, dando três aulas de atlet1smo. À tarde, assls,ti
a três aulas de ginástica ritmica, ministradas pela pro!. Carmen
Guiomar Huebbe. ••As 17 horas, fu1 recebido pelo Sr. Secretario da

stiça e Negócios Interiores ao qual estão subordinados os ser-
iços de Educação, e posteriormente pelo Sr. Interventor Federal,
• Luiz Gallotti, com o qual mantive longa palestra sôbre ass~

os referentes àEducação Físlca, ancontrando de sua parte â maior
a vontade em'resolver os problemas dêste setor educacional.

No dia 12, pela manhã, dirigi-me com o cap , América ãi

~veira D'A,vi11a a Ponta do Leal, onde são ministradas as aulas
natação. Â convite do mesmo, dirigi uma sessão de exercicios

sicos e a seguir ministrei uma aula de natação. ,As 11 horas
1 informado pela Agência da Cruzeiro'do Sul de que rara supr1-
·0 o avião que deveria ,partir às 13 horas com destino a Curltl
, o que só se verificaria no domingo, dia 16.
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Ocorre que deveria est~r em Curitiba no mesmo dia, ~
fim de assistir às solenidades de formatura da turma de 1945 da
Eàcola de Educação Física e Desportos do Paran', da qUàl era pa"

trono. Tentei conseguir um avião na Base Aérea ou no Aero Clube
sem que fôsse bem sucedido. Em tal emergência, juntamente com o
Sr. J. Benoliel Banchilon, que também tinha urgência em chegar a
Curit1ba, contratei um automóvel, partindo de Florianópolis
16,25_

Inspeção. à Escola ~ Educ9.!iã,S?Física!. Desportos do Paran'.

Cheguei à Curitiba às 4 horas do dia 1" após v1aj a r
quase 12 horas de autom6vel. Encontrei grande dificuldade em ob
ter hospedagem o que s6 logrei às 7 horas. Às 8 horas assist1....à
missa mandada celebra~ na Catedral Metropolitana, pelos diploma~
dos da Escola de Educação Física e Desportos do paraná. ••As 10 h,2

ras tive uma reunião com o Dr. Francisco Albiz&, Diretor da Esco
10., a fim de tratar de interêsses desta. Às 12,,0, fui homenage
ado com um almoço oferecido pelo pz-of", Mário Bassoi, quando me foi
conferido o titulo de professor ItHonoris causal1 da Escola de EdJ:!

caçâo Física e Desportos do Param!, "pelos relevantes serviços
prestados à causa nacional da educação física". "A tarde visi tel

, " "a Escola Tecnica Nacional e a noite compareci a festa de format~
ra da turma de 1945, da qual era patrono.

"No dia 19, visitei as 13,30 o Diretor Geral do Depar-
tamento de Educação, Dr. Ernani Santiago de Oliveira, com quem
.mantive longa conferência sôbre assuntos relativos à Educação F!
aãca , "Fiquei agradavelmente impressionado com o novo Diretor de
Educação, que possui ampla visão do problema educacional. ••'s 15
horas fui recebido pe Lo Sr. Interventor ,F'ederal,Desembargad or
c1otário Macedo Portugal, tratando com o mesmo dos pr1nclpals~

"as
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blemas relativos à Educação Física no Estado. Os benefícios ad ~
vindos das minhas entrevistas com o Sr. Diretor Geral de Educação
e Interventor Federal foram os maiores possíveis para a Educação
Física no paraná. .•. .A tarde, conferenciei com o Diretor da Escola
sôbre assuntos de interêsse desta.

No dia 15, estive pela manhã na Inspetoria de Educa -
ção Física e na Se~retaria da Escola, respondendo, nesta, à con -
sul tas que me foram formuladas. Às 14 horas, dirigi-me ao aero
porto, sendo informado de que o avião só parti~às 16 horas. •••As
16',30, tive noticia de que o avião só partiria no dia seguinte.

Às 7,15 do dia 16, parti de Curitiba pelo avião do'cr~
•••zeiro do Sul, chegando ao Rio as 10 horas.

, _... -Resultados objetivos S! viagem .~ .1nspeçao ~ escolas d~ educa~ao
... -. -. _ .

.;;.f,;;;1,;;;.s,;;;i,.;;,0-.a~ Estados .9.2..!l!.2 Grande ~.§&, Santa Catarina, paraná ,
. ,." -.. . , ..
são Paulo ~ Espírito Santo.

Os resultados obtidos com as três viagens empreendi -
das para orientar e fiscalizar as escolas de educação física ref~
ridas na portaria nO. 218, de 18/51945, do,D.N.E., poderão ser a~
sim representados esquematicamente;

Estado do Rio Grande. do Sul:
~. Análise e orientação dos programas das cadeiras teór!
cae dos cinco cursos mantidos pela ES,cola de Educação Física.

• Autonomia da Escola de Educação FíSica, cujo diretor
i posteriormente nomeado Cap. Jacinto Farga.

Entrevista com o Secretario de Educação e Cultura,que
A' •• I N .-~nmeteu grande apoio a Educaçao F;Lsica e a construçao de sede pr,2
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pria para a Escola.

4. Conferência no Instituto de Educação sôbre o tema U O
Método Nacional de Educação Física".

5· Duas preleções aos alunos da Escola de Educação FIsi-
ca.
6. Maior estreitamento entre as relações da Escola de E-
ducação Física do Estado e a Divisão de Educação Física.

Estado de Santa Catarina:
1. Entrevista com o Secretario da Justiça e Negócios In-
teriores, .que prometeu o maior apôio à Educação Física no Estado,.'

2. Entrevista com o Interventor Federal, que se mostrou
muito favorável à adoção de tôdas as medidas no sentido de desen-
volver à Educação Física no Estado.

,. Três aulas de psicologia aplicada à educação r!sicada
criança.
• Três aulas de atletismo.

5· Uma aula de exercícios rísicos.
, Uma aula de natação.

Maior estreitamento entre as relações do Curso Normal
ducação Física do Estado e a Divisão de Educação Física.

•

•

do do paraná (duas viasens):

Entrevista com o antigo Diretor Geral de Educação.

Q.uatro palestras na Escola de Educação Física e Despqr,
o paraná sôbre os temas" Organização da Educação Física nos
lecimentos de ensino secundário", "Exigências a que deverão.
zer os estabelecimentos de ensino secundário", "Direitos e

=~~cões dos professôres de educação rísica para os estabeleci-
ensino secundário" e tt Os programas de educação física pa

. -
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ra OS estabelecimentos de ensino secundário".

3. ConferSncia na Escola de Professares sôbre o tema n O
Método Nacional de Educação Física".

4. Análise e orientação dos programas das cadeiras teór!
cas e práticas da Escola de Educação Física e Desportos do paraná.
5. Entrevista com o novo Diretor Geral de Educação que Pr.2
meteu irrestrito apóio à Educação Física, traduzido imediatamente
com a adoção de diversas medidas.

6. Entrevista com o Interventor Federal, que também hip~
tecou o maior apôio à causa de Educação Física, assinando logo a
seguir diversos atos de grande import&ncia para a mesma.

• Obtenção da assinatura do decreto-lei nO. 406, de 14de
dezembro de 1945, que concedeu um.auxilio de CR$ ~ 100,00. à Es-
cola de Educação Física e Desportos do paraná para cobrir o seu«ae
ieit" no ano de 1945-
• Inclusão no orçamento para 1946 de uma verba de Cr$ ••

000,00 para atender às despesas da Escola de Educação Física e
ortos do paraná.

proje to de estadualização da Escola de Educação Físi-.
Desportos do paraná, única existente no Brasil de iniciativa
cular.

Projeto da instituição do'quadro de professôres de e-
~~o risiea para os estabelecimentos estaduais de ensino.

Projeto de transformação da Inspetoria de Educação Fi
Departamento de Educação Física e divisão do Estado emln~
Regionais de Educação P'ísiea.

aior estreitamente entre as relações da Escola de E-
sica e Desportos do paraná e a Divisão de Educação Fisi

. -
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Estado de são Paulo:

1. Análise e orientação dos programas das cadeiras teó-
ricas- e práticas dos cinco cursos mantidos. pela Escola de Educa~'
ção Física e Desportos do Estado.

2. Conferência no salão nO. 2 do Estádio de Pacaembú só
bre o tema 11 O Método Nacional de Educação Física".

,. Visi ta de cordialidade à Escola de Educação Física da

Fôrça Policial do Estado de são Paulo.

• Conferência no salão nobre do Regimento de Cavalaria
da Fôrça Policial do Estado de são Paulo sôbre o· tema "Sociolo -
gia e Educação Física".

5. Entrevista com o Secretário de Educação e Cultura,que
prometeu o maior apôlo na solução do problema da construção da s~
de da Escola de Educação Física e Desportos do Estado de são Pau
10, cujas obras já foram iniciadas •.

Maior estreitamento entre as relações da Escola de E-
ucação Físic.a e Desportos de São Paulo e a Divisão de Educaç ã o
ísica.

•

tado do Espírito Santo:

Análise e orientação dos programas das cadeiras te~
as e pr~tlcas do Curso Normal de Educação Física do Estado~

Entrevista com o Secretario de Educação sôbre assun-
de inter8sse do Curso Normal de Educação Física em partlcu -
e da Educação Física do Estado em geral.

Conferência na Escola Normal sôbre o tema "O MétodO
onal de Educação F'!sica".

Orle~tação sôbre a construção do estádio do Colégio
~;c~iano.
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, N5. Maior estreitamento entre as relaçoes do Curso Normal
de Educação Física do Estado e a Divisão de Educação Física.

Resumo ~ atividades desenvolvidas ~ ~ viasens ~ inspexão
aos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, paraná, são Pau-- -- ~- --~

!2~ Espírito Santo.

1. Análise e orientação de 24, programas das cadeiras pr!
ticas e teóricas dos 14 cursos mantidos pelas cinco escolas dos E~
tados acima referidos.
2. Entrevista com cinco diretores de escolas de Educação
Física.,. Entrevista com cinco diretores de 6rgãos estaduais es-
peclalizados em Educação Física.
4. Entrevista com dois Diretores Gerais de Educação

no Estado do paraná.
5- Entrevista com quatro Secretarios de Educação de qua -
tro estados.

Entrevista com dois I~terventores Federais de dois Es-

Cinco conferências em quatro Estados.
Cinco palestras no Estado do paraná •
Oito aulas sôbre diversos assuntos no Estado de Santa

Três preleções no Estado do Rio Grande do Sul •

Em anexo junto, a título de ilustração, alguns docu -
,ntos referentes as atividades desenvolvidas.

,Convencido de que tudo fiz para corresponder a confl-
que me foi depositada no desempenho de tão importante missão,
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apresento os protestos de minha maior consideração.

>fiJé~~;e
Inezil penna Marinho

Técnico de Educação

lar.
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MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE

DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

RIO DE .JANEIRO, O. F.

Portaria n. 218 de 18 de maio de 1945

o D i r e t o r G E R A L DO DEPARTA

~NTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
R E S O L V E, de acôrdo com o que lhe

faculta o art. 92 da Lei n2 378, de l3de janeiro de 1937, de-
signar o Sr. INEZIL PENNA MARINHO, Técnico de Educação, classe

'N ". ,J, para o fim de proceder a inspeçao geral e orientaçao tecni-
ca das seguintes escolas de educação f1sica: Escola Superiorde

ucação F1sica do Estado de são Paulo, Escola de Educação F1-. . ...ica e Desportos do Estado do Parana, Curso Normal de Educaçao
.•.aica do Estado de Santa Catarina, Escola de Educação F1sica
o Estado do Rio Grande do Sul e Escola de Educação F1sica do
tado do Esp1rito Santo.

(as . ) Abgar Renault.

si
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• 278 Em 18 de maio de 1945•
<,

r. Diretor:

. , ~Apraz-me lévar ao vosso conhecimento que o SeDho~ Ministro
" -autorizou a ida ao Parana do tecnico de educaçao INEZIL PERNA MA•.. ,IIHO, convidado pela Escola Nacional de Educaçao Fisica e Des~~,os do Parana para o fim especial de realizar na Capital daquele

stado conferências sôbre "Educação Física e Desportos", promovi,.os pela referida Escola em vista do interesse que o assunto vem,e.spertando nos meios desportivos do Parana.

Cordiais saudações

as.) Abgar Renault
Diretor Geral

Senhor Major João Barbosa Leite,
tor da Divisão de Educação Física

'-
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VIAGENS

Designado pelo Diretor Geral do Departamen-
to Nacional de Educação para o fim de proceder à
inspeção geral e orientação técnica das Escolas de
Educação Física dos Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarína, Paraná, São Paulo e Espírito San-
to viaj ará o técnico de educação Inezil PenDia,lY!&:.
rinbo, um dos valiosos colaboradores desfâ"Revisfã.
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CONFERÊNCIAS

A convite da. Escola de Educação Física do Es-
tado. do Paraná o técnico de educação Inezil penna
Marinho realizará em Curitlba uma série de cinco
conferências sôbre diversos assuntos relacionados
com a educação física.

Ainda a convite da 'Escola de E:dlucla;çãoFísica
da Fôrça Policial do Estado de São Paulo o Prof.
Inezil Penna Marinho alí realizará uma con-
ferência sob o título "Educação Física e Sociologia".



023

NISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

JI~.~~"

Y...:±o ~, S-/6/1~-

-/

, ' . ,Educação Fisica "
-Chegou, anote-ontem, e, ~sta

est11. capital, o gI.w~4!eJ.li!lij'lf!at1niho, conheCido "ruoo de
_ue,açao, que exerce a sua

atMdade no MLhLstério de Edu- .
cação e Saúde, trazendo a I
míssãc de proceder a. uma ins-
peção na Escola de E-d~ca{:ão.,
Fisic. do EsltBAio, & qual, OOIb a \1

dir<eÇão do carjlltão Jaguarê Te!_
xeira;, !uneion.a.no estadlum do I
Ct'uze1ro, ê. aV'E!nia~ NataL '"-1
On,tem, p€-l,à,manhã, 3. 8· deu

1n1eio •• missão que o .trouxe ao
Sul, demorando-se nas díversas
l\e(.'ÇO~da E. E. F. e, à tarde,
eStevoe em visita. de corteeía ao
dr, Ânronlo Brochado da Ro-
cha,' secretario de Educação e
OIDtur.. I
Ho!e,.~ 20horas, no s,udlto-

trium do Instituto de E:lucação,
o professor Inezil Penna Mari-
nho tarA uma palestra, para a
qual a direção do Departamen;
.éo de Educação Física. autori-
zada. pelo secretario de I!lduCs,-
ção, COnvoca todos os professo-
Il"~ espe.~ializados, formados no
Ireferido esta;belecimento, e cOn-
ivída os professores de educação I

i física e a todos cs-ínterêeeacos. I

i O assunto a ser a.bordr.do será
) "O Método Nacícnaj de, EljUC1_l
cão Física", subdív.dído nos se-
guíntes itens: concepção de me-
todo; concerto d..e naeíonal ; con-
ceko de. Edncação Físíca: os
i trabalhos da Dívísão de Ejuca-
j ção Física do Min!stél'io da
L!iducaç&o e S>lúde.
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Ed ão Físí \ucaçao BIca I
..Chegou, am,te-ontem, e, esta,
esta. caipital, o di;1M'I11~ PflNAª I'-Ifl" eonnec' o ' mco ,e,

e ,que eJGeI'Ce a sua.j
atMdade no MLnistério de' Edu-
éaçã.o e Saúde, trazendo a
m!sslíO de proceder a. uma. íns- I
pação na. Esoola. de' Eüucal;ão'
~mca. do Estado, a. qual, ~. a.\
direÇlo do ea;p1tão Jagu,a.rê Tei_ 'I
xeíra, ~eiona no eStaiCllum do
Otm'leiro, ê. avenida. Nat.a:l. ~ I

Ontem, pela; manhã, s. s· deu
:U'lle:o à miSEão que o trouxe ao
SUl, Jdemora.ndo-se nas diversas
secçõt\ll da E. E. F. e, à-tarde,
eSteve em visi-ta de corteeta ao
<11".Antonio Brochado da Ro-
cha, aecretarío de Educação' e
Cultura.

HoJe, ê."'J 20 horas, no audlto- ,
rrurn do Instituto de E:lucação,
o professor Inezil Penna -Mar1-
nho r'ará uma palestra, para li
qual e. d!ireção do Departamen-
to de Eüucação Ff'sica. autorí-
Eada. pelo &eC'reta:rio de Educa-
ção, eonvoca .todos os professo-
res eapecializados, form-a,dos no
referido estabelecimento, e eon-
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Reunião das professo-
ras de educação fí-

sica.:

A dire,ão do Departamento de Edu-
cação F'sten, de ordem do Secretário de
lDducação e Cultura, está convocnnrlo
todas as professoras de edura~ão físi.
ca dqs Grupos lDscolares desta capital
para uma reunião, hoje, ás 20 1101':18,

no Instituto de Educação, Ocasião "m 'I
que o profe::;sor dr. Inelj~ ...E.eni l.fl d-
nho real:zal'ft uma conte ellMa, ~

jo têma "O Método Naei<lnal".

•
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VISITA OFICIALI
obras da Escola de .Edueação .Físrea e Desportos'"as

.companhado dos Sécrefáriol cta Educação e .Viaçã·o. eltêve em Ibirapúetã o sr. Edmund'o fie·Carval110
. \ ;

vea, estará em noss& capital um do~I Por ê....e motivo e querendo come-
mais perfeitos estabelecime'ntos da morar o accntecímento o diretor do
gênero. . Dep3!rtllc:nentó de Educação Físka
Tra.tando-se de uma obra de vulto. promoveu a citada vísíta, fazeaJo-se

houve a principio. certos obstéculos e, o.oompanhtu doS srs. seeretáríos da'
dlficuldllcdes a superar. Altora.. sn- Educação' e da ViaçãO e outras auto-,
tretanto, as obras entram em nova. rtdades. Est!\7emm presentes Os tun-
fase, com a dotaçãó pelo sr. Fernan- clonál'los do citado Departamento.
db Costa da verba surtciente paia' às ~co,.po docente e discente da :Escola.
prtmetras Iniciativas. O projeto já.. de Jl)ducaçã,o F!stca e Desportos , I
está aprovado e, assim, serão a.tMa-, Os .v1sltantes foram recebtdos ' pelo
õdos Os serviços de !óiriuJ: ef!c1enté •arouíteto . Crlstiano das Neves. que I

_~=====_"""~===='=================""";""====="'"c..I teve .opontuntdads de mostrar o an-Ieíamento dos Berv~ç05 e o. Que fOI fel-!
te até o momento. Res!lzou também I

I um", exposíçêo das tnúmeras plantas
,(to projeto aos secretárics Sebastlf,o
Nogueira ele I;lma. e José Gonçalves I
: Barbosa;- dand.o detalha<las' informa-
ções SÔo!e o m.B;gn!flc~·' plano.
, Depól's da visita. o 51'. Edmundo clq

ICat"\'a:lho ofereceu aos presentes um I
chocolate. Nessa; OC8.S1ã,oo arqut teto
cnsuano das Neves usou ·da. palavra.

1Falando sõbre as obras aflrmou a suaI ceTte2là de que qUa.l\do conclutdas: S.
I Paulo contará com um esta~!ecl,men- I

I
,~"motl..elar. digno de figurar ent~e ·(78,1
.·rllelhores do mundo. !

Encenando a cerímônía ·Ul',01.l da'

"

ll.alavra o: secretárto da' Educaç1lo e
da Sallde pÚblica. I, J

o ar. ll:cUnundo de Cuvalho, dlre-
C~ do Departamento dá Educaçã6
':E1c1J.,fêz uma visitá às obr.a.s da
.•:;::'3 sede da Escola de Educação
!:;!c:o e DesPorto!!, Que. o govâlno
~â construindo no Parque Ib'l'ra-
e~!I..

~!;e empreendimento vem sendo
•.}=:panhado pelos Interessados com
"!.:a1:.r carinho. De fato, quando
t:«: completo o soberbo proJeto" fi

__;" ~.) arquiteto Crlstlano dS5 Ne-
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MINISTÉRIO dVisitaraDlas obras da· Escal••
de EducaçãD Fisica 'e Desplrtas

. ' I ' ~ iC '

:~d!tl\lção e da Viaçãoe ObrasPublicas, ai_ d~ .-.
daquele estabelecimento ' .'. ;.' .

("

Os secretarias da Viação e Educaçã.o· percorrendo os ·trf!!:alhos de terraplandgem, áCO?nÍl4nh4d.'s'
, pelo sr. Edmundo de CarValho, diretor do Dcpartàménto (lFElIí((ragá"Q Ft$wa' ' , , -

O 51". Edmundo de Carvalho, com a dotação pela governo Fer-, teressados 'tvdà,{ az. intt;>TlNÇJ"
diretor do Departamento de nando Costa da verba surícíen- citada visita.. conv*n'," , . " •
Educação proporcionou, a os te para ~ I?rimeir!'-S iniciativas. secretaríes da ~,:,~t,~t,
professores e alunos da Escola O projeto Já está aprovado e, Viação, autoridade« .~
de Educaç.ã~ Física e Despor- 36Sim, de ag«a em diante se- .rnentaís mais l~. âÕ' ~-
tos uma vísíta à$ obras da fu- rão atacados os serviços de preendímento. 1Il&:tlveJ.>tWn.pg-
tura sede do citado estabeleci- Jonna eficiente e capaz de re- sentes os funcionárÍO$ 'dO élIii.-
~ento. que G governo esté. cupfI'r:&r'o tempo gasto nos prí-' 'do Departamento.' corpo" (l0é!4m-
J<Q!1stru!ndo no Parque lblra-: meíres passos. te e~disc~te d,á ~Q,1,,4l·'~.,ií.-
pUe1'a.· ---.-., -'. ' POr esse motivo e .querendo caçao FIS1C!,-é P'ellPQ.f@.·'~"
Esse empreendimento vem comemorar o acontecimento o ram recebídos pelo a.i"441it.eW

sendo acompanhado. pelos lnte-I diretor 'do Departamento de Orístíano das N~veB. q~ '~e
ressados com o maior carlll1ho.l Educ!}çil.o Fisica promoveu a oportunídde de mO/S,~.r t .,.Ii-
Representará um passo decisivo' . . áme~to ~os lierviÇOlS,~ o ,9U~
para a emaneipaçao da flS1-f Já fOI feito até o, ~~.
cultura em nos,so estado e co-" Realiz&u também ~ '~x,~,;.
locará SM Paulo num -nível ção das ínumeras plàpf,íjl;Í:,'~
privilegiado. na matería, por . projeto "aD$ sec,retáT~<>\if?~'" ,..l
tratar-se de uma. obra rormí- Itião Nog,ue,ira d~Li~ ,é",: '"
davel. De fato. quando estiver Gonç~lves Barbosa, dáMo a -
completo o soberbo projeto. a talhadas informações ~' •
::ugo do arquiteto orístíano magnífico projeto. , '
das Neves, estará em nossa oa- Depois da visita P ~. ~\ttl,-
;,Jital ~um...400-mal.$.-..per.feitos do de Carvalho' o!,ereçeu ,~
estabelecimentos do genero, em presentes um, ?hooo1a:te.,)!l'~,<

todo o mundo. - ocasiao o arquiteto QriS.t~Q
Tr; '.ldo-se de uma ob;'a de da.'>Neves usou d!\ ~al~~" ,.l;:

vulto houve, à principio, certos ~n(io da, sua Sj.~~, ~
obstáculos e djficulda.de.s a su- enêmrn.':moo m r~~
perar , ••Agora, entretanto, !lJ61 ~.ade de ação d,á p~.4Jí
obras entram em nova fase I ~esponsavelS. _pelO. e:mpr!~i-, , mente, condição 'pr)mofl.ial~~Q,

• " "_ •.•.•.•..••• '- ',ra a consecução de 1llIl p~
aVqui~tonico de vt).lto. ~.j,ij,:,
do sobre as obras 'ª,f~!l: "
;sua. certesa de qllê qup;i)~o qg,f\-.
cluída São Paulo c9htll,rl1 ~
um estabelecimento ·m~.
digno de figurar cilmo ú#i ~
melhores do mup4<'1' '
Encerrando a certmonía. ~J,l

da palavra o sr, seeret.$i:'1o'd~
Educação e Saude f~ll~a._~~
nifestou o seu conten~to
pelo convlvío com a'~1~.
ali presente, c'h~l')<t9 'ti, .-.'
ção para aa roopO~~jlI~
que 1he cabem corno g. , ",-
dores da eugenía cl~ l'",I;'i:' ."!
mou o proposíto govem~_'1
de levar avante, p qha.Ílto~·
tes, a grande (jp.l"&:a.' qJ'.~ ,.
propu~ra & agmdeMU ':0014-:
boraçâo da Seereta.ria' da. v...
çâo. • "

~O::~~ ~:""~_~':: ""1'!'
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·VISITA OFICIAL AS OBRAS DA. NOVA,~C9-
LA DE EDUCAC.ÃO'fíSICA E DESPORTOS~- ~.o sr , Edmunclo .de Carvalho, dlre-I etonâríos do citado Dep&rtBftlen:m.

tor do rlepartamento de Educação FI- corpo docente e dls<l1'~teda ES()Ola,4-
síoa fêz uma visita ~s obras da rutu- Educação FIslca e DesportoIJ. Fol'alll
ra sede dll"E.scola de EducaÇãO,Ffs1cal' recebidos ·pelo arquIteto Grlstl8,,no .,da!,
e Dê"IPortosque o O<>vêrnoestl!.cons- Neves, que teve oportunIdade de mos.
trulndo ne Parque Iblrapuera. trar o andamento dOI servtçoa e o QUe,
1I:sse empreendImento vem sendo jã foI feIto até o momento.. Real\al!Kl

acompanhado pelos Interessados com ,também uma exposíçãe du Inwne,""
o maior carinho. Representarã um plantas do projeto a08 8ecretArl08~.
P'l;Ssodecisivo PAra .11. ememcípação da I bastlão NogueIra de Lima e JOSé ~
flslcultura. De fato, quando estiver I ça.Ives Barbosa. dando detalhadas, Ul,••
completo o pr0jeto, a cargo do arqut- rómnaÇÓessÓbrIOo projeto. • ~-,.,;,
teto Ortsttano das Neves, haveri em Depots da visita o sr. 'Edmutl~ a
nossa capItal um dos mais perfeitos Carvalho ofereceu aoe presentes ~
estabelecimentos do gênero. chocolate. Nessa ocasllo o aNlUltetAt
Tratando-ae de uma obra de vulto, Grlstlano dll.s Neves U80U da p$lti.~

houve, a principIo, certos obstãculol Falando !!Obreas obra.s afirmou li. ~

e dlflouldades a superar. Agora. en- certeza de que quando conclu1dA ••
tretanto, O!I trabalhos entram em Paulo contll.rl\ com um •••te.be1eilll-
nova fase, com a dotaç!io pelo Govêr- mente modelar, digno de f18Urar' ~
no Fer·nando COsta" da verba BUf!- tre os' melhores do mundo.. .
ciente. O projeto j,ã estã aprovado e, Encerrando li.cerimônia UtllOU da'~
assim, ele agora em diante serão ata- lavra o secretãrlo da Educação a aa.t,..
cados 08 serviços de fonna eficIente" de Pública. Manifestou o I118U cont6a~
"ll<Pazele recuperar o tempo gasto nos ' tament.o pelo oon.v1V1oeoen •• m~'
primeiros passos. dade "li presente. ohama.ndo " &t~,,1
Por êsse motivo e querendo come- ç!io para &I responsa.bllldades (lUa·"

Departamento de Educação Flslca pro- cabem cOmo propugnadores da -euse"
Departafento de Educação FIslca pro- nla da raça. Aflrmou o prop(ls11:ógQ:>
moveu a citada visita, convídando vernamental de leTar' avante. o q~!l-
para a mesma os srs, secretários da to antes, .a grande obra a qu~ li!! ~
Eduoaç!io e da Viação e outras auto- pusera e agradeéeu a cola'bOração,.~
rlelades. Estiv~ram presentes 011-f:un- Seeretarta-d •.- V~. ••• '
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. rno método nadonalf
de edUCB(ão física" j

Palestra do prol. PJDvLHiÜebn l
hoje no Pacaembu i

Encont/a-sc- nesta Capitul, a se:r71ço, !
o prof. l:!:ne'dl PtllUa. Marinho, téc- i
n100 do Ml!l.I~t1éno de F><iuca.ção. I
O pror. Penna Ma~tn.ho, que este-

ve em. ~lsita às eacolas de e{l'ucação 'I
física do suj -do pay-s, realizará nore
Ul'a:~palestra, euoordmada ao tema:
"O Método Nadou"-l ele ]J)ducaçãooFi- .
sícav , Dul"G,nte essa .paleetra, que- a~- I
ri; rc::tllz!ld:1 n 00&tík1iodo Pacaemou, 'I
sedt,l ele, .B'!..-"C'Jlade Educação FIsica e I
Des!;lQl'wedo :r.:stwo de 5 .Psulo. s , ,E". ",bOl'dm'á a concepção dO método
que vem sendo organtzado através -dos I
estudos promovtdoe pela Dlvis~o de ;
Educaç<lo Física do Mbistério da EdU.- I
eação, com a cotaooracão de r-rctc,sO- I
.cs c Interessados de todo o !Vis. I

:8;tfi.o ccn ~idndcs a comparecer a-
, casa eonférêncía O~ prcíessôres e alu. t
I nos da EscOl:!. ele Educacão Física e
j D$portos elo F.atGdo. esporttstas em I,
~gel"al c Ci.u.~ut.QSee ínteressem pelo as- i
J sunto , i

/
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coNFEltilNCIA no PROl\'.,
.biIAnãIX"'~'~Pltal:: ~,I
prot. Inezll 'penna. Mar1nhÔ, ~cn1co
em educação fislca da Dlvi~o da,\
E<).ucação ' 1"151ca.do M1~stérlo da
Educação. A<:tUêl.etéCniCO,pr.onUD,cta.-.\
xá' hoje às 14 .noras, na sede da Es-
cola de EdUca.ção Física. e D'esporto8,
no pacaembu; \lnl8. con!erJlilcla., SOb
o titulO "O métodó l).aclonal.de ed\.l"j
cação fislca", subór4illa,da. ao I?eg\lln'.e
li;umé,rlo: I _ concepçãO do1llétodO; \
II _' conceito de nacional;,-, 111,- - \
(Joncelto de cduca:çâo 1151cII-; e IV - \
06.' trabal1lOS da Dlvisão de Educa"
çíi.o ,1"i81ca pa-ra o Método Nacional de
Educação Fislca.· \o Departamento de Edu'cacão Flst-~~!~~~c~d:no~t;r,~~C6sadO$ par,j

,
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"0 Mel\)do Nacional de r
Educação Fisica" l

o tema da 'Conferencia que sera
)Jrolll\l1ciada hoje, á tarde, no Pa-
caernbú, pelo prol. Pena Marinho

E11contra-se em nossa ~apH&l. o;
'IJref, Inozll Pena Mar ln ho, técnico I

em educação ttsíca da Dívtsâ o d~
Educação Flsica cío Mín íster ío d'l
Educação" o qúal promoverá, hoje,
ás 14 hosas. na sede da Escola 'de

Ed.ucação FiHlca e Desportos, no PU" '·.i.

.oaembú, U1116 conferencia sob o U" i .
,tulo "O metoc!o nacional' de edu-
caçáo fisica", su bordinada ao se- l
guínte sumario: 'l .: ooueeocão df)
tnetodo; II - ooaceíto de nacíonat:
III - oonceiio ~de educação fisle&.
IV -- Os blaba1hos da Divisão do'

I Educaçã.o Fisica para o Metodo Na,
clonal de Educação Física,

O Depa.rtamento de Educa<;i\o FI.
sica convida os Interessados para a
conferencia em apreço,

~
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"4) MÉTODO NACIONAL DE
EDUCAÇãO FíSICA"
Sob o titulo acima o pror. Iuez!1

,Penna Marinho, pronunciou ontem,
na Escola de Educação Física e ,Des-
portos de SãO paUlo uma ínteres-
sante . conferência. em ,qüe focalizou
os aspectos que devem ser levados em
consideração ao se pretender elaborar
um método brasileiro 'de flsiocultu-

Ira. , '
\ ' Presidiu os trabalhos o sr, Edmun-

tdO de' Carvall:\O. diretor, ,da Escola dei
EduesçA-o.Flsica. Estiveram presen-
tes' numer<>8GsprofessOres de educa-
Cã,Ofísica,}. bem como ,:elen1entos d081

}~::n~ent.e e discente. d~ e.9t~~:.
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"Ml!:TODO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA" _ 'Subor-
dinada a êssc título o protessor IneZi~:eenna Marinho, .pronuncun:
ontem, na Escola de Educaçãd '1M Y@ M"Bfill§ ae São Paulo
uma interessante conferência, à' qual compareceram inúmeros
fisiocultores e eetoruetas, além dos corpos docente e discente do
estabelecimento. À mesa dirigente dos trabalhos tomaram lugar,
além do conferencista, oe srs. Edmundo de Carvalho, diretor da
Escola de Educàção Física o maior Esdras de Oliveira, mentor :
da Escola da Fõrça Policial,

No cliché -aparece o professor. Inezfl Penntl Marinho quando
pronunCiava sua conferência, .



',AÚOE

NOITE

ão 'surgirá noite par
método nccíoncd de Educacâ,

Sôbre as dificuldades .da elabor~ão de um sistema de fisiocullura genuinamente brasileiro, fala à '''Folha da Noite" o prol. Ine;:;zil:...!..:~.~~::::::::::===
Acha-se entre nós o prof. Inezil

i~~~:ç~a~~rc~ ~;C~fgls~rl~I~~~d~: - O que' já se fêz no sentido e o muito que resta fazer
ee ção e conhecido estudioso de assun- ê '
te fel' ntes à fl íocultura e aos es- vem Ie seguindo os trabalhos com'1 em todo o sistema educacional, que lOQUE SE TEM FEITO
Po! to!! e S I carinho e tomando parte àtlva e des- é o próprio "método de educação". - "E o Que se fêz de prático 'no

r " tacada nos mesmos. Se rôssemos mcíndtr naquêle êrro te "n1"ldo?" - Interrogamos.
Por ocasião da conferência que o "NAO PODE SER 'COISA ríamos também que afirmar que exts- - "Já se fêz multo. porém mais

citado técnico pronunciou na Escola. IMPROVISADA r tirla um "método de educação inte- ;tln,da resta fazer. Resumindo. em
ele Educação' Flslca e Esportes de São I ' lectual". 1942 a ,Divisão de Educação Física 01'-
Paulo a.nteonter, tievemos oortuní- l?e comeÇo artrmou o tecm~o que o ,
dade de tnterrogá-to sõbre a elabora- Metodo Nacional de Educaçao FIsica ,
-.:1\0 do Método Naclon'ill de Educação não poderá surgir da noite para o dia.
lIo'ls!ca,matéria que de há algum tem- Deverá ser fruto de !,curadas espe-
),10 para cá tem assoberbadn Os espe- culações prãt~cas e teóricas e resuí-
~I listas.' tal' da experlencia de um grandjl nu-

• mero de especialistas, experlenclas
Como 6 de eenaecíment., Publico, essas colhidas não apenas nos gabíne-

allll-!II!! em nossas escolas e organr- tes de estudo, porérnj principalmente.
çOes armadas, por tõrça de decreto- I nos próprios campos de prática. Não

~I, O Método Francês de Hebert, por! interessa "remendar' os velhos mé-"'r o sistema que mais se coaduna I todos existentes e nem "Inventar"
om & indole do nosso povo. Embora um outro que em suma como tem
rresponda o método em questão a acontecido, se' baseia nos sistemas

lD'I'llt•• das necessidades dos brasí- francês e alemão, o que slgnlfi<:a pre-
ltlrOl, não se enquadra êle Inteira tender harmonizar ãuas flIosoflas di-
• perfeitamente aos edueandos do I terentes.
, r .11, de vez, como seu nome índt- "O Método Nacional de Educaç~o
..,. nl!o tol êle elaborado especialmente IFlslca - disse o prot. mesn - deverá

'ra nóS. Assim, a Divisão de Edu- ,ser tlexível, plástico, elástico, para
QIIo Flslca do Ministério da Educa-, atender às diferenciações das pop'ula-

'1'0, a quem cumpre zelar por tais pro- ções das diferentes regiões do pais e
,I mas cogita de há multo tempo do dentro de uma mesma região aos dl-
I .~l1nt<)e procura, por todos os meios ferentes grupos socíaís O método de-
" Ivê-to, criando o nosso pr6prio verá representar u;p conjunto har-
I tema de nsíocuttura, Imôníc-, e adaptável .

Frizou, altãs, o prot. Inez1I, qUe ê
tnj'U'êm melhor que o prof. Inezll errado dizer-se método de educação

11"1'. dizer algo 8Ôbre a matéria, pois fl8lc~, pois que só existe um método

Iao
Física»

o prof', Inezíl Penna Marinho quando falava à."Folha da Noite"
NACIONALIZAÇAO ganlzou um arcabouço do futuro Mé-

Interessante o aspecto patriótico que todo Nacional e o enviou com notas
orienta. os técnicos a quem está ín- expücatívas a mais de mil técnicos,

é professores, educadores, flsiocultores,sumbída a tarefa de organizar o M - [ornanstas, funcionários e médicos
todo Nacional de Educação Fislca. I
'Contorme afirmou O nosso entrevístarío, especiallzados. Infel zmente muitos" dalqueles que foram consultados tíze-
.o método em aprêço não será apenas ram ouvidos moucos ao nosso pedido
"nacional", porém, ••nactonaltzador ", de sugestões, A média de respostas
por assim dizer. Isto porque em e sugestões recebidas foi francamente
um pais como o nosso, de imigração, desanímadora.,
necessário se torna promover, por IsSO foi em 1942. continuamos' a
todos os meios. a aSSimilação dás dí- colhêr material e esperamos, dentro
versas etnias imigradas e procurar, dêstes cinco anos estar suflclente-
por todos OS meios, combater enquísta- mente providos de dados para a ela-
mentos estrangeiros. boração elementar do Método Nacio-

\.11-' de ,Educação Flslca.
S6 depois, então, será êle põsto em

prática, experimentalmente. Depoís
de um outro lustro, então, talvez te-
nhamos, genuinamente nacional e
com um míníme de falhas, o nosso
5 terna brasileiro de nstocurtura».
"Teremos então - tínatízou o prot.

IJ+ezll penna Marinho - um legiti-
mo Método Nacional. Será genuina-
mente nacional porque será o pro-
duto de consultas e trabalhos de mi-
lhares, Ql1lçá, mUhões de braslleiros.
Sal'g!-, ~ Mé·odo Nacional de Educa-
cso 1"18Ica da contribuição de cada
um e do es!ôrço de todos' •

"Em Santa Catarlna - disse a ti-
tulo de exemplo o pror; Ine~U - as
escolas adotavam o método de Jan,
o método alemão. E tal sistema não
apenas Interessava ao desenvolvi-
mento ftslcO' dos alunos, pequenos
nrasnetrínno, rítnos de alemães, co-
mo também à sua formação psíquí-
ca , Orientava aquêíe método Para o
endeusamento da pãtria dos ances-
trais, com gravissimo risco para o
BrasU, que não lhes era pátria mas,
anenae, nacão onde resl-dlam".
o BRASIL.. NAO E' APENAS' RIO E

, S. PAULO
"Outro êrro em que inclde,m aque-

les que se dispõem a estudar qual-
quer coisa que diga respeito ao nos-
so pais é o de basearem suas expe-
rlênolas apenas nos doIS maiores
oentros: Rio e S paulo AbSoluta-
Jn nte, O 811\111 t mbem o nort.e

1

{ tnmbêm O' ~ul".
v li,

I
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Nos dominios da Educação
I r FisicadaForça Policial
{ Conferencia do, prof. Inezil Penna Marinh~. " eu, _ ..

Sob os auspícíos 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 , Inezíí Penna ,Marinho, tecnícn de formou em cien.cia autonomà e apreciou
educação' fisicã 40 Ministerio da. Educa- os mais ínteressantes renomenos sociais,
ção, realizou, às 9 horas, do' dia H do cor- a origem e evolução dos, agolmerados hu-
rente, no auditorio do Quartel do Regi-mauos, e a educação a penetrar em tonos
mento de Cavalaria da milicia nandeíran- 'os, recantos', aclarando as íntelígencías e
te, aplaudida e oportuna conferencia, SÚ-, canalízando-as para a obra do bem cole-
bordinada ao tema "Sociologia e Educa- tívo, para o servíço da Patria. Depois, fez
ção Fisica". um estudo completo da educação fisica,
A assístencía que acorreu à caserna. da llQ seu conceito mais elevado, auxiliada

luzícla unidade da secular míücía de Pí- pela' Biologia, 'Sociologia, Psicologia e Pe-
ratínínga, constituida das mais altas pa- Idagogia •.mostrando o entrelaçamento e a
tentes da corporacão, 'dos corpos docen- ínterdependencía entr~ aquetae estas cien-
te e discente da Escola de Educação Fi- das. Por fim, pormenorizou, em detalhes
sica da Força, do diretor do Departamen- mínimos e de clareza merídíana a intima
to de Educação Fisica do Estado, dr. Ed- conexão entre a;Sociologia e a Eduêação
munch de Carvalho. dê d. Inês Novais, Fisica, mostrando como esta eleve pene-
inspetora federal de educação fisica, de- trar- nos nucleos de população, rortaíecen-
legação de professores da Escola de' Edu- do-Ines o nsíco,' enríjecendo-lhes a tem-'
cação Fisica e Desportos, era, sem duví- pera do cara ter, dando-Ines, em suma,
da, das mais numerosas e brilhantes. -I saudé e· fortaleza moral, e como a aplí-
O major Esdras Evilmerodach de OJi- cação de qualquer doutrina de cultura

veíra, comandante da Escola de Educa- física tem que Se amoldar. em detehl1i-
ção F'isíca da Força Policial, apresentou, nadas círcunstancías e ocasiões, ao meio,
com rapieb e brilhante improviso, d con- às condições de vida, posição e outros ra-
rereneísta à assístencía.ve o'fez pondo em tores que Integram a rorrnação das socíe-
relevo os seus altos atributos como. edu- daoes,: e portanto, que são parte ativas
cador e socíologo, possuidor de ínvulgar da Sociologia. Com estas 'e expressivas
cultura geral e fascinante inteligenc1a, e palavras: "Alguem já disse que no Brasil
destacando, sobretudo, a sua poJiformica tudo é grande, exceto o homem, e que a
contribuição à educação fisica brasileira, Educação F'ísica fará com que no Brasil
Terminada a apresentação, levanta-se tudo seja 'grande, inclusive 'o homem "',

o professor dr , Inezil Penna Marinho. ao terminou o professor Inezil Penna Marí-
calor de prolongados e vibrantes aplau- nho a sua atraente' conferenciar que me-
sos e abord,a o tema escolhido com segu- receu da culta assistencia presente os mais

calorosos aplausos. "' .•.
Serenadas' as palmas que abafaram as

frases finais do conterencísta, o dr. Ed-
mundo de Carvalho pediu a palavra, e;
com feliz improviso, saudou a Força Po-
licial. em cujas fileiras já havia servido,

I tecendo um. hino de louvor à sua coesão
'~ ao seu patriotismo e mostrando. como
exemplo, o espetacúlo de uma pleiade nu-
merosa e VIbrante de oficiais, de todos
os postos da hierarquia, alí estarem ren-
dendo o seu culto à educação rísíca, como

I· fator de afirmação da raça e da unidade
nacional. O dr, Edmundo que já enríque-
. ceu o corpo éle oficiais da milicia bandeí-

• l',ra.!lt}!;"'COm~e~<:ti'j)o_ilustre-e cavala-ri1l:no.
exímío e apaTxonado, rOl entUsiãstlCameI1-
te 'ovacionado,' ao findar a sua interes-
sante peroração,
O coronel José Teofilo Ramos, ínspe-

"'Lor administrativo da Forca Policial, que
presidiu à sessão, na. ausencía do general
Gaudie Ley, impossibilitado de compare-
cer por motivo de força maior, teceu al-
gumas oonsíderações sobre a palpitante
e erudita conferencia, encerrou os traba-
lhos daquela jornada. espiritual, com os
.melhores agradecimentos e as meíncres
srudações ao professor dr. IzeniJ Penna
Marinho,





NOS DOMI~IOS DA fOU~A~ÃO flSICA DA f~H~A P~L,ICIAL
Sob os ouspícios da Escola de
_~::ação Física da Fôrça Policial, o
::~essor dr. Inezil Penna Marinho,
-::::co de educação' física do Minis-
:-:0 da Educação, realizou, às 9 ho-
- do dia 14 de junho, no auditório
:::Quartel do Regimento de Cevo-
_~a da milícia bandeirante, cplou-
_:::'::1e oportuna conferência, subor-
--=:::1daao tema "Sociologia e Edu-
crcõo Física".
~:,.assistência que acorreu à ca-

serncr da luzido unidade da secular
~~ícia de Pirotininqo, constituído
::ias mais altas patentes da corporo-
ção, dos corpos docentes e discen-
tes da Escola de Educação Física da
Fôrçc. do diretor do Departamento
de Educação Física do Estado, dr.
Edmundo de Carvalho, de d. Inês
Navais, 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 major Esdras Evilmerodach de

Oliveírc, çomandante da Escola de
Educação Física da Fôrça Policial,
opresentou, com rápido e brilhante
improviso, o conferencista à assis-
tência, é o fez pondo em relevo os
seus altos otribútos como educador
e sociólogo, possuidor de ínvulçor
cultura geral e fascinante inteligen-
cia, e destacando- sobretudo, a sua
polídormicct 'contribuiçõo à educa-
ção física brasileira. Terminada a
apresentação, lévanta-se o proles-

tâncias e ocasiões, ao meio, às C~:>rl-
dições de vida, posição e outros fa-
tores que integram a formação dcs
sociedades,e portanto, , que são par-
tes ativas da Sociologia. Com estas
e expressivas palavras: "Alguém
já disse que 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-
sistênçia presente os mais caloro-
sos aplausos .
Serenadas as palmas que abafa-

ram as frases finais do conferen-
cista, o dr. Edmundo de Carvalho
pediu a palavra, e, com feliz impro-
viso, saudou a Fôrça Policial, em
cuics fileiras já havia servido, te-
cendo um hino de louvor à sua coe-
são e ao seu patriotismo e mostran-
do, corno exemplo, o espetáculo de
uma pleiade numerosa e víbronte
de oficiais" de todos os postos da
hierarquia, alí estarem rendendo o
seu culto à educ;ação física, como
fator de afirmação da raça e da uni-
dade nacional. O dr. Edmundo que
já enriqueceu o corpo dé oficiais da
milícia bandeirante, como mlÉ(dico
ilustre e cavalaríano exímio e apai-
xonado, foi entusiasticamente ova-
cionado, ao findar a sua interessan-
te peroração.
O coronel José Teofilo Ramos, ins-

petor administrativo da Fôrça Po-
licial, que presidiu' à sessão, na au-
sência do general, GQudie 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 agradecimentds e
as melhores saudações ao professor
dr. Inezil Penna Marinho.
(Transcrito de "A, Gazeta", de

26-6-945, de São Paulo) .
. ':~J.;~.'

sor dr. Inezil Penna Marinho, ao co-
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 a
penetrar em todos os recantos, acla-
rando as inteligências e canalisan-
do-as para a obra do bem coletivo,
para o serviço da Pátria. Depois,
fez um estudo completo da educa-
ção física, no seu conceito mais ele-
vado, auxiliada pela Biologia', So-
ciologia, Psicologia e Filosofia,
mostrando' o enirelaçamento e a in-
terdependênciaentre aquela e estas
ciências. Por fim, pormenorizou, em '
detalhes mínimos e de clareza merí-
diana a íntima conexão entre a So-
ciologia e Çf Educação Física, mos-
trando como esta deve penetrar nos
núcleos de população, fortalecen-
do-lhes o físico, enriiecendo-lhes a
tempew do caráter, dcndo-lhes. em
suma, saúde e fortaleza motal, e
como a aplicação de qualquer dou-
trina de cultura física tem que se
amoTdar, em determinadas círcuris-

•

Quando o Professor Inezíl Penna ~Mcxrinho pronunclovce a sua coníerêncíc ..
'3
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Hoje, ásI 7 horas, magnifica palestra sôbre o
"Método Br,3sileiro de Educação Física"

"No salão nobre da Escola Normal "Pedro 11"
Em visita oficial, encon .. , parecer áquele educandario,

j"tl'a.se em Vitória, o..Jz!:2L onfle terão a feliz oportuní;
Eill'zil Pena MariqhoL cJa"ES: nade de ouvir magnifica pa.,
c'3'Ia ~acl3naI de Educação Iestra ,
Física, um dos mais compe .
tentes. técnicos que oBra. r- ..•....----- _
si! possue, presentemente'.

Profundo conhecimento
dos problemlis da educação
física no Brasil, o prof. Ene.
~il Pena Ma,rinho se impõe.
entre os seus pares, corno
uma autoridade de largoS
médtos.
Hoje ás 17 horas. no salão

nobre da Escola Normal "Pe.
dro' 11", o prof , Ene~iI Pena
Marinho fará uma conferen ..

Icía ~obre o interessante te ..
ma "Método brasileiro de
Educação Física".

l... Não haverá cO"l,ites espe,

Icíaís. Desportistas e povo em I
gt>ra! estarão, por nosso in.
termedio. convidados a com.

•
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-.Conferência educativa
Sob os auspíciGs da Secre-

taria da Educação. e Saude,
b professo.r .Em:~U .J!~
!arillhG, renGmadG técnico.

.:~ educação., realizará, hóje,
ás cinco. hGras da tarde, no.
salãa nGbre da Esco.la NGr_
maj- PedrG 11, impGrta,nte
conferência de cunho. educa_
cíonaj, sob o. título. "O ME_
TODO NACIONAL DE EDU~
CAÇÃO FISICA". . .

A explanação. do. profes_
sor Enezil será de interesse
para to.do.Sos brasileiros e;
esp,ecialmente, para os pro_
fesso.res e· direto.res dos nos.
So.Sestabelecimentos de en ,
stne ,

A Secretaria da Educação.
e Saude faz um co.nvite ge ,
raj para a referida eonre.,
rência, pelo. seu grande em,
penha em ver difundidOs,
em .nosso meio. socíaj, OS Só-
lidGs fundamento.s ,dia teze
do. renGmado. técnico de edu,
caçito..

,

~
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A educação fí$ica e a
nossa juventude

CONGRA'tULA-SE COM o

Iurm:s'tao CAP~EMA o oo-
Í>tANOÀNTE DA MsçOx"A Df.

fOacA PÚBLICA DES. PAU]-ó

Do 'n1àJor E!ldri!.6 de Ollv~Jra.
comandan te dâ EScolo.dê 1tdilctl.~
çãp ~lca da FóI1la PQHci;al do,
Estado de S. Paulo, o mlriíssro]
Gustavo Ctl.pnnema reeebeu u!llJ
of1(t10 em que aquela. lhJ;tltulç~ol
agt(ldece o compa.reoi~ênto, dOI
Ménlco de ed1.\Ca.ção do Ml~látê~,
rio r.Ie. l!!duoaç'o e Sa.tlde, Si:'.,
I~?;U ~a, M••~~O àqtlela ~
CQ ,a a ae r a za.r uma cen- i
rerêncía .lIõbre a matéria de suá!
e.speçlá.l1zaÇão. "
Ó major Esdras de Oliveira:, em,

seu ofício, aol!clta do ministro l
GU.s_vo C~,l'anema. aceitar SUMI
CQngratulaç6es~e 06 mais &Inee~!"
roi agradeoimentos do 6\!ta~leo,l-
mento que dirige pelo êxito dfl.
eonrerêneía d,O sr, • tne,z,li ,Marl_j'nho, to~tilando aUliÍa. "votos (\6
constante prozresso páM a o~.
de educação da ndi!!o!'à jUVént~de
- CÓnd'l11 IIquêle ot!efa.l -,.de
que. VOOsa Excelência é supremo
dttétol'''. .

"

"
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Conferências -
PLOi...Ioozil.&mna Marinho realizou no auditório

do Ministério da Educação e Saúde, a 31 de maio, no
cuditório do Instituto de Educação de Pôrto Aleg~e, a
5 de junho, no auditório da Escola de Professores de
Curitiba, a 9 de junho, no salão n.? 4 do Estádio do
Pacaembú,em São Paulo, a 13 de junho, e no auditó-
rio da Escola de Professores, de Vitória conferencias--- - ---
sôbre o tema "0 Mótodo Nacional de Educação 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 Reg'imento de
Cavalaria da referida Fôrça, sob o título "Sociologia

I e Educação Física".
Ainda sôbre o tema "0 M~!lodo Nacional de Edu-

cação Física" deverá o Proí. Inezil Penna Marinho rea-
lizará uma conferência na cidade de Florianópolis, du-
rante o mês de setembro.

•
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Foi deito, por unanimidade, paraninfo da turma
de 1945 da Escola de Educação Física e Desportos do
Paraná o .P-w!"lP.&aziL:e.<iPnaMq,rinho, que em junho
fôra convidado por aquela Escola para realizar um
curso de conferências. A solenidade realizar-se-á no
dia 13 de dezembro e contará com a presença do para-
ninfo eleito.-

.,



IJ' DECRETA:
:'; Art. 1.° - Fica abérto à sê-
eretaría da Fazenda um Crédito
Especial, no valor de ,
Cr$ 2.500.000,00 <Dois, milhões,
'fi quinhentos mil cruzeiros)
'destinado a atender aos seguín-
tes pagamentos:

'-AINI5TÉRIO. 0" EDUC"CÃO

E :A0C)Ç)~

I

'\.. INTERVENTORIA'\\f:'
, · '. FiDERAL .:~j>: I
i:.O Dés-embargadol' Clotãtio I
Portugal. Interv,eptol' Fed~ral
no Estado, a.s$1110u õntem 9ª:pç-
gUlntes decretos-leí:
" :PEC~;ljJTO-LEI '~.o 406 ,
'I ~bre um erédíto espeat!\o! ne 'I
' valor de Cr$ 2,50Q.OOO,00.
O Intervento.r Federal no ES-

tad& do Paraná, usando di atri-
buição qu~ 111econfere o arti.
go 6.0, 11.° V. do Decreto-let fe-
deral 11.° 1.202, de 8 qe abrü
de 1939.,:,",~

1 :....Ações do Ban-
.::. co do Estado do

, Paraná
'Aumento de
Oapftal - 10%
do Capttal r su-:
bscrlto (17961)
.ações - L'"
prestação .. , . 1. 795 .100.00

'2' -'- Auxilio à , 80-
'ciedade SGcot·-i
'ro aos Neces-
sitados. encori-

'tro de cantas
. C'om. imposto
em divida' Ati-
va. •. o'' ;'. '•• o ••

11

1, - Auxílio: ã. 'Esco-
la. de Educa-
ção Físlcà e
ne'sport-óS' do

, Paraná. o o o,.,
• - Exerc1cios Fin-

dos .. o .', •. o o o.

t»

~~ )ç j,wj"S.

;l

I
3C,OOO,l}C\

640.100,00

609,800,00-

'tót-al .'. Cl'$ 2.500 o 000:00
Arto 2,° ~ Ravogam-se, a-s dís-

posícões em contrárío.
Ourítíba, 14 de dezcmbrc de

1945.
-raa) CLOTARIO POaTUGAIr

João Ribeiro iJJe Mace,to
Fil-ho _
Oscar Martins Gomes

- Antônio Batista R'ibM
João cenaia« rerretra F'i

• L"w
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! ORGANIZAÇXO ~ EDUCAÇlO FtSICA !Q ENSI!2
SECUNDARIO

1. O ensino secundário em face da organização do Mini!,
térl0 da Educação e Saúde.

Lei n2 378, de 13/1/931: arts. 2Q, 52, 8Q, 92, 10,
11, .36.

2. A Educação F!sica em face da organização do Minist!
rio da Educação e Saúde.

Lei ng 378, de 13/1/937: Arte. 22, 52, ag, 9Q, 10
e 12.

3. A formação do professorado de educação f{sica em f~
ce das disposições em vigor.

Lei nQ 378, de 13/1/937: Arts. 34 e 35.
Decreto-lei ng 1.212, de 17/4/939: Arts. lQ, 2g, 32

e 33.
4. As disposições da Lei Orgânica d& Ensino Secundário.

Decreto-lei nQ 4.244, de 9/4/942: Arte. 19, 19, 25
(item 4), 27, 40, 41, 43, 44, 46, 50 (§§ 3Q • 4Q), 51 (item 2),75
(§lQ)., 78 (item 4), 79, 80, 83 e 84.

5. A subordinação do professor de educação t!sica doe
estabelecimentos de ensino secundário à Divisão de Educação Ffsi-
ca.

6. ~ necessidade de íntima colaboração dos protessôres
de educação tíBica com os inspetores de educação f!sica, em parti
cu1ar, e com a Divisão de Educação F!sica, de modo geral.
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EXIGtNCIAS A QUE DEVEM SATISFAZER OS ESTABELECIMENTOS DE EN8INÔ---- - -
SECUNDARIO, QUANTO! EDUCAÇl0 FtSICA

1. A Constituição' da.República dos EE. UU. do Brasil -
Art. 1;1.

2. Decreto-lei n2 4.244, de 9/4/942. Arts. 71, 72 e 7;.
;. A {htlma correleção entre as condições materiais do!

~stabé~ecimentos de ensino secundário, os programas de educação
física e .as provas pr'ticas.

4. A portaria n2 156, de 10/3/944, do Departamento Na -
cional de Educação - item 1, letra j.

5. Relação das eXigências a que deviam satisfazer os e~
tabelecimentos de ensino' secundário, quanto à educação f!sica, a-
té as modificações propostas nas "Direbrizes para a Educação Fiai
ca nos Bstabeleclmentos de Ensino Secuhdárlo".

6. Relação daa eXigências a que deverão satisfazer os~
tabelecimentos de ensino secundário, de acôrdo com as novas "Dir~
trizesft propost~s pela Divisão de Educação Fisica._ _ A

7. As razoes que determinaram a modificaçao nas exigen-
elas feitas pela Divisão de Educação F!sica aos estabelecimentos
de ensino secundário.



~

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

DIREITOS E OBRIGAÇOE~ ~ PROFESSOR ~ EDUCAÇÃO FíSICA NOS ESTABE
LECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO

1. Direitos do professor de educação fí.ica - Onde estão
definidos?

2. O decreto-lei nº 2.028, de 22/2/940 - Arts. 12, 3R,
l~º, 5º, 62, 7º, 8R, 9º, 10, 11 e 15-

3. A Portaria Ministerial n2 204, de 5/41945 - Arte. 12,
2º (§ único), 3º, 5º!§32),-7R, 8g, 92, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19,
20.

4. Problemas de remuneração dos professôres de educação
física - Fórmula para o cálculo.

5. Obrigações comuns a todos os professôres - assldui~
•de e pontualidade - eficiencia - respeito - integridade.

6. Obrigações de ordem técnico profissional:
)' ,a - calculo dos dias uteis;

b) - organização do quadro de sessões previstas para
cada turma,

c) - organ~zação
d) - instituição

•de acord~ com os grupos;
das turmas;
do livro de chamada;

e) - realização das provas práticas em junho;
f) - realização das provas práticas no fim do ano;
g) - relatório anual;
h) - solução inteligente de todos os casos surgidos

no desempenho de suas funções.
7. Atividades extra-obrigacionais que o professor de e-

ducação física não deve desprezar:
a) - competições internas;
b) - rea~ização de palestras ou conferências;
c) - colaboração em solemidades cívicas';
d) - cooperação nas iniciativas dos corpos docentet

ou discente.
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PROGRAMAS B§ ~CAÇlO FtSICA NOS ESTAB~LECIMENTOS E! ENSINO SE-
CUNDARIO

1. Considerações filosóficas em tôrno dos programas:
a) - Programa é meio para atingir a um fim.
b) - Preliminarmente determinar o fim a atingir.
c) - O programa deve parmitir um rendimento certo ao fim do curso.
d) - Programa formal e programa real; cada professor realiza o seu

programa.
e) - O programa deve resolver "o conflito entre a natureza indivi-

dual e a cultura social" (Dewey).
as programas que os.àlunos devem aprender ê 08 programas que
os alunos podem aprender.
"A personalidade, a formação do caráter são coisas superiores
às matérias do ensino" (F. Campos).
No·programa deve preponderar o espírito e não a letra.
"O programa não pod~ ser modif! eado mais ràpidamente que a mea
talidadedos professoresff (F. Campos).

- A civilização em mudança exise a mudança constante de progra-
mas; A

- A influência da política dos administradores sobre os progra-

f) -

g) -

h) -
i) -

j)

k)

1) -
mas.
"O programa não deve ser comprido para poder ser cumprido (V.
Filho) •

m) - O programa varia de acôrdo com o cenceito da escola - Escola
memorista: decorar a lição; escola intelectuali~ta: compreen-
der a lição; escola ativa: interessar o aluno; escola pragma-
tistaS preparar o aluno para a vida social; escola realista:
preparar o aluno para a vlda real.

n) - Bases para os programas: bio-psicológicas e sociais.
o) - Considerar na confecção dos programas o papel social da crian

ça.
p) - Em cada idade a criança tem o direito de aprender certas e d!

terminadas coisas.
q) - O programa deve girar em tôrno do aluno e não da ciência.
r) - A confecção dos programas depende mul to dos professôres de que
. vamos dispor.

s) - Considerar as possibilidades, os interesses e as necessidades
dos educandos, isto é, o.que êles podem, devem e necessitam
obter.

t) - Sistema de inquéritos como base de programas: investigações
junto aos professores, dJ.retores, administradores e pais de aluhos. -

u) - Os programas são em grande parte os culpados do mau ensino.
2. Os programas de educação física para os estabelecimentosde

ensino secundário deverão cingir-se às possibilidades materiais dos
mesmos.

3. As atividades físicas para os alunos dos estabelecimentos
de ensino secundário, de acôrdo com as novas "Diretrizes" propos~
pela Divisão de Educação Física e em vigor para o corrente ano, a
título de experiêndia.

4. Considerações sôbre o futuro Método Nacional de Educação
Física.
a) - concei to de métodO;
b) - conceito de nacional;
c) conceito de educação física.
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Anexo 1

A primeira manifestaçãq expressa de Jahn sôbre o naci2
nalismo, no I capitulo, e que "nunca se deve ocultar que
o dever mais alto e mais sagrado do menino e do moço ale
mão, cons iste em tornar-se e ficar sempre um homem alenSõ,
que aja poderosamente em prol de seu povo e de sua pátri~
como os seus antepassados, os salvadores do mundo".~ ,.Vede bem, senhores, que isto data do seculo XIX.
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Anexo 2

-----

#.Falando sobre os seus ginastas diz:
tiA comunidade dos ginastas fortaleceu-se, preparou-se,
armou-se, ~ncorajou-se nf atmosf~ra carregada e ~ufo -
cante da p~tria e para patria. Nao a dei«gu um so ins-
tant!, a fe, o amor e a esperança. Deus nao abandon~ um
alemao, foi sempre a sua divisa. Durante a guerra,so fiI _

cou em casa, sem porem ficar ocioso, quem era demasiada
mente moço ou fraco. A comuni~ade dos ginastas f~Z du ~
ros sacrif1cios durante os tres anos de guerra. Eles re

. , -pousam nos campos de batalha, das portas de Berlim a ca
p1tal do in1migo. '!. -

E no presente seculo, senhores, os ginastas de Jahn re
pousam nos campos de batalha de Paris as portas de Ber =-
11m e de Stalingrado ao centro da capital do Grande Reich.
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Anexo .2

Apes'ar de Janh afirmar nas primeiras linhas de tiAsleis
da ginástica" que o castigo mais grave que se impõe é a
exclusão da comunidade dos_~inaste.stt,quando se tratasse
da causa ou da língua alema, o'castigo era outro. Reza
o texto: Quem age, injuriosa- ou desdenhosamente contra a
causa ou a língua alemã, seja por palavras ou obras~ e
'se não desiste daa suas atividades anti-germAnicas deve
ser desprezado no campo da ginástica, na presença de ta
doa. Aquêle que premeditadamente perverte os modos a1e=
mães ou que ama, elogia, pratica ou exalta o estrangei-
riamo, jamais deve aparecer na comunidade doa ginastas.tI

Senhores, Sase nacionalismo profundo àlnda perdura nas
formas de trabalho que caracterizam a ginástica alemã. ,
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AnexQ l±

Ainda mesmo quando fala em ncosmopolitismolt, Jahn trai
o seu nacionalismo. :E:lequer falar nos f'r ance ses, no é,spi
rito francês. Assim escreve: "Tôda educação, portanto, s~
rá nula ou inócua se permitir ao discipulo vagar como fo-
go fátuQ na miséria de um cosmopolitismo imaginário, que
não consegue radicá-Io em sua pátria. Foi assim que se im, - -plantou, mesmo na pior epoca da opressao pelos franceses,
o amor ao rei e à pátria nos corações dos jovens ginas-
taslf•

Vêde pois, senhores, como é inconcebível uma sessão de
trabalhos físicos em que se entrechoquem formas de traba-
lho caracteristicamente francesas e outras nitidamente a-
lemãs. ,

Isso e desconhecer o espírito francês e a filosofia
germinica, que a história nos mostra serem irreccnciliá-velS.

\\ o
~L

),
< 1) (f,
iji » -l

Jl rn». -i :u
O » -~ o
o rn o
111 Z 1>-i

\

'" o fTl
o o\i c z c» oo o 1>» - o-o o 1>'». ~ o
O r'fTl

" o (fl

üj' rn l>
c

Õ rn oo rn» co»o»,
o

(

53

,



r

/
,-
/

I

,
Mlr ~RIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE
'Y

DEPART AMENTO NACIONAL DE EDUCACÃO

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA

"



8VION~Ha~Noo



30('l\fS3o's(:)'\f:::>no3voOICJ;l.LSINIV'l



•
5S

•

MINIS.TÉRIO OA EDUCAÇÃO E SAÚDE

(/' - _....J1Ib...., '1., 'op1n1oea,.. llPovem _::::letra •• ~ nde- •• Cta'e!:a, ofIl>OqiR6? IISl

~ •••••••• & a.penas do ra.to de conduzirmos o nosso pensamento P9~
diferentes caminhos e não considerarmos as mesmas eolsas./Ji provi
vel.~ portanto,' que mu1toa discordem do presente t~balho, lllUa 1a-

#> •

80..~~,a8 significara qu~ ~ nosso pensamento. ~este. sendo conduz1do
pO~fJ1'8ntes caminhoa.' Nao resta a menor duvida de que neo.$81-

\ tamoa de ummétodo nacional de .d~caqão t:,s1ca~ vário • .ão, os 0_
••• ••• ~~~ Nminhos que a ole nos poderao levarj .Lê ' , li:: Pie' iHliar. tao

, ~
somente, ser um desses mu1t,os cam1nhoc,. cem

;todo~ segundo a det'1n1çéo clássica e de acôrd~ sign!
" ' ,floado etmologleo- caminho para - ê o conjunto de processos racI

onais empregados na procura da demO!l$traç~o da verdade J -
.

LSob o ponto de
#' .nal.' podeZ-6m08 detinir _todO como o con~unto doa meios dispoatos

convenientemente paraehege;ra W1'l rim que se desejar -:!',-.~ .;",;--.~,,\; •••lÕ_,

-- , (sr;:é(~ e" »> ••• ,
•••••~l@I!f"~c:F,~Y\liia""luiequaçao de,me10aa tina. lIeoesoario

_., -
e torna nao contundl%t metodo com pf":O~.soJ! porque este apl'8sen-

• ..#" .,

ta um sentido 1llU1to mals restr1to; em ultime analiso nao passa de
doa mod08# da uma das maneiras de que poder&mos utilizar cer~o

# ,-'nquanto 1sso, o metedo eneerra a globallzaçao dos mei.o8
atingir um deter.minado obJetlvo.
,til de educação :t:!slca, ~~<'pe8soa8~' que nao d.2,
- fQ..A.VI 'h "(;IJ'( ,t •• I- v I' ~,L-·l 'J A' , •

nte o as~unto~ te. pretend1doorganizar uma 88S-

~laieos padronIzada e rotulá-l
e nacional de educ89éo rísi08.. IU.-..da mais equítto-°

co, ridÍculo o)uerl11/.LlÃWtÃ M1~ ~ 4(.ti-~ ~ ~Z;;/ 11 ~ ~ C<.~ o

~~'1~ ~ 'l ~dl.a.~J," , •.• •• ~_.
A clvl1lza98o eata em constante mudança (1); nao eao id&,!

tiC08 dois instantes sucessivos na vida dos lndlv:!duos ou na vIda

e4ucacl~'

meio.' E.
conjugado

s eomunidad!
ecessldade
8so1vel' ou id

.ento inint
r1.ando fi c

, ~• Ha aempre novos intoresses • que aefender,outrns. ..••
ue atender; prob~ema8ate ontao desoonhecidos que
1a recentes por que lutar. Tal tato 'exige um aj~

"'" -lP-'t.odos meios aos rins, uma vez que estes estao
.omento~ Dentro desta concepção, e· considerando <p;

Junto de meios dispostos convenientemente para che-, #<

todo e

zaçao em •.•elhoramentos de Sao
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- ,. ,nao pod 08 admitir metodo rlg1do,
o rJ.zermos~ estaremos eoncomit·ante-

., ~ A .esse metado tenha dura9ao efemera.E ao
#-

fia de pouco tempo, de imperiosa e.essldade se tomara a ua aub!,
•. tA •. . ••tltuiQ-&o por- outro ou el reel ra tels modlficaçoes" que a fi,estrutura t1cara ame 9 da d sofr r abalos profundos} e 18S0 se

" - #

1 repet1ra 1ndef"ln1damente~ enquant0tf(;re dotados metados de pr111
oíp108 rígidos. ....·Oi~jU8tamen~ o que, entnl nós, está ac0,a
tecendo com o Regulamento Geral de ucação F!alca B.7. tmprôprl-

. ,-amente aqUi denominado Metodo Frane •••

g r a um ti q~e se deseja,
1nflexivel, porque I se asa
ente trabalhando pa.ra u

o método deverá reprea ntar unidade de prIncípIo., de
# . A ~lde1as. para que todas a torça, indo oniosa e slneronlea-

ente, sejam conjuga das • não a enas direção, md também
no mesmosentIdo, de modo a obter a lor rssultant o8s1vel. lÍ
prec.iso. no entanto, não eontun 11" e 88. unldad <le principios e, ,
de ldelaa.. coma unlf'9rmidade 40 os. pl"lnclplos fi das me.ma"

. ldéJ.a.a. ata última é rÍgida. 1nfl xivel. n""o adm1t daptaç8es,.Ii enquanto a primeira é<8lFw '0$ ldáV&l '8 p rtleulRridades de. - ,cada reglao ou grupo aoela1. B par qu to&>v1ngue,. rinO!.
pal nte entre nós, onde s d1ferenç s.•não apenas individuais 02.-. , ,
mo eoe1a1s. se ..• resentam de form tao marcente __o metado devera

/;' ar flexível. plástico,. el~8tieo, tendenClo ~dt.-!'e com ta-
, #

cll1àade. se se quebrar. as nee ".idades caract.eristlc8a destaycu daquela instituição.. ~.~ ou Sa~le grupo soc1al. No preaen-
t a80, do .: todo clonal de Edu.caçÃo física, "l)&ra que este fó!.. ..
8e rlg1do, necessarl0 se tomaria qu todo o povo brE.a1leiroCOI!.
titula.. bloco homogêneo.• def1nis e se pre eu situaQão do.,.
mea:o modo,. quaisquer que fo s e eira st nc1 que se en -
contras. • O nosso método de educação tísica. para 8e~ ftaoiona1 •
não apenu no título, lU.S no verdad ~ro ~8 {l"l~oda sua concepção,

li - ~ ~~~_lM,~~nao podera de forma alguma ~.ra isso, encontramos a
devida explicação nestaS duas expre 81vas fpases de Ruclldea da
Cunha:· ão amos.unidade de raça.-(#> e ft io há um tipo a trop~
lógico brasileiro.- <1'. Somos o produto do entrelaçamento de tr.res

#grupo. de raça. distinta. pela sua cultura, pelos seus habltoa#P~, ,..
,108 seua senti entos, pela sua orfol ~1a. originar10 d tr•• ~

I tlnentea diversos e aqui submetldos a uma lntertusão blo1ó ,10a. tl

'lfa OHoI:;l.LSINIV'l

Cunha. E.- " Os Sertõeaff = Llvrafia
Janeiro - 1933 .(12•• edlçao) - pag.
Idem, p~g. 86.

Francisco Alva. -Rio de70.
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,... ,... , ,'"
E desses tre:s grUprn!. que concorreram para a nossa formaçao.

'"breneo S& repre88nta. por varioacontingentes ".01&1.8, o vermelho.. - ..por duas grandes naqoes 41stintas 6 o negro por Varlo$ POV08,CU-, , ,jaa csra.cterlstlcas t"181case pSlqu.1eaa tanto dlte1'1cz.m..
• . - - *sem. o futuro M:etodoNacional de Eduoaçao lt'1alca, deve-, .•..

ra eona1derar esses aspet.os ~ conciliar os pontoa divergentea que
exist_ aqui oualI, &};ialnaa as arestaa,resultantea do ccontro,.de duas aupertlc10a distintas, polir as
por esta ou aquela dificuldade. enfimue

~ ~junto harmonlco e ter uma conslstenc1a
tir-se., mas plástica, capa. de 1101dar-s...daS 6.s,ex1g&nc1a., quer reg1ona1&, quor
,.
ja sociais., ..• ..fun.çao do metodo _ o

o

per&z representada:
#'era representar umoon-

-.0 ríg1da, tácl1t» parw•..sem à1tlculdade _ to-
I' ,etnlcas, ja lnd1v1dua1o,

,o bemdiz Penteado Junior) N1.. '
ent1dO de que acumule e.quelaa ea-
capacidades eX1g1dCla pela Boc1eô.a

. -
dirig1r a ação do oduccndo no

,t'o:-p&:P1enelas.<lus lhe desenvolv ,de atual.T~andO do problema do ••todo em educaçao# ar~rma o
mesmo autor: ..

I1 -r' ~~
.LOomo apareelmento dQmetodo c1entlfieo. era 4e espe-
~. 1'-

~ que, pelo menos no domin10 dfla elenc:1as, se p8.5Sfl"3Se a usa.
•• ••o termo metodo num s-entJ.do mais plleeiso. Bntretar!to, 1)8pensado-

•••• #rea fala. em matado da matematlcB. da sociologia, da biBtori~,, ..
geografia, como se houvess8 tantos métodos e1entifieo"$ que.nt

••••.. _ # I -' .Lt-

aS' elenclaa. Sendoo meta do clentlflco um 80, ele se apUca, na-
quele. parte emque mals se adepta, •. determinada matéria. s
que S6 t1"a.n8i'orme .em novo método.

v
• (ti., ~r;w ~

O autor que acabamos de ter admite um un1eo metodo
todo elentírlc~) eujos fundam.entos deverão ser apUca.dos a isto
ou aquilo sem que daí ~ef;mlte umnovo método. Parece-nos qUê 8.1-

== . 1/~ ~ ~:fi-~I,- f~.26',~
eado Jun1or, O.A. - 09.c:e:1*.......-o m ~ I'as- , ••

("'f:) - '11.. fJQba•253 e -.54...

/
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1hd .a; ~.ç- ~.. ~ll'WO r=: _f I 'z./

guma razio lhe a.ssll!1te~s qUeWonslderamos ? " 1,CI~·c~
processo· deevo'luç:ão integra!., oonsiderado o trlp11ce 8$peto sob

•. #

que class1cement6 8&apreaenta; o somatieo, o moral e o lntR-
leetual. Ora~ Sé (l eduoaQêo ~ W1a e 1nd1vls1V&1, jamais podere-. .moa adotar ummetodo para ceda uma das sU&.s faces; .., tanto isso

# verdnae que ae bases olentiflc8$ sôbre as qua1s • edueac;.ã.Q ri-
/
_lCá l'8pOt\8á •••.O as m_tI tlOb.que se t"l:mdamenta a. educação (~).
. Assim,. para s&~renteiJ ao11erfamoeestabelecer 08 fundamento.

, ~ ~
do metodo emeduce.çao e retirar desses fundamentos ge••aia o qU!

dev$·s.seser part1cu~armente aplicado neste ou naquele 08..80 •

.8, SEJ só admit'mos ummétodo em edueaçio,~ a ed!!
_#li ., lIIt# - ,

tlflçaO e integral ou deixa de ser aducllçao., nao sera umverdadeiro
eontrasenao tratart!e !lê~<k1 nacional de..eãucasQo t1s1cafpergun.-

N #tara'O natul"almente que.nto8 esta palestra ouv1rem. B nos responde-,. ~remos afirma t.iV8b'lente: - Na .erdade. .abaurdo falal"-8e _ Jlleto--do de edQcação fl$loa, pois 1880 seria admitir método de educa --~ . -çao intelectual .ou me todo de 'eduea~ao mor~.
;;,. .. . ..•.

So' d&v~1'8 exist1r ummetodo em eduCQç"-o. apoiado ••. fun-
damentos tais que 1he aeja possível atender'. tôdaa aa seções de

• •• II

oportunidades dê·que se vaId a eduoaçao. II'fls. perguntaremos nos:
# .• r-

Sere justo que a educaçao tl.siôa continue a ser orientada che1a
de talbaa, sem que o. trabalho apresente não apenas um I"$$ultado

•• ••compensaàor mas a maior compensaçao, somente porque os nQS~O. B_

duead()res[~ ~cDs~aInda não se
-~---~.--- -, - - ••••• #'

olveraa a considerar Q assunto seriamente? Nao sera muito mais., ~ - ..
raeoavel que ,se estudem as bases de ummetodo de educaçe.o fia1-
c&#eujos rundamentos sejam. tanto quanto nos permitam os nossos_ n

,conhecImentos. a nossa observaçao e a nossa experienela. os mes.•..
os {J.u&devem servir, mais desenvolv-1do8 e amplIados, ao ttétodO
ser estabelecido para a educação?" Temoa e. lmpr-.ssão que ~""m.

rÓprla Divisão de·Educação Frsica do Ministério/da Educação e
Úde o admitiu. quando estabeleceu: • ESta Divisão compreende

* - , ~01' Metodo Nacional de Educasao Fls1ca uc conjunto s18tematieo
rlncÍplos & práticas, tendentes a orientar, no moio brasile1ro,
trabalho de educação que, por essa espeele.l1da.de, pode 8er e-
reldo. tanto nas escolas, como no lar e nos meios desportlvos.

ou ainda, em centros &spGciaI8,1/(1)••..Ora. p.rece-nos que a expre,!

ti) - v. nBaS8'S Científicas da Educ8.(}ãoFls1ca1t - Divisão de F~u
cação Física - Rio de Janeiro - 1944. -

1> ...."0 MétodoUac!onal de Edu.saçã9 Fia.ica" - Inquérito reall~.!do pela DIvisao de Edueaçao Fls1ea - D.E.F. -R.Janelro.942 ..
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I( 8.0utilizada -tendentoj a orientar ('.@) I D<) m$10 brs_sl1elro I c
trabalho de educação" é bastante sign1rlcativa. pois não conalde-
ra. a educação rísica fora do quadro.geral da edUCl1ctão, nem tal

~seria admiss1vel. ..,
elo Blq}Osto, nao aeh6JUOs absurdo que se cogIte e qUê se,trabalhe intenS&n1&llte no sentido de criar o ll'letodo nac10nal de e_. -

- # ~

I ducaçao f1sica, em.bol'. c9ne1dertil'ltoS que de tftU1to ma1o:r relevan -
""ldtc~~ - ••eis. seria (i lnst1tulça~todo nacional de edueaçao,t nacional

~~ ~, -
nor"Concei t-o q=ae: .~lI(if""Ift1~- -.~ - ..•-- - --•.-
_~to'rCA?)-~ ~d<-~

-tI ~'di;/ .e ~ a.,~ ~ ~z;;-- fA' - -
t:aw.

~) Observa-se a expreSSQO "tendentes e orientartt e não "tenden-
tes ~ d1r1S1rU - -

s



o homem natur.l" 1Bolado, livra dos outro
ficção" sém realidade p08s1.ve-ltt •. afirma Iq;.uel~ozLi
adiante# acrescenta:

ft O homem civilizado ê o proditto
e o indivíduo biológico. " (J).

,ens, 6

(1). EI maia
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I I

CONCEITO DE ,Tl\OIO L

de dols 'fatores" a 8001--
Para Frederico Le P1ST•• 8 f'am111a é o rlodêlo nn1versal e

mals simples da soe.iedade e encerra todo~ 03 seus earacteres es-
senciais •tt ( ; ) .•f j-,ramilie., portanto# I a base
el quem exez-c

,de todo o edif1cio soe1al.
~ -.e. maio:r~influencia na tormaçao da criança emseu.

(1) - Lima,E.~. - «:rlncípi~s de Sociologia Jurídioatf wi Livraria
'-"itora Conselbe\ro Candido de Oliveira S.A:. - Rio de JA_
neiro - 1922 - ~ag~ 145.

(2)Y- Idem, Idem, rá~. 150.
(3) - EapÍnola, E. - Trata.do de D1reito Civil Erasilelro - Livra

ria,Editora Preltas Eastoo - Rio de Janeiro - 1931 - Vol.Y
- Fag. 1;.

,



indivíduo ,turldade e.
tempo d.e con
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I

(!:-J
( pr1melros anos. O bomemJ'J de tOdos os énlmals)Taquêla que :na1a t.•. ...po leva para alc~nçar o completo desenvolvimento de seus orgaos e

~. . ,
tunçtJe8~ a plenitude de seu vigor fls1eo e d-e sua eaJ)aeldade 1.nt_•..
lectual •. A sua :tntane1é prolongada se o colo-ca, _ face doa ou••
tros animais, num ;o1.e.1l0 de lnferloride.det pel"nlitepOl"l out:ro lndo

, , •. -4 ••

que a fe.mll1.o..fi soóiedade enfim, possa e.xereer sobre ele toda a
~, ~.

sua 1nfluencin, ou~tt"'a.ndo-lb.e qualidades nae l;Ul1t'Dllis. ate poder
#

dota-lo d~ uma, segundana'tiur&za.A criança qU~llf.'l.Odesponta para, a
v"1de..não traz senão a sua natureza de indivíduo o a transmissã
daquéles ele!tef'tos a matamorfoaea num sersoelal.

A/I.este res,.1eitoohservou Speneer que os
_ Â, " . ••.perfeitos sao aqu.eles cujo per1odo precodente a

prolongado, retardada a puberdade e dllatado o
ai
cto

com

..,.

c-lver diz: H
~comunidade e um Toco de ~-~~ --

ela1,-•~atjs.o
#.terGsses sociais

~e é integrsl!f

- ~a vida em comumde seres sociais; a associaç6.u e uma organi-de vida social, nitidamente estabaleclda comumou ma!" l1i-.. ,em vista. Urna aSAoel9.çao e parc1al, uma comunl4!.

11JA comunidade é alguma coiss de inala' la~.. .,go e de me.ls livre do que ns maiores assoclaçoea'! e a vida co
..•.ma1s ampla na. qual nascel:1,as associaçoos, na qual ~lao estabelo -

cem ordem, maa que nunca podem perfeitamente prGenche~ a1J assoe' .•
çóes.,1f (1) . -

N ••Neo pode, pois, eQnstltulr comunidade ou assaelaçao um
simples agrupamento de indivíduoS.

À existência da associação é lmpresclrld1vel. um inteNsS
comum, slnda. mesmoque ocasional, para que se possa desenvolver

..., - 1#

uma:açao conlU.i'U.E a asscoiaçaQ perdurara pelo tempo que existir
.,.

t.als interesse,s.

dfl - Cit. de D.Carval.ho .•••Soeiolog14 Ap11ead~"
l::aoional -Sao Paulo - 19;5 - Pag. 24

eis.. Editora

=cs~s 3 o~~~~n03 ~o OICl;J.LSINIV'J
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A

:tese tem apree
;'k\JmmOtra 'lU<> o cenceã to ~

·u5.n.tcs el~ntoJJ· ~&$ef.i~lal.:e)
\

_ I ()

••
1

noçoet8.
'-

I p6rt~üee~ n~)Gv~ qu. lhO ~e -
to deve entende,..
901'st! apl.1ec.r COl!'! acftl"to l\ 8'J{?IlÔ~., •.•

o,svocnbu1.c)à populaQe.Q.t povo,.

enti -

de P~vc.,. 'Pot't••

..~

r..•.•
I
t

•..
lnonl-

#ooebrt •

'ri!

çao povo
.tr -'8GO

pl
, "\t.e
iJ-cr teso qu

.•.inolal.. aores!:
•.•0. clda

• •..Ob. elt •. 11. 142,.
~

••.•..•. e »

\, •u. ••• • clt. no n.l, .P8~. 211 •

::0",.,5 3 o~::)V'::>n03 '110 OICl;J.l.SINIV'l
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~LO de laço polit~.eo, nOMO o conceito de povo •• UC).>.

~

~)--:---7. . . _ ._ •• 4-
-' O Estado ft $ uma naçao $ncars..da sob o ponto dê v1sta d'
sua ~rganl~ã;pol:Íticatf{~), isto ti, uma ccrporação nac~one.l,. ~fl~ada e~ um torrltorio e 10tada origlnRriamente de um poder de.•.governo.

0. que caracteriza o Estado "é o fato de existir, na se-
,. li . "ciedade de que ele e eonst1tuldO~ U1rIa vo:r..tade;t superIor asvon-

Cf) - Esp~nola
(

1.':'. _ Ob. cit. no n, 3. pác:. 143.

(~
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tades individuais - uma autorldad.e .•que, naturalmente, não reco-. ..•nhece poder superior ou concorrente ao seu, qu.ento as relEtço(ts. ,
que regula - UM&. suererua potsstas" .•(~ J •

É a tal- auto:rldade qua Se denomina !t)b61'.~nla p.acione1 •.•.
~unndo uma autoridade eatpünhe. aq\u,le legal;;tente eonst!

. - .tuid&. e que representa a axprea,sao da vontade :naclonal., tenta ou
I>chees. á 1nt<n"ferir diretamente nesse estado de coisas I este. ete!!,

tendo contr'l.. e.soberan1a nacional. nêste modo, a sober~nia é U%l'b
' - - - I!Ealienavel e impr~~çritlvel.

"., . . '"...---.....-- Nao 'nade haver, po!'tanto, lr:faiol'perigo a soberania de
Estado do que o
qu1star-s$.. .,

Isto porque C~ paises de orlgtlm l'eclruns.n1 para S$US eúd1 ..•.
,

tos tratamento especial, ruail}res vantar;ens, direitosexcepcioYlll"
,,,. •.• i" .•:1.!oUl'ona,onde nm1 t$.~ naçooa se cons tiã tu I'em de 7ar.l.OS povos da

,.. .."
povo, por cirounstanelsa diversas, se tem f'.raC)uen-

N . _ ,

naçoee , ss .minorias te~'t1s1doo P01:10 de dlscord1a de
- * Aas d1vel"'/l<,mciaspol1. t1oa!! $ a ce.1.telha que tem ,gerado toda a

roble!:'la das m~l.norlasI quando esta.s logX*em en-

"origem e um so
*tado em verias

•••tOdas
•

BOI'te da guerras.
N ~

1""0 devemos a.dmitir em nosso. terr1tOl'10 insta.lação de
inox-laa. ilnão ode haver teuto-brasl1elros, franco-bra-o SI'

ileir·)s, ou lu.so..óhrasileiros. O que temos são ale-..uQ~s.• francoses,
1to l1a.n.os" ,~~Ofleses, portueneses e -bres11eiros. Pela nOSS8. Cana-

- t '"titu1~a(')todo ind1v:LduQ qu~ :rlf~seeem tel"rl torio ne.e1one.l e bras1-
la1»0 (ia);

(~) - Llnla.• E~Q. - Ob. cit. no n. 1, p,ig. 21~h

# - ~(16) - O Bres:!.l. um paia de grande ,ln,igl;'açao. COIlIO nao podeM •• dt!
xar de. Buoedel', adota () pr1n91p10 dó ••ju.s SQllSff, _ ,entJ!ta..!.
ào "ss1..m em Cheque oom 08 pu:lses de grande em1e;l'açao,. querundemel'ltatn no nJUs san8;uinus".



./

~~ ~~tá ~,4M( II~ OÚ x!k/i.uti Ú~;P/;~ I.I ~W-

./

frf. jML ~ ~~.? ~or efeito das correntes imigretó-
rias so f'o:rme.-ramml.t\Qrias dá difdrentes r...a.c1onallâad&s, como no
Eras!l, n-os Estados Unidos; além disso,' a l1atur6111zaç;o tem por
efeito lntogre.I'na vida naoional ele~entos estl'anhos."(11).

_., ,. , H

'iá moQest1a ~s nossas eonvicçoes, discordemos integrel•.•
~,~ -mente do C17~tlde j'lu"1sta patrlc.lO. Jamais tivemos. nem podemos adJ

N , " .,

tir m1nol'~as; o qUG poasuãmos sao nue Ieos d.e colcmi~~aaç8oostren..,... ..•
ge1raj cujü~ direitos politicos nas Q,tJ6stoes naeionus nunca lhe
forntl cusor-gadoa , Jronsis poderemos consIderar aquôles'c que nas
'W Jjre.~il como súditos dêste ou daqui;le pe.!s# por serem. filho
d.Ôs~âsou daqueLea pais#; Pensamos que n frase de Lauro JAullel'
, .'\

ff n ' ~seja bem eloqu::;r!:..e: -.uenl nasce no Brasil 0\.1, e brasileiro ou e
.ra1dor~i <t,-;·.(II1ACt ~AkL ,]';- ~ .•..•..'---~-' -"-- - .•..•. --- - --- - .._----- - ..., - ----_ ..•. ------

{'f}~1iM ti p:w~~ dA fat' 9/ ci Ir {/J ~& ~fã JA.{}~ ~~,r

_. ---' .i

;
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•
E êste assunto das minorias tem parecido tão s~rio aos po-

vos da Am~rica que a 8ª Conferência Panamericana de Lima apro ...
vou, a 23 de dezembro de 1938, estas duas resoluções:- ,12) Considerando que o sistema de proteçao de minorias et

, - ' -nicas, linguisticas ou religiosas nao pode ter aplicaçao algu-
"- '"ma na America, onde nao existem as condiçoes que caracter~mos

agrupamentos humanos aos quais se confere aquela denominação, A
AOITAVA CONFERZNCIA INTERNACIONAL RBSOLVE: "os residentes, cons1

derados como estrangeiros conforme a Lei local, não podem invo-
'" ,car coletivamente a condiçao de minorias sem prejuízo de gozar,

individualmente os direitos que lhes correspondemll•
22) Considerando que os estrangeiros residentes em um Es-

tado americano estão submetidos a jurisdição local e que, por -
, , A ,..,tanto, e incompativel com a soberania de cada Estado toda açao

, -oficial dos Governos dos paises de que sao nacionais os ditos
estrangeiros, que tenda a interferir na vida nacional para re -

_ A

ger a situaçao ou as atividades daqueles estrangeiros A Or.rb~{A
ACOhFERENCIA INTZ.rlllAClüNALAlJE1-{ICAI'iARESOLVE, Recomendar aos go-

, Avernos das Republicas americanas que considerem a conveniencia,de adotar medidas proibitivas de exercicio coletivo, dentro de,
seu territorio, por parte de residentes estrangeiros, de áirei-,
tos politicos que conferem a tais estrangeiros os seus respecti,vos paisestl•

",óculo pa s aado , alguns paises da ~.lropa, cuja popula-
ção era muito densa, proeuraram escoar o excesso para OUt~8S te~
raS onde es co.t1J.lçôes do vida tossem l!'...e.ls réce1a. O Brasil, re-
ccm-const.I tu1do .co.•.!O E::rt.udo independente fol de pronto v1saqo.A-

" .".i'lt - ,

Lemanba, l't~11a ..•Polor.lia., sem ~ont{\l" PortugAl ~ a antiga metropQ"

,
(~~)_ Esp!nola~ E. - Ob. cit. no n. 3, • 12'''(-. " ..- ,

logo e"po~ a entrada do
que ~anlbem serv1u como
reg108s onde havia gra.!!

I*~- PrC!lui1c1sdaem um. de seu
Brasil na. pr1~nelra guerra
propaganda 9B.Scertas das e pare. as
de predomlnane1ade estrangeiros.

>..

Gb
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" ""le~ preaentearnm-ncs com massas humsnas consid.-8J'9.ve-ls.. 1:ao ror
estás disseminadas pelo terrt tório nacã ona I eOlI1O o devf>riam te~
sidof mu1to ao contrário, no tempo do !'l1'-'pÁrio, aa leis dê então

~ e~gartUn 8' nonce de prol111r o {)('mtnctt) entre núcleots oolon1Zâds.
1'es, conat.t tuJ.dos ptirpO'l'lOR nórdico~", e o elementos nacional. Fo,!:

;

lt!6ram-ae assim vürios quistos isolados de dl:f4et"fmtea E:alesJJ <;''Ue
# -se ,poàer1p.m f.r desenvolvaado ate afetar o cor-po inteiro da na(;ao~•.. ,.

se l'U10 fOSf'6m, Como o forrun, ra.sgados fi tempo. Sabemos qu~d8.a,correntes .imlgre.torias, os latinos fo:rrun loso assiml1ado$# eon ,-,
cor-r-en-te paI~a isso as afinidades l'aolals, l1nguistlcas e rellg10-,
as •• A aona sul e~ pais t pele seu olima 'rr.J?is ameno,,; foi o terr1-
#torio escolpiào p

gaa"

•••f 1a-

.~i'

ur u çe.o no38as
# ~ #

Espirlto Sento, SEtC> ?e.ulo, Pgrans., Santa Cst9r1na e Rio
Crande do. Sul ~I'o-eebar(im o influxo de um forte contingente de bl'a
(}06;$que éoneorrAu noderosamenté pare. o seu ,rogresso rá.pldo.EIt:

....., .rwtab91ee1dosesses ..n~~l.Eepsde colonizaçao em lugares nf.astedo8.~
(

Jf-. 4~fíA,J ~
de a interterene.tiYera quase 14 proeunu."rutlos mesmos eon

~ ..t1tu1~-se em sociedade a sua moda, de acordo com os s&ue custu
Assim eontinua.t'1!lm a px·of&ssa;r 8S s.uas religiões;, a falar os seus,
idiomas, escoltH~ram as suas autoridades, abriram aseua$ escolaa..

,.. .-
organizaram as SU!\s vart.8'S nssoc1!..HjO&a, como se est1~ssem rr
prolongemento de seus tOl~l"ÕeS natais. Nostias autor1dá.d~ :m.ant1

e indif'erentes ao de~en'lí'olV'imer!to- dêsses nÚ("leos. Maa .as- ~eoise.s cheg:'iram a tal ponbo qUfl nao mais as po-deriamos consentil"
SEMl por em jOgo a sC,J&l'ania nao.í.onaã , Iniciou-a4 então a cem
na-clonslizadora (ij ~•(VM, I). {.~"J. ~~. . se.:

_ f,,, ~ ~(f,~/M./5'Itõ;dl J,dL r de ~9~~ 'H- krv,,, ~ ~ ~-
~M ~ ~d#1 Jii$iiJ"S! c ~~~~t:4 ~4~
;U4~) Uo ~ fUI: IJ.)} ,AM«- jta,jd #~ ~ ~ Fê4.... '-,;

{*~)- :&'úl' a. -c..•
cao 11D
lho de

nha de ,nacionaliz.a-
de .1••P •.OO{;J-

o nas escolas do Rio
re - 38. edição.
zi n~ Rig Grande

Silva Py - ~diçao da Li
91t2,-(2a ediQão} •• -
Politieo3ft, de lvo

, da Delegacia' d
Catarlna - ImprensaU
lorlanópolis - 1944:-:

o no Estado do Espírito Sento
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~
"Os nueleos japoneses'Lcom a hum~ldade fria e caIculada~a

hipoctí..'P1a. perene, o sor-r-Lso falso e tr~ü90elro, a solicitude e...
~ .

xagera-'fI. e ôeeconceeuance , ti submlssao ~!l1ediata e sem ~oslçaes aÚ' _
nua,r netureza, que caracterizam esse povo or1antal,~
~ '4" ':~~l:~ ';,..
e as exlgencias das noaaaa autorlda.des;mas 1sso o fizer'"

"caracter oficial, pois, li socapa, contlnuar-am·Q traba-
(Vllt-~

vinr...iUt dei:l~mTolvGnoo (~)~xtlnfu1ram as e.colas,mas di, ,; ~
via.:1l"G.~ P.. garotada peias casas daquEi;les que pOderiam manter ace-
sos ODfogos d:i p~trla dlstal.'lta e náo raro um menino caminhava
três ..{;',cinco qu11ômetl"oS pars. Ix' r-eceber- uma aule. e outros tant03

pItar s,caaa. As al-t.1manhas por êle.!l inventadas, constl -
ltas vezas ,motivo de eu
Núcleocl de outro fo os oouco cedendo.

naclona-
ovos

edidOs 9
lize.

onesas, entretanto, revoltar'em-se contra
, "e e cno€:DI·wn.'!l0 PQrana, ao cumulo de queimar escolas Sua8- ... r.t::~

e nU0 t3ssem utilizadas pelo nosso Governo. ot~)r -Uae - a
ergica das autoridades coibiu a reprodução de tals fatos •

pe.r~,
..-açao

Comunicado dO Serviço de vQoperagão1Divulgaç20 e Ext~n
ão 6ultul"'al dI!. Secret~'ri!l de. Educaçã.o o Sa.ude - ViLo=
ria - 1938. _ ,.

O frobleJr.U de Nacionalizs.t~b.o do Eç.sin.o no _EstadO Bsplrlto
~a!1tol - !'1emorlal a.T;ret·~~).tn.:oe Comiss,o do Ensino Prl
ário !leIo seeretár\o ã.aEducação e Saude,Dr.Fernando-

Pua~t~ Rebele • v&tarla - 1939.
tt A Policia do R10 Gram,le do nul vez-eus Gestapo'll, reporta-

gem de Justino 'Martin"s in TJil"etrizes de 2tl de feverei-
ro de 1942. --

~Hitlel'" flUeI' o nrv.sil pe,ra 1950", pelo ?te.Ce1.Aurelio Py
ilj !.;!-.r~tI'~zes.. de 12 de rMlrço ge 19!'.2.

"Hlstorta do l'tu"t:Ldo 118z1sta em Bao f'r.ulotf .•reportagem de,
Smuuel Wálne.r ln Diret.rlze.a de 14 de \":.ta'5.oê.~ 1942-

tló problema dos japoneses no Brasil" in Diretrl1.ss de 25
da de1embro de 1941-

(tt.#) - V.o cap~Ltul.o "Aa.tue.ção d
portagem '1tO problema dos
trizes de 25 de deze

(~f1 - Isso se ve:r:t"ficou q
nada rio
tuânin. :"0
polones
o 'Pavor que nutria
so da acolhedor

Ê8se feto se l'c,,,:,et.i.u ta.rubem com 08 demais 1'01!0
Os ltalianos~ por ocasião da derrota 9-8.França em'i94
j acuant ee dç potenciallçadede seu pai s de ol:~gem. te!!,
terem uma ser1e de cl1sturblos, reprimidos energicamen-
te pelas nossas _autorid~des.

Dos alemaes, ,entao, nem vale a p8lUl comentar._,
cada vitoria dS,>sexerelt~s nazistas. mais crescia a j
peculiar arr~gane~(a german1ea. (~-tM ~ ~ ~
~ ~tJ1 ç;I.,o ~ - ó-c~ f( ~ IAd -t.v.J PÚ> .L..f / , ,

j~T)on~sesU
w • "ns11 L ~_o

"



.} r '4lf,J i inda recento:wenttJ; (junho do -<tW' •••••..•ano tie 1944> tivemos
oportunidade de visitar demoredmmente, a~alisnndó as magni

/ r,,'C&$ peças que o ccmpoemjo~useu Nnzista organizado pela-
Delega.cla de. Crcie~ Politlca e Social de San~ti Catar1na. na
ciàad~ de Florlanopolis. Inteir8.!!'0-nos, ent-ao~ dos prlnc1 •..
pa1s ...procGssoS de qU& lançavam DlSO oS ...Mzlstas; o todos"
nlemaes o erall1, vol\jlltaria ou ..•obrigatoriamente " sob Q. a-
meaga das ~als terrivels sonçoes contra a sua pessoa ou as
de sua fa.:;i1ia" ")riflcl'!jelr!le~",e se esta residia ainda na A-
lemanha.{v.lt ,..a,. /,9 ~ f(cPt-~ lf~r;. .... Ir ~'"'~ ~TI:"~'ç,. I"

.;.O aspeto ds.educação fís1ca é importantíssimo" não ap4-

ç;
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Houve
hoJe I-G.s1st

~
ovo pore::n, oue ten$.~~enteresist1u, como..•passivamente: c ale:rE..o. Oonsiderando ..•se UD'lB.

a1n4Q I,

ça rI-vi leg1ada, re1te. pn1"fl dOJl'..lnar o Inundo, segui~do es dout,r1nas de
• ...,,. N

seus di:d,gentes que pl'econlznrr fil1'!.:) de a.len:Ao e al.emao ,qUnlqu~n;·
que seja opala onde nasçli" ,pl."ocuram l'eslf!tir ~ afião llllclonallaa- /
dora em bom tempo lnlc.:l.s.da pelas nos aas s.unorldadcs.Ess$. reais _

" .,. lI/tA. ~4.)
tenc1a se tr2duz por todas as .tr.tlneiras {~) •. Enquc.nto. com o de-
eorrer de t~mpo, outros ee prontlf1cara,!rI S cQlabors..r comas nos-_ A

S6.$ aut?ridsdes, os aLemaes procurara}';'>,80b todas as fermaa,opo%'-
lbes d1.f1culdaàes. Mll ]"11060s de burla •.•as nossas leis ro~am 1n- >
··ontados. {

L '. .•• )

Ss,nto. Cate.r1na. onde c problema as eumí.u maiorgravldA-
A' ,

d$,o governo teve de tomar cnargicas medides repress1vas. O decr,!
to-lei n. 88, de 31 da l.uar,liO d~ 1.938, désse Estec.o, entre outra.
ols~s$ est&beleeeu:

tl "'l't. "(2 -É obl"lg8tório aos estabelecimentos part1cu'la-
r-as de onsãno primál'lo:

, ,l~ -·dar em llngua vernacul
-prlmar10, prim~r-l0 e complementar,

";.tAD\.~ ,

sica (4J), salvo ~u~do se t~atar do

,.toa.~s ae ulas deS CUrtios pré
as 'de educação ti
Idioma .astaangelro;

incl'Qsl '-te
ens 1.no de

6e - homenagear a~ sábados & fardeira Nacional, contor _
me ae ~rat,1 os nos es't~D.beleelmontos of1c'iais, fazelldo recitar e. o-
ro.çao que ser~ fOl"l'1ecids 'Pelo Departamento de Educação.;

7~- Respeita.r o.s feriados 11s..c1onais~eomemorando-os eon-
19n1'Jnent~;

, llH- orgt.mizar Ul'n$biblioteca de cbrae nacâonaâ.a, para
o.S alunos;

Ax-t. 89 - Os
emblemas., assim nas,do oredio

,pasjJ fotografias, estampas, dlstlcos..ou
. ~~-

alas de aulas, COlmo em qUalquer outra paz-te
~ ,

o. poderac 'P~rd.r o r,araoteriat1co. de bns1 - ,

~~ (f~
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xeetuados o
o do Estado,
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.,sejam hospede
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.,.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

l1dedl
(fe)!M. ~~~P..

, # ,Pa~egrefo uD.ie~ - E obri tória P. eolocaçeo da. Er;.nde1r
;ód.$}S~S sole:~ do e.stsbaleol-Nacional, elo:' l"''''Tr' d~ destaque" ~

"'li J.(JV ().~dL·mento (~J). -
I(). ,.A~ih 0- ...l)6V.,ra

rio dolnt~~lor e Justiça
~ . Aser previar~5mt.e sprovade. pel.o Secreta-.

9. denominação de·estabelecimento de ~
sino p'Rrtieula1a.

:T ~ . - #- ~

Panl1~refo un'í.co - Nao devera ser adotada denom1naçao que,
cãonaâ, r~corde, ouexpr1r..ta, de qualquf;lI- for-

,
era linembor

, orl.gern 0\
Art. 13 -

oficials do Govê

1'e.

Q• .u.tW~ OrodOl"~ ou .1
JI'podera expresaar.se, nas

,.lingua nacional.
lf14 ._ ,.Para~rafo un~co -

un1õe •..
ou eOnlemoraço( scol -,serro

Serão ••reviàmonte su ~
o~id(")s fl tlprova-

ro.7X"amas dessas 00

~ ~,.-
ftor esses eldganclas" tae1! eealcu.1G.P que as -escolas

. ,'''~., Aconduziam. de forma (v:mt:ral'la ns nQrrflA8.estabeleeldas por esse
ereto-lei. O Oov.êrno do Estndo de bfUlta Caterlna fechou m.aia
tr&zenta~ eaco.Lae ale-.1-l1;:s, eujoa dir1aentt}s pr·e!'erlram- vê-la

e
de-de
fe-

,Ção do inspetor de ensino da eireunSQl'ição OB
•. IWcmoraçoes, ou reunioes.
l't. 14 ....O ensino religioso será feito em 11

na.l, quandc rni!l1strado dentro do hôrá.rio dos tX'9be.lhos
Ia nsclo-
eseoleres~

ur adotnac, mas, 8g-
utl11zúçao de um.me-

(
os nO::E:O~
ort.ànoie,

cit'tÃ-tv
~€61-

•.
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ehadas S6 sub nossas autorldades.
#' ~ Saria. do J·equiti"tla" r.o Esp1r>lto ant o , hs.vle. \1'7'

n1
ascole. ps.rticll.le.r in8talade. em t:'rédl0 pertencente
de f.•utaranc.. UiT-1iorlent2Hlora of'LcLaL, a exmnplo do

Corou ..•.
que se fi-o s eu t~-
:roi q 'lUlsê

zar nJilra s aem~!s escolas, ...
fo!' a eets,dc~ir;n

balho sot~eu, for'ta press~o e o funolonameato d
I'

auspenao J sob o pretex.to de que o edif1.clo e~')
. ,

ticuler e que ca tUugueis deverim!l se'" paf':oS
govêrno cepiehaba tomou
ereto n. 9.730., roi el"1

escola
de propriedade P'~.!':

Jiflntaàn~entB. O

e u1$111

nérgicae provld;ncias; assim" 'pelo de -
. "

<10 o Grupo Escolar Rural de Santa Maris.
# ,

ub'l Lca e desapropriado o predio aro. quedeclarudo
fu:ncionav

.lldns s.lnda as bOI
r:t1c1 r, rreno:Jl

- I

--.---'
ne.o se fe.zla
out-r-as situa-

o dos letl~e1ro
,

n ma vonbade eo

e -oe04
, E a roalatencia

sentir apenas n!ls~eseol
nliz.

• ,fi.UZ.l.a-se em tod•,.,çoe~. nm.de.nç dos nomen dse r-uss , a sub~M"tui
eitlis~ tudo se fez lutando contrc casas. cOw
•..• ,,~

residentes a16m~,es" enqusnt.o noutros nueLeoa I os proprioscoloms
rocura'Vam eapcnbaneamentie cO'Jper8.l" com sn 8tltorldbdo.,. •..

Podemos definir a call1pan'1.e. n2c1.cm.slir.adortt como o -6sfcn:--
<S0 par-a inocular 'tlltltl alma nae Lonak , nons a , num í}Ol"JliO que traz"
alma nacional, dêles. A luta psíquica que ~e de~envolve ~ntre ·e
aaa duns alm
forte.

, ,
e ·{;I'emend3.e por oer-t o vencer-a anl!lla ~àcl 1

'"E tvs» preclsa:rnos fa.zer, da nossa a ....UH" .uCl.•••.•••~ •••c•••.•,

te.
J'retemdOl? intagl's.x· o f"..l!i'lro n:etodO

r:Lalcn com forma;::; no tX'libelho e r-e
xemplo, sará estar trubalhando contra
Qã.o em ti: b")~ ho ...•a. ir stit'tdd~" p= Lae rJ.o!"s'1.& e.utori ~

~-ra-t y.t ~ ~A/) ~ ..M~~
~ -V\..O MM-1:ód-o ~ ~.AR ~ ~~ ~'-e.á."'! Q ~

- ~ .N\.'l(,

bandeires ce f
~i h~irn o outm
&s pe.redes e s
10 naz;tstfl que 1180
aacendenc La ger-
Ias nC5Aas auto;ió
em ,,)1'.1n<.:1oo '!B.l'f P~:ce.
88. (VM.. ~~~d.iJ
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x x x

Como ~eQb8_mo- .•nao podere. deixar de
de 't"'eriflee.r# o aspecto dF.t nac:tonali.za~ão
ar encerado em se tratando do problema do

du,eaçÃo ríaloa. Êle deveré reunir prlnelp100
um excelente meio de eooper8~ãona c~anha

tometodo nacional de

tais que rep'resente
naclonalizadors" a qual não poderemos deixar de apoiar constante-• #ment., de emprestar o waxlmo de nossos esforços, no sentido de!~
zer com que se fortaleça a unidade nacional pela oriação da/
mentc.lldade verdadel~amente nEl.clcnal.

A naç~o r~~o ae ldenti-f"lc~ ,re:-R!'l nelA unidade de raça,c,2,
:0 c:ueriam F'1chto o lion:msem. 6t1I!ati ik2é11r12 f!~' v aos e c06tumes ,a

~ ~ . N

comunidade de t.rad'~<>ea, aspi.rRç"l6S, e n-eeessidue.es SEiO os fato-
res que concorrem '1)9.1'B. a í'o~l&ção de Ul'"la flae1onal1.dade. para a
criação de U1r.t\. $oli&:;l~i(~dnderu::,cional, aem c que nenhuma . nsção
,

- l"lt'!me e ll!2.1s ve.!ltl,l',corJplcxs e compreensiva das mo~aidad~scom
que se têm e.pl"esauttlf'F as sooledades hur-ansa - pode subsistir. E, t... r "o metouo 11l:e1Ül1i?,1,do.<.lucaçao fJ.sica que nretendel1los ha de concor-
rer dElCj,~:l.vl!ment~epe.l· cl'iar ê$58 ~entir eomul'J'l,msnifesl;sdo pel -

"' ~: •• fIIt#

unl(ltv:le d~ e.3plr~çoo[l ': oellti'f"Jentos qna rara de m11h.jos da bras1-fi' . "'''''0 .". ,. 4#- •

Leãr-os um unlco cid\"J.ao. Uno poder&. ess~ mecoôo sn1r dos gablne-
te~ pe.1'& 3(;>:\, aplica~o nas institui~õe6 educt'.cionala, ,l'JQS nascer"
das l1eceusidudeo d.U~insti tui~bOS educacã.onaâ,e que os g~;,blne'tQ8
sempre deSi!On.h"Oe,.~idas eJLtg;;nc1as que a índole do ncasc povo r_
clama, tle.~onjt1saçat dos esforços de bodoe os que se dediquem ao
s sudo da t;o t ran$t..~.nden.tal '?X"oblem,e,doa recursos totais q

< • 1 'consegnirmos lTl.')bl.lifsr. Preten.der uma pe eooa ou una pnlca inst1.-
NI _. ~_ • _ •• ,. ,

tu1çao fabr.J..csr o ,metodo nacional de educa çao .fisica e. ~aldadet.2
Ia, é'procurar atenler coa l11terêases'o simpatia.s ,esscs.ls,équJ..

; ~ .
rel" impor a sua von.tarie 8 qUase cãnquent.a ml,lho~e de brasileiros,
sem que ~~tes sejnm atendidos nas SUBa necessidades ou~atisfe1-
toa nos seus dáse.1os. E uma pe saoa ou qur Lquer- lnstituiç;o nao

•era «âcrificer o lOl.ro :fi
or

le
-sr •

cho~ por
um narcisismo desast

•for, jan.:.ais podara recebe
,. ...,se. at>liea s. toda a naçao,

membros estão 11i-''':sdos en t r-e

.o s e assim não

oqu
1. '"aelon~~ e o 4U8

comunidade cujoa
um tr-s.ço fi,!

certa e de-
-de nature-

o

o ber-ço 2 por-
peeial de solidbl~ieõ.ade, que se crigma ele uma
terminada identidade de necessidades einterossos
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za pÓlltlea, econômica. moral .• efetiva •.•e S0 manifesta na unida-de de tradições, asp1rações e sentimentos, distintos ou contrári!- .aos das outras naçoea. llunca, de acordo com o temperamento do pa-
I ,

vo brasileiro, ummetodo estrangeiro,. qualquer que' seja o seu 1"0
, -, <I'

tulo, podepa por-nos ser consldex-ado nacional, da mesmaforma qu&
jamais a(lm1tlrlamos uma Constl tu1ção estrangélra, por melhoreeq~
fôssGm os seus fundamentoo', .• .,

E o Metodo Naoional de Educaçao Fl.s1ca, pare. o qual a D1-
visão de Educação Física 40 Ministér10 da Educação e SaÚde V9la ea
pregando.Ji,odoe 08 rec.ur'!t~ que d1apõ~ na colheita de mater!-

N\.iI ~ de. 4tM4 ce<u [iYJ un.J J '

alyauscultindO a opln1~todoa, sondando ae necessidades e Ia
6

te~8Se8 .de cada um, em paoiente trabalho que dura mais de \ID lu.!.
,. -'tro e que a,loda consumira outro tanto, nao podera surgir da noite.• -."para o dia, por geraçao espontanea ou pêlo m1raculo8o estal.o na

•• beça de um novo Padre V14)lra.

.•
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11.1

OONCEITO DE EDUCAÇÃo PislO

••A sociedade esta atualmente proourando umnovo mol.dep-.
- #%'$ a elvl11zaçao; o trabalho esta proourando umnovo mol.de para

, •.• #.

1nduatr1a; a eduoaçao esta procurando um molde que esteja em
har1.lson1a com a mais re.cent-e f'11osof1a soolal de todos os tempos;

r * ,08 1nd.1vÁCluosestao procurando ummolde pal"'a viver ntm1nivel mala- ,ol.ev«do. Beconel11ar e interpretar estes '&sforços e uma daa tar.!
tas da educação •.,À educação :rls1.caCêb&ri aI. papal de me.1or rel_
vâneta (1).

Muita gente ainda existe que ecntunde ~dueai!2
xer~!cl0 r!s.leo e isto é o mesmo qu.e não d1stlngu.1r tina __mei--ia1ea ,é um t1m e o exercício fís1co um meio; é c•..A e4ucQÇiao•..este que alcançamos aquela •

••~ue entender ~ntao po,
Inumera8 te.em s1do a

- ."educaç:t\oris1es?
•••detln1~8a com q versos uto-

rea a proôurara. prec1sar.
~Dosmais interessantes e o eoncelto a que chegou."nos -.. . .,

de varios eapeclallataa.apo8
,.entre centenas dá professo-comissão reputou ')1'Q-

tadaa Unido., uma eom1ssão compost,nove anos de pesquisas e um lnquerlto
ree de educnqão rísiea, conceito ias qu,.v1sor1o:

tt O fim, e
o desenvolvimento

última análise, da educação ris1ea deve ser
ação geral do 1nd1 víduo através de ati-

(1) - Vlde Rosallnd Oass1d7 - Ne. D1rectlons 1n PlhJsleal~tlon tor the AdOlescente Glrl-New York.1938,paga.39 duca40.-
..
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idade trsica sadia e 1nteressante por intermédio da qual êle 81-
c&.nC}e.rÁo seu .máximo de capacidade t1sIca e mental e aprenõ.e':ã a

•...
usar todas &.8 suas qualidades inteligente e cooperativamente co-

um bom d1dadão, mesmo sob o maia violento estado emotlvo"(2).. ..! #

A educaçai/)e umprocesso evolutlvo interior, que repres~
t~ a re&Qão·do indlv:Íduo a certos estímulos do meIo externo. AS-

- , . #aia,. a edueaçao~se .v&riflea sempre de dentro para tore.. ao eontr!,
1'10 do ensIno que se processa de fora para dentro.·

Con8eQ.üentemente~ parece-nos que aedueação física &eja
uma.reáção capaz df; sWlIcltar. desenvol"ter fi aprimorar 8$ quallda-, . ' , . ,. ,.,
des fls1cQS do 1nd1viduo, estimula.r o f'unclonrunento d.e seusor;P,eos

. # ,assegurar~lhe a saud&, de modo a torna-lo apto a utIl1zer as.•.suas torças, quando SOlicItadas, de maneira a 1118i8lntel1gente .•i_
"to e. com o mc10r rendimento. .. ....íAs atlvldad~s relativas Ia edooaçac ralea; segundo. 03 se-

tor-e:a onda 730desenvolvam" apresentam sempre objetivos gera
~_." #I Nobjet.l'11os especl111s.l!#Stes ultimas m p-odereo ser d1stinguidos P0I-

Iroble-quem se encontre perte! tamente tam1liar1zado com todos o
.• tIrII"

$ 1ne-r-8nt~8 a.educaçao física e possa prec1sar sutilezas que
outros passariam inteiramente despercebidas •.·E esta. situação .-nao

, . -ae pcc1era oriar da. .noite para o dia.. porque ele procede nao apenas
de ac.urados,estudos,. mas, e principalmente,; de profundas medita -_... -- .,.t:}oes; .nao da deslgnaqao papa o d&aempenhode determinada l'unçao
ou exerelel() de certo cargo, mas, e sobretudo, do res.ultado das
longas ~xperlênelas vividas" que lha posslbIl1 tam definir novas8!- - - - ,tuaçoeet com a soluçao obtida das s1tuaçoos velhas, isto e•. raso!
ver novos problemas beseadlJsnotJ resultados de antigos problemas.

(2) - ! hys1eal Edueat10n Curriculum - LoB Angelea, 1937 p';'g 13

e

a
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IV

OS TRABALHOSDA DIVISÃO DE EDJOAÇtO FÍSICA PARA -o
TODO .NACIOl-lJ.L DE EDUCAÇÃíJ F!SIG,

A 3de março de 1939, o Decreto-I.1 n, 168, do govêrno do
Estado do Plau1 # criou o Ourso Espeoial d&Eduetu~ãoF!sie.~ estA-
tuln<lo em seu art. ,a:

., Até que- seja eBtab~lec1do am mét040 de educação "ls1ea
- ,naelonal.$ fica-adotadO noa e8tabelecimentos de ensino o Vetado
Frane&a de Educeção FIa1e... pOP ser o m&.hlQ racional, olent;!rlco,
moderno e eolétio.o. perte1tamente adaptável ao nosso temperamento'.•

1940, e. Dlv1sãode Bduc&çãoFísica lnle-1ou aa suas o: _...... ~Va~oe8 sobre o Matodo Francas em v1gor e começou a ae
,ria] para O~ éstudos rel~tlvo8 ao futuro Ketodo

".!I -- ~,çao FJ.siea. Diariamente -I" com trequencla apo8 o,.
ped1ente, seu dIretor. tecnleos e assistentes se reunIam para.e
a ma10r 11oord&de .•discutir os seus pontos de vista e trocar i-, .,.. ..".
delas •. Começou entao a nascer uma compreensao maior do proble

1 t
clanal da Educa.-n-eerramento do ex-

•li< #--cujea detalhes, ate ai desconhecidos,_ começara
;

dos.-Apos mais de dois anos de trabalhos reservados. lançou tinal-mente, a 10 de novembro de 1942, um grande inquérito destlna~o
- #- -auscultar a oplniao dos tecnicos e de todos que se dedicassem ao

assunto. Para i880 organ1zou o ar'cabouço do que chamou -MétOdo tIa-clonal d.e Educação Física". Ilustrando--o com notes explleatlvas.
Cada uma das duas mil coleções organizadas para O Inquér~-

to continha:- 1
2

ser vislumbra -

- EnvelopeS:t~~s~;~~~~ I~~tcl:
1 AO "afiliE"~ til ,,8.•8-..- Clrcu a1"/



convincentes par

c.---: J

•

3 - Esquema de todO.H) arcabouço do MétOdo, estandO nume-
radas tôdas as legendas;

4 ' "- Opu~c111o contendo notas exp11cntlv&ls~ tambem numera-
das. sôbre, 00.& U1Dadas legendas oorrespoJ'ldentes ~ As notas estu-

'. #~~. A.~· A.f---:-vam precedidt.l.s ~ pslavr.ast ~ e:t4 ~ ~: v-J
« .• - - 'v-,

I ••• ,. , ...;...::.JJ Rase plano. nao e d-ef'1nltlvo e podera '"-, . -
seJ- ate totelmente modificado, se as sugeatoes apresentadas 'to-. ..conselher tal medida •

---

6 .-Envelope de 'devolução, com franquia postal sob regia-
to e endereço da Divisão de Educaçâó Fls1ea já impresso.

É ~~,.,interessante saber ~ f'oram eases lnqueritos d1sbrltn.1.
dos.

~



- As banes propostas nêS3G onquema poJez.ão seI> adota.;;
, . ~das por outros .!;I&.iaes. mnel'icanos, Com QS -a..aijtaçóe$ que QS suas

fl6cessldede,s locais aJ7t".f>SentarEH!l.
~5' .. O slstems. Pêlo qual foi o,.!nqu,?r!to orge.nizado pod_

ré. ser aprovei "ttl.do por o\.7.trna nações ~riCet:lfls,. que assim terão
'"cportunidade de o'u't'ir e. raspei to o pene'Smento de S$US ~ecn1cos ..

gaee trD.belhc meroceu de COmi.cs&c RelE.tora~ compo.sta. dos
Srs": ta._ Celestlno Lcpe a - dE;. 13011111.&~. Genoral Cilberto Andr.a-
da - do Pilrsgua1, S~" Dr. Embaixedor Gabriel LanGll _ de Cuba~Co-

JI. ..•.•. , ,ronel Jose A.Baudean - do uruguai. Sr. Julio Bodrlguea ..;do ...ru-
__________ ,l__o~-_P_r_o_r_._H~lianea Lo;ola, 1t~€Ui tli!f!I, pare.cer~ J;&~.

• .~~

MINISTERIO DA EDIlJICAÇÃO E SAÚDE

do no i tem n~ 17, da Seeçâo de Poli t1ca Eduoaclonal .• um trabalho
ref"er&nte às condiç.ões em que .ree.lizarn o " Inquérito". 'Êáse tre.

. -
lho sob o t!t~.o fi O Inquérito .sôbre "O futuro Método Brasilei-

ro de E'duCQ'(8.0Física e as possr b11i1.adse da aplicação de au

baseaaos <iemals pelses amerlc8.nos) rei tas as neces-aãriaa adapt __
J - •• .~~j-;... _çoes , encerraV~ntef:l conelusoes.--- =~':;'rT

Para incentivar aqueles que se dedicam ao estude de gre.n-de problema naclonftl, a Divisão de EdUCQção FíSica promoveu um
flConeurso de Contr!l.bu1JtÕ~8 do Método Nae.J.onal de %ueaçâo F!81oa~
cujo edital fei publioado nc Dl~rl0 Oflcltll de 24 de ,julhD
194,

26.-u,(} ug0StO. e. Divisão. de Educa.ção l"!slca remoteu ao
destlnat~rios do n Inquérito sôbre o Uétodo Necional de EduCQção
Física" à circular n. ;;t concebida nos seguintes têrmoe:

,
Junto vos remeto copia dos ed1+~13 do

lhos sôbre Educação Ffs1ca~ e do "Ooncurso de
o Método de Educa~ão P!slca" promovidos por esta Dlvi.são., certo
de que os mesmos vos sor30 do meior 1nterêsse.

Com rele.~ão ao nInquéri to sôbra v Método
caçio P{sicaft, esclareço-vos que, àqueles que não remeterem a

• . ..,. _" I' ,

8~ contribuiçao nta 31 de outubro proxino, sera neg&do o direi-
to de. qualquer cri tica postel~icr 00 trabalho defInitivo que ve _
Ilha a ser elaborado pela Divisão de Educação Física. 1/

:Concurso de Trs.ba-Contribuições par

c í cna I



• Ei~ nquium estudo esta.tístico sõbre. a distribuição
inquér~to e as regpostas recebidas;

o

'"Inqueritos remetidos ••••••••• ~••••••••••••••••• 1.755
Davolvido3 por não teren! sido encontrados os,

destine.tarlos ••••••••••••••••••••••••••.••••••• 20
Acuse.raro o recebimento ••..•..•••.•..•••.•.•.•.•••.•.••.••••••• 37
Coroental"t;.:tn ia iltlpr.onsK••.••••••••••.••••••••.•••• 2

25
23

1.648

Concordarrun Com o 6J,lquOma. proposto •.•.••.•.•~•..••••->l_
Apresentare eontr1l)t:ti.ção •.•••.•••.•••••.•••••••. " .•.•
Deixaram de responder ou acusar recebimento •••••

Soma •••••• 1.755
lJereenta,gen9 de respostas ......•...... '.' •..............• 4~95%
• ercentagem de contrlbuições •.••.• '......... • ••.••• l~ 31%
~'ereel1tagefil dos que deixaram de responder •.•••• 92J1:~

/ q~ C:.!CU
CA
C ImTODO

194·3 for 5 os t~abalhos inscritosf

Em 194.4-,tE. Di visno de Eduoação Fls1ca P:t>o.'tlov~. pela. sesll.!!
Q vea, o "Cencurao de ~h'bulçõea :yara o :1fótod() Nacional
~ucação F1:lic u."# quo reuniu ,apenas ê~:1s trabal.b:)s, ln.scrltos.

P8_:-:.1:945.
Di;rl0 Oficial d

Divisão de Educação
11 , de ~ ..e.

'"je fez pUblice.r"noIale
, o edi tal do respectl von,6o!,l
~rasile~r8de Eõneà~ão FÍ-CUr80fl, transcrito .•1.0 n, I? da Revist

,.
lca~ relativa ao meR de ~aio.

tê fl presente data, a Div1sio de ~dueação Física já, edi-
tou as seguintes pUblicações na sua série- ttContrlbu1ção ao Método
Nacional de Educ&ção FIslee.ft:

1. "Bases Cientlriees da E~l.lcação Física"., com 1118 pá.ginas.•
2. CMetodologls do t.rrelnMlento De8?-ortl,ro", com 66 págInas.
,. "Valor lndlvldual*~ eom 74 págin~o •

.:



, ir' ..sel"a O r'~t\)ro n·:tiJ.O ~'z.~1)l:·
~tM /vYl j.<M- ~ o

Ja disserroS an ...::L 10!

que todos 3~ empenhera nas se t!'obal
.•• r "1 r'!e rfl.1.lca~co ':t<'!:t('~. MAl~_~...u~

~'tó?4J ~" ~"'A1 {~~liid~.
n,..e r.ue o ',Oj ~odr '!n~••.one 1 de T.!duca-

iF'l',n tesEO , &

MINISTÉRIO DA EOUCAÇÃO E SAÚDE

IJ-. r.!nquêri to sôbre o Metado Nacional de Educação
lizádo pela Dh!i~o de Educação F'!s1ca" > COlll 2:)2 páginas.

lsiCRli'e&-
EncontralJ-Se pl~esenbenlEmt(l na Imprensa Nacional, em vias di

couclusão.11aai.s ê~tos trnbull1os:
1. ffÉduea.gão FÍsica 'p,.u,:'& C'egos - Subs!d!.QD paX"f.:. a soluçãoCb

pr-o blsrua'f, <le !nez11., j.lenna Marinho •..
2. nO problema do Gl."Upamellto How}gê'ieo etl

da Sociedade da Bsüudos d(Js Pr{)bl~hw.3 .de
3. "Harmonia entre o Corpo e·o Esnlrlto",

Nlcanor Ml~and~.
4.. ttCondiçõ os 8. que

.uceção Fls1cau,
Educação Flalea.
autor1a do Dl'.

vere Bati
.,

r) lJaelonRl de
E.ucação Física', Ines11 ri ,.

Corno vemos do oxpos cc , por :!,nteroódiO da Divisão de Educa -
,...t'.. I. -«&.0i"l.s1cs... ja formn divulgndas t..!. lmponp.ntfl8 ~ont~l bulçoes ao f1! .••

tUI'O lf}J~étodo Nllcional de Eâ.u.ca.ção física·, que sornrun 520 p;g1nas•..
1mpressas e u),tir.sm~ 8e os tirobalbos :pfl!"a e dl1Tulgc;Í~QO de rrclis qua-.

tl'O intez'essante's m()nogl~tl.r1.V..s eoy'Jo meamo intuito.
Dlricil se tO:i~.1 po1s.:r negnr- os eatorqoa que a Divisão de

~ , # N

due açao Fisies vem envi::ando hrt um lustro no sent~.do" nae de fa-
•• • N ,

!!.!: o ftMetodo N.>.cional de Edt~efH4AoFísica", ·mas de acumular ma'ts-

rial que peL'm'-tf~medite.r sôbr'e o assunto" &.me.d~r'l)c~-10best.ante,cL.,. .~ ~tf9:., A

bete-lo 8uflclenteI'llent.&# ouvi!" a opãnã ao da ;n! ai) colher as obosr
. -

VI'"l'iÕ6S õe cada UITl, be.sElI!1"'-ae n~ exper1t3nc:\aa dllA invGstigadores
e l:neentival'\ os estuulosos de p!'oblams pn!' qU:l1Sil'.wr melosa for.

, de modo

4'IIIIt- -. ••••. ,çao Física nao poderu su:o~lr dn nolte'Çj?arao dia, nom de.caboça de,.
uma unt ca pe s soc , por melhores que se;iam as suas t'l'lB.lldedés ou por
ma1o:res que so:.iam as suae .c3;;tG.c1do.des ..

.•• . • """ .•• ., (1'O M.;)to(ÀoNacional de Educaçeo }c'iales h:
, '? sforço de todoS,

ir
bul çio de .es 1

contrl
. -

e11da-de pal~ os ncscos fi
oficientes pera a cimentaçn~ dO

., 1sso" torea mais

unidade nacionallicerces de ,
conclento, forto e durado •



SOCIOLOGIA §. EDUCAÇ~O
,FISICA
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por INEZIL PENNA MAHINHO
, N( Tecnico de Educaçao do M.E.S.)

Alexis Carrel, diz que seriam precisos vinte e cí.nooa-

'" -~ proporçao que os conhecimentos humanos foram sendo aQ
A . ;mentados, as ciencias primitivas classicas, evoluiram, fragmenta-

ram-se, subdividiram-se e cada um dos seus sectores, das suas es-
_ A "pecializaçoes, agiganto \.J -se com as bases de uma ciencia autono-

mg.
,Observa Durkheim que muito distante ja vamos do. tempo

" ,em que tiafilosofia era.a ciencia unica; ela se fragmentou numa
multidão de disciplinas e~peciais, cada uma das quais tem séu ob-

" ,jeto, seu metodo e seu espirito. De meio em meio seculo os homens
que se "destacaram na ciência tornaram-se mais especiais". Tal fa!
to foi determinado pela necessidade que o homem tinha de dividir

" .as cien~s para nelas' se aprofundar;

nós de estudos ininterrupto~ durante os quais o"homem ficaria obri
, N - , "-gado a renunciar a constituiçao da familia e a vida social, viven

do em inteira reclusão, para que chegasse a possuir conhecimentos
;.. "gerais de todas as ciencias.
,

No secuIo XIX, a biologia, sob o impulso de Claude ~-
nard e '"Gregor Mendel, e a sociologia, tendo a frente Augu&o~, ,
~ e Emile Durkheim, separavam-se definitivamente da filosotia, a
qual desde as mais remotas eras se encontravam vinculadas.

, -E ainda Durkhei~ quem afirma que a sociologia "nao po-
dia aparecer antes que se tivesse adquirido o sentimento de que
as sociedades, como o resto do mundo, são submetidas a leis que

'" .derivam necessariamente de sua natureza e a exprimem.
" AAdmitida assim a sociologia como ciencia autonoma, pode•

~ " ,mos dividi-la em tres partes: geral ou teorica, especializada .ou



A sociologia especializada ou mista, compreende todos •
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mista e aplicada.
A sociologia geral estuda os grupos humanos, os fatores

... ,culturais e as estruturas sociais e sua evoluçao historica.

os setores de atividades sociais, e assim temos sociologia educa-
" ,cional, economica, politica, moral, religiosa, etc.

A sociologia aplicada comporta duas subdivisões:
a} - deserItiva, compreendendo os processos sociais e os de-

sajustamentos sociais;
,b) - experimental ou metodologica, abrangendo o serviço so-

,cial e o inQuerito social e pesquisas.

,..Fenomenos sociais - Tendo em vista, observa Francisco Má.latesta,
"0 modo por-que o homem singular "moderno chega ao mundo no meio

,.. ...de um entrelaçamento harmonico de relaçoes, de uma solidari~de~
, ,,,,,

nevola de individuos, e possivel acreditar, com Ma.iorama, que a
N' , ,evoluçao psiquica do individuo reproduz sumariamente a da socieda

A .... , -vde, e que, assim, esse ambiente originariamente .social, em que n~
, "cessariamente se acha,a infancia individual, serviria para provar

o ambiente universalmente social em que se teriam achado os ho-

"

Amens primitivos, desde as primeiras auroras da existencia humana-
ambiente social protetor, ~2 qual Qâ homens primitivos, QQillQ Q
recem-nascido ~ ~ proteção familiar, teriam devido sucumbir ~
te ~. animais ferozes ~ do ambiente inimigo· •

Desde o dia de seu nasci~ento, como bem observou ~. Pia-
" A ,get, fiO homem apresenta um certo numero de tendencias hereditarias,

"dentre as quais.umas representam sua inteligencia futura e outras
ª,S suas capacidades sociaisll•

Por social entendeu-se a sua inclinação natural para vi-
,ver em comunidade, ja que a vida isolada se tornaria extremamente



.\
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, , •...dificil. Mas que se podera compreender por Itinteligencia"?
- Â IV"Fernando de Azevedo diz que a inteligencia, tao intima

, ,mente ligada ao sistema nervoso' do individuo, "e, na variedade de
suas formas, tipos e graus uma capacidade não adquirida; mas inata,

, Nembora suscetivel de aperfeiçoamento, de cultivo e de oriehtaçao,
~

"" ~ -nao e menos inerente ao ser humano o poder da interaçao mental que
dela decorre e faz do homem um animal socialll•

"-Stern. definiu a inteligencia COPlO uma capacidade geral
, Ado individuo conciente para ajustar seu pensamento a novas exigen-
,

cias. ~ a adaptabilidade geral da mente a novos problemas e condi-- "" "-çoes de vida. Por esta definiçao Stern distingue a inteligencia g~
, ,ral do talento, que e o desenvolvimento de uma habilidade especifi

, Nca; tambem Qdiferencia do conhecimento ou simples informaçao e
" -por ultimo da memoria, porque esta tem relaçao com o velho, enquan

•... ,to a inteligencia geral e dirigida para o ~.
, A'Para Claparede a inteligencia e a capacidade de resolver

, N• dificuldades por meio do pensamento, e o poder de adaptaçao.
, A'Bechterew defende o principio de que a inteligencia e

"" ,.uma simples reaçao do cerebro.
A ••Thorndike afirma que a inteligencia e uma capacidade po-

,tencial, inata, hereditaria.
~ N'Watson contesta dizendo que a inteligehcia nao e inata,

mas uma simples reação aprendida.
• ~ LParece-nos que a inteligencia seja uma capacidade inata,
A •• ,maior ou menor' ser-undoo patrimonio heredi tario, snsce tdveL de ser

•... -mais ou menos desenvolvida de acordo com as condiçoes do meio, e
N ••••que permite definir novas situaçoes com a experiencia obtida

"" '-situaçoes velhas, isto e, a soluçao de problewas novos baseados nos.
resultados de antigos problemas.

* *
*.Ainda na evolução das sociedades temos de considerar o

das
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - ~.direi to, do mesmo modo que a educaçao, como um fenomeno e"1ilLnente-
mente social. !Y!.nBuriou afirma que 'em parte alguma "o direito rei

/ ~na sem o auxilio do poderll• Quando uma regra de direito se impoe a
, "um poder e porque ela e ditada por outro poder mais forte. liDeuma

,
parte o poder e criador do direito e as regras de direito pos1ti -

_ A

vas nao tem outra fonte que o poder; de outra parte, essas mesmas
Aregras de direito tem necessidade de ser sancionadas pelo pOder,de
A ~tal sorte que elas tem por missao limitar o poder que as cria e as

sanciona. 11

o poder do Estado, baseado ou nao numa regra de direito,
,
e fraco sempre ameaçado, internamente pelo receio de uma subleva -
ção e externámente pelo temor de uma derrota militar.

,
O Estado esta de tal forma imiscuido nos problemas da e-- ,ducaçao de seu povo que procura sempre soluciona-los,orientando-a

A Ade acordo com as suas conveniencias. O Estado quando se apodera da
,

Escola apodera-se tambem da alma da criança, transformando-a num
, " Ainstrumento politico para servir unicamente aos seus interesses •

!
, HNos Estados totalitarios,onde o sistema de educaçao se eu

contra centralizado, o detentor do poder, ~ ou fuhrer, ditador
A _

ou chefe do governo, a sua denominaçao pouco importa, representa sem
, N' Npre o simbolo da perfeiçao encarna o unico homem completo da naçao,

o salvador do povo, o novo messias.- ,Dependendo a educaçao em grande escala da sociedade poli
-, .tica como bem definiu Durkheim, a educaçao fisica subordina-se tam

, A A'bem ao estado do meio social. Se este inclina a fonciencia, publi-
, ,

ca ao ascetismo, o cultivo do fisico e desprezado, conforme suce -
, ,deu na Idade Media. Em Esparta, a sociedaQe exigia que o individuo

, "tivesse os musculos enrijados para melhor resistir a fadiga e a e-
ducação f1sica suplantava a educação intelectual. Em Atenas, proc~

..• ,rava-se a evoluçao paralela entre o corpo e o espirito, estabele -
, ,cendo-se para o primeiro um desenvolvimento harmonioso, agradavel a

vista, e para o segundo uma formação sadia e culta.
, ,Assim, o perfil dos individuos depende .unicamente das .§l

(I
I



,

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

A ,xigencias do meio social que as julga imprescindiveis.
Segundo A. Vierkandt para qu~ em uma sociedade ou civi1i

zação se opere ~~a mUdança, três são as condições essenciais: 1) -
"que a civilização esteja suficientemente madura para aceitar essa
mudança; 2) - que ela necessite,consciehtemente ou não, dessa mu.-
dança; 3) - que seja impulsionada por individualidades dirigentesou

Apor uma influencia exterior.
A _

Deste modo, nao deveremos operar uma mudança sem verifi-
•.. ,car anteriormente se a sociedade a comporta. Para a educaçaofisi-

, ••• i\ca, isso e de uma grande significaçao e se algumas vezes certas cqn
A ,trariedades tem sido observadas so as podem.os atribuir ao fato da-

A Aquelas tres exigencias terem deixado de ser atendidas.

Teorias sociais ~ constituição ~ sociedade - Para FredericoLeP.Lay
, , "liafamilia e o modelo universal e mais simples da sociedade e en -

cerra todos os seus.caracteres essenciais."
, ,. ,

A familia, portanto, e a base de todo o edificio social.
, • 1\ ...,E ela quem exerce a ma~or influencia na formaçao da criança em OOUS

, Aprimeiros anos. O homem e de todos os animais. aquele que mais tem-
po leva para alcançar o completo desenvolvimento de seus brgãos e

•.. ,funçoes, a plenitude de seu vigor fisico e de sua capacidade inte-
Alectual. A sua infancia prolongada se o coloca, em face dos outros

animais, num plano de inferioridade, permite por outro lado que a
, A. A "familia, a sociedade enfim, possa exercer sobre ele toda a sua in-

fluência, cultivando-lhe qualidades não animais, até poder dotá-lo
de uma segunda natureza. A criança quando desponta para a vida não

•.. , •..traz senao a sua natureza de individuo e a transmissao daqueles e-
lementos a metamorfosea num ~ social.

A - ,
A este respeito observou Spencer, que os individuos mais
,.,,;.. , " ,p€rfeitos sao aqueles cujo periodo precedente a maturidade e mais

prolongado, retardada a puberdade e dilatado o tempo de coptacto
com os pais.

,



reduzia-se por um lado em adquirir os meios para satisfazer '-as
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Encarada a sociedade pelos tr~s pontos de vista, como
o de~e ser - a unidade social, a continuidade social e a evolu-
ção social H Asegundo Alfredo Povina, podemos apreciar o fenome-

H N Ano da educaçao em relaçao a cada um desses fatos fundamentais.
AAssevera Bertrand Russel que Ita existencia de massas

ignorantes numa população constitue um perigo para a ,sociedade;
, ~quando ha uma consideravel percentagem de iletrados, o mecanis-

, f"'# "mo governamental e obr Lgado a levar em consideraçao esse f'abo ,

" tanto mais quanto a democracia, na sua forma moderna, seria to-
, . -talmente impossi~el para uma naçao onde a maior parte dos cida-

~ - , ,daos nao soubesse ler. E evidente que so o Estado pode ins~stir
" ,A, ,.sobre a necessidade de assegurar a todas as cr eanças o minimo de

.....éonhecimentos e cuidados que possam atualmente satisfazer a c0!l

-,
Aciencia da-comunidadetl.

N A ~, A

A educacao ~ fenomeno social - A educaçao e UID,fenomeno emi-
nentemente social e a sua mariifestação na forma mais simples,v~
mos encontrar nas sociedades primitivas.

A vida do hõ.wem primi tivo , no dizer de Paul Honroe (1),

suas necessidades corporais - alimentos, roupas e haoitação - e
'"por outro em ~vitar e aplacar a ira do mundo dos espiritos pela

aeoração. Os Drocessos educa tivos de então resumiram-se na rep~- ,.tiçao pura e simples das rudimentares tecnicas de caçar, pescar,
fazer" fogo, esfolar e aproveitar as peles como·roup~s, construir

,.abrigos, proteger-se contra a furia dos elementos naturais, etc.
, , ,
E logico que essas tecnicas se foram aperfeiçoando e cada indi-
~ .• .

viduo transmitia aos seus desc3ndentes aquilo que recebera dos

, '"(1) -AMonroe, P. - Historia de la Peqagogia - Traducion del In-
gles por 1\ .arí.a,de r,~aetzu- I;diciones"de "La Lectura fi, r,"adrid,
Terceira Edicion, Tomo 1, pag. 16.



,mentos, de preceitos, de habitos, de atitudes, de tudo
que as gerações. passadas acumularam.

Duprat (3) observa quer;J"asgerações têm o dever de

enfim
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. ,seus ascendentes, acrescido dos resultados das proprias expe _.
~ ~rieftcias aue vivera. Bastant~ razao assiste a Fernando de Aze-~ --

.~ (2) quando afirma que I'atradição ~ em verdade o que se
N , _

transmite". Desta forma, a educaçao e a transmissao:de conheci

"

,transmitir acrescido sem cessar aquelas Que seguem o bem cole-
tivo legado pelas que as precederam; pois as so~iedades apre -
sentam os organã smos ihefividuais: não se separam uns dos cutros
os ffiQmentossucessivos de sua existência senão no pensamento~

Aos representa; em realidade. a interdependencia constante dos
mais velhos e dos mais jovens faz com que não haja nunca. solu-
ção de continuidade na transformação social. Os novos vindos a
vida coletiva, fazem, perto cos mais velhos, a aprendizagem de
todos os meios de conhecimento e da ação ~ue permitem a civili
zação e o progresso".

" ....Cada sociedade apresenta tres geraçoes distintas, cr.Q.
, ~nologicamente justapostas: uma de velhos, outra de adultos e a

"

terceira de jovens. Elas representam, respectivamente, o pass~
~

do, o presente e o futuro. Os adultos receberam dos velhos a-
quilo que, acrescido da sua contribuição, deverão transmtir aos
j.ovens.

N _ A

Nao podemos negar, pois, que a educ~~ o seja um fen.Q.
meno social, oa na expressão de PoviÍÍa -+1 obra de uma gerâ

.., ~ A .._

t!aoja formada sobre uma geraçao a formar ou em via de forma -

(2)

( 3)
(4)

- Azevedo, E. - Sociologia E~ucacional - Companhia Editora
Nacional, Sao Paulo, 1940, pags, 81 e 82 .,
- Dupr2t, G.L. - La Solidarite sociale -'DOin, Paris, 1907~
- Povina, A. - L'education ·au point de v~e socio~ogique, 1n
"Bevue Irrt ernao [ona.l.e de Sociologie'!, 46eme. Annee, 'Ns, 3-4
Mars-Avril, Paris, 1938.•



... ..Q conceito ~ Educaçao Fisica .. ..Durante o inicio do seculo XX,o
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N ,çaoll• E, por isto, so poderemos aceitar os conceitos que situem
.. "a educaçao como fenomeno social.

..• '"conce~to de educaçao fisica que predominou aqui no Brasil foi P.Y
ramente anatômico. Por essa ~poca fixaram~se no Brasil muitas a-

,cademias e institutos de cultura fisica, cujos dirigentes,em sua
maioria, adotaram os m~todos culturistas então em grande evidên-
cia (Triat, Desbonnet, Attila, Sand07, ~ercier, Prachet, Ruffier,
Muller;Haeckel, -ferdenschlag, etc.), procurando recomendar-se pe-

..10 seu hipertrofiamento muscular. Predominava a ideia de desenvol
À ,ver a forç~, de aumentar o volume dos musculos, sem qualquer consi

H , ,deraçao de ordem fisiologica. O proprietario do instituto ou acad~
,mia denominava-se professor de cultura fisica e o que verdadeira -

•• - Nmente existia era mesmo a cultura fisica. Nao havia a preocupaçao
" H , ~ "de educar fisicamente, mas tao so a de cultivar o fisico, isto e,

, .desenvolver os musculos. O cU1dado era apenas com a forma e nunca
com a função. Assim, o professor de antanho se recomendava pelO de
senvolvimento muscular exagerado, inharmonioso, mas de volume as -
sustador; não se concebia um professor de constituição normal; o
que conceituava o mestre era o hipertrofiamento muscular, a sua ha
bilidade no manejo de certos aparelhos e a agilidade nos saltos a-

,
crobaticos. E o regime de trabalhos era o mesmo para todos os can~

Á _

didatos e estes ou se tornavam fortes ou nao resistiam por mais de
A ••um mes aos exercí.cí.os, r~oRio de Janeiro, uma academia existiu que

, "", N "se tornou celebra pela sua freqt1encia e ate fabricaçao de aparelho:
, ,a Academia Eneas Campelo, fundada em 1908 e que aihda perdura ate

n~ssos dias~
Como não poderia deixar de suceder, tivemos uma forte re~

~ A Açao.contra este exagerado conceito anatomico.
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.." "P Regulamento Geral de Educaçao Fisica n. 7 (Metodo FraJ.!
cês), adotado primeiramente no Ex~rci to e, posteriormente, pelo ".Ti

, -, I'nisterio da Educaçao e Saude (1931) e ainda em um sem numero de, ~
,." ,'" ~~; V" Ao ~

instituiçoes~particulares, introduziu a importancia. da fisiologia c.2.
.. , "mo base da educaçao fisica, relegando a plano secundario a anatozn:i.a:.

"... A~ impo~tante frisar que nao abandonou totalmente o conceito anato-
IN' . , ,mico, mas criou a concepçao anatomo-fisiologica.Tanto e assim que, ,

o capitulo I, do titulo I, da prime-ira parte, preceitua: liA educa-
H , '"çao fisica deve Ser orientuda peloo3 principios anéito!'1o-fisiologi_

, " ,cos .'tI Esse capitulo , ..•.e intciranente dedicado a fisiologia.
, ..•. ,No titulo 11, dedicado S,.§. bases pedagogicas, em seú ca-,

pitulo I, encontramos o seguinte:
". s:, _

'!A educaçao fisica nao deve, pois limitar-se em a ssegu-
"rar o mais perfeito desenvolvimento do individuo e em facultar-lhe

o melhor rendimento e equ-i'llbriodas grandes funções: deve, tamb~m
e prinCipalmente, ensinar a disciplinar os movimentos e a contrair

, " #'til"habitos musculares que melhor se adaptem as aplicaçoes uteis da vi
da.

~ ...." ~" ,Tal e a concepçao nitidamente utili taria do :~etodo ~_
~ ,~, cujos processos resultantes do conhecimento pratico do homem

~m movimehto, visam o desenvolvimento harmonioso e ~ melhor explo-
••• 1\ ,

r'acao de todas as oualidades físicas .§. morais que constituem o aper-
feiçoamento real da natureza humana.

.-Essas qualidades grupadas por familia~, podem ser anuncãg
".das por.uma 'breve ·formula:

"1\ I" A " ,Saude, força, resistencia, destreza, tempera Q.ê. carater,
harmon~a das formas". ~

.-Como-vemos do exposto, ~s qualidades sociais, indispensg
, A

veis a existencia UaS comunidades, foran inteiramente esquecidas.
" '" "No capitulo 11 ~esse mesmo titulo, encontramos como r~
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- ,gras a seguir para a aplicaçao do metodo:
,

"lª regra: - grupamento dos individuos;
•.. ,2& regra: - adaptaçao do exercicio;

3ª regra: - atração do exercício
-' •..4ª regra: - verificaçao periodica da instruçaolf•

~ - ,Dessas quatro regras, tres sao de natureza fisiologica
- . '. .."' - (e uma ps~colog~ca, a que d~z respe~to a atraçao do exerc~cio.

, ,Prosseguindo a nossa analise, estudemos o que esta con
, ' •..sagrado a referida regra psicologica, que nao chega a oito linhas,

, ,-enquanto para as regras de ordem fisio19gica quase oito paginas $0

dedicadas:
H" ,.",

tlf:!. educaçao fisica monotona e severa nao convem nem a
, ,criança e nem ao adulto; deve-se, ao contrario, ter por principio

", Ãque o exercicio fisico sera tanto mais higienico e salutar quahto
,maior o prazer com que for praticado. O instrutor devera, pois,e~

•.. ,forçar-se para tornar a sessao de trabalho fisico atraente, pela
, ,escolha judiciosa dos exercicios, que variara freqUentemente, pe-

la introdução de jogos no momento oportuno, no decorrer da lição~
principalmente, pela emulação e disposição para o trabalho que p~

,
vocara em sua classe".

, ,
E isto e tudo o que Ia se encontra, um tudo que, na no~

- " -sa opiniao, e muito pouco. Ha outras faces do problema que nao fo-
~raroconsideradas e que nos parecem de capital importancia, como t~

~remos oportunidade de verificar na parte -final deste trabalho.
~ .., _, AInstituida em 1937, a Divisao de Educaçao Fisica, tres 'ª'
, ,nos depois de sentir intimamente o problema, vivendo-o em seus mi-
'... ,nimos detalhes, chegou a conclusao de que asb~es do metodo fran -

~ - ,ces nao correspondiam integralmente as nossas necessidades. A fun-
" N ~ ,çao social da educação fisica entre nos deveria ser muito importan



De 1940 a 1942, a Divisão de Educação Física, amadu-
,
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te e o Regulamento nem sequer a considerava; por outro lado, a
,part~ psicologica deveria merecer um cuidado 'todo especial, pa-

,ra que os programas pudessem ser executados sem que os exer cã -

cios consti tuitlssempara os educandos "trabalhos forçados", uti-
..• "'1izando a feliz expressao de C1aparede.

,. ,,,,reêeu o assunto ate Lançar o "Inquerito sobre o Metodo Nacional
... ,de Educaçao Fisicall, trabalho gigantesco, cujo esquema represen, it1%dM.d ~a.. ~oJ N ,ta ja~VU1arcabouç o geral d'uUI'o ;."etodoI'acioral de Educaçao lil

. "Sl.ca.Por esse esquema, percebe-se que a D.E.F~ avançou, bastan-
, ,te no campo doutrinario, propondo inicialmente que o nosso meto-
Ado viesse repousar sobre as mesmas bases que fundamentam a educ~

ção, nem de outra forma se poderia considerar o problema. De~~,

neira, a biologia~(vida orgânica), a sociologia (vida social) e~
psioQlogia (vida ps1quica) forneceriam fundamentos para o método
em questão.

Em 1943, dentro da sua orientação de debater publica -
mente o problema e de facilitar a,contribuição de todos para essa

N A h _

obra de tao magna importancia aos interesses gerais da naçao, prQ
rtJI ",.." _moveu a Divisao de Educaçao li'isicao "Concurso de Contribuiçoes rn

, ..• ,ra o Metodo Nacional de Educaçao Fisica". E o trabalho classific,ª,
, ... ,do em primeiro lugar, ttB~ses Cientificas da Educaçao Fisicau, a -

... ,presentado pela Sociedade de Estudos dos Problemas de Educaçao Fi
D D

sica (S.E.P.E.F.), trouxe verdadeiramente uma das mais importantes
N N"contribuiçoes: a da discussao fi~osofica do Hetodo Nacional, p~eÍ'mi

- ,tindo assim que~se constituisse o moderno conceito bio-socio-psico
, - , - ,-fiYos9fico da educaçao fisica , em oposiçao ao conceito anatomo -
, , '"fisio1ogico que caracteriza e:"lseus detalhes o Metodo Frances, que

" ~,;vinhamos ,adotando no Ministerio da Educaçao e Saude ha IIléfisde uma
,decada.
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Entramos agora na parte final d~sto..~~, que tem
~
... ,por escopo interpretar o nosso moderno conceito bio-Socio Flloso-

-, )fico da Educaçao Fisica. (5 •
•.• APara facilitar aos ouví.rrtes a compreensao desse con -

.. .. ..ceito, C;UE' e integral, indissociavel nas suas partes intimas, e
Amesmo pela dificuldade e impossibilidade de expo-lo no seu todo,

/ 1\ _ ~

de uma so vez, como se fosse um projeçao fotografica, teremos de
..

esclarecer o que esta contido em cada uma das componentes que in
..." ..tegram a expressao bio-socio-psico-filosifico.

E assim faremos.
1ll.Q -

.. •..Esta aqui representada a contribuiçao da biologia, no
seu sentido amplo, englobando tôdas as disciplinas que lhe estdo

, A·subordinadas. A biologia nos faculta conhecer aquele que teremos
..

de educar e e por um melhor conhecimento do educando, das fases

(5) .• N"- Na Argentina, tambem houve lIma evoluçao do~tri~aria que o
D~. Enrique Romero Brest, pioneiro da egucaçao fisica na r.e-
publica vi~inhq.,nos relata em seu magnifico livro uBages de
la Educacion fisica en Ia Argentinalf (Libreria deI COlegio _
Alsina y Bolivar - Buenos Aires - 1939). O ilustre autor
considera quat;o etapa~, assin caracterizadas:

Ia - id~ia anatol1~ca;
2~ - id~ia fisio19gica;
3g - id~ia psicologica;
4ª - ideiaAespiritualista. ;

Estuda a~ conseqnencias_de cada uma dessas idei~s, que a,na-
tureza destb trabalho nao permite analisar. Sobre a ideia
espiritnalista apresenta muitas coisas comuns ao nosso mo -
derno conceito, como por exemplo o cuidado com o desenvol
vimento da personalidade hu~ana. Diz te~tuulmente:,

"Los agentes de ~ue se vale Ia educacion fisica !"".~shabi-
tualmente, para actuar sobre e1 conplejo hombre asi enten-
dido, debem se; espiritualizados, entendiendo por este p~
cesso, que sera necessario eliminar de tales agentes todo
10 que tengan de puramente "arrima "_iano",es decir, instin.
tivo, para tomar de el10s Ias cuáIidades superiores que
puedan ~ctuar sobre Ia personalidaú ,verdageiramente humana,
Objeto uhico y elevado de Ia.educac.íon" (Pàg, 25).9 Dr,.David 8evlever, em sua obra "El Problema de Ia Zducaci-
on F~sica" (Imprenta de UnivBrsidad Nacional deI Litoral-San-
ta Fe-1941), considera e,apoia os co~ceitos emitidos pelo Dr.
Enrique rlomeroBrest. (r~gi. 31 a 33).



ciologia o a determinaç- os
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por que passa a sua evolução, dos limites de suas possibilidades
aos meios utilizados, que poderemos obter não apenas um resulta-
do positivo n<l educação, mas o maior resultado positivo na educ,ª

H ,çao. Alexis Carrel diz que "0 corpo saudavel vive silenciosamen-
, ,teu. (6) E o homem precisa convencer-se de que so podera ser fe-

" A. , ~liz na ignorancia completa da existencia de todos os seus orgaos;
A Aquando um destes atingir o limiar da conciencia, algum mal passa

,a afligi-lo. A biologia nos permitira,justamente, ~onhecer a co~
H ~, ....,tituiçao e a funçao das infimas peças que compoem o complexissimo

organismo hurnano , de modo a permitir que os ritmos da nossa exis-
I\. ••• I /tencia sejam "traduzidos pelas impressoes cenestesicas, que, como

o leve arf~r de um motor de dezeseis cilindros, ocupam o fun'io
Anossa consciencia quando estamos silenciosos e medi t.amos" ,.

.-/ -' H ,Neste sector, a contribuiçao dos medicos,
A ,_ _ ,

dos que se tem dedicado as questoes de educaçao fi
pre muito ampla, o que não aconteceu 'nus:outr

, , ,
~iologico, no psicblogico e no filosofic
qui falaremos menos do que nos outro
uma argumentação clara e convinc

, 'ª
sidédede

o se en -
contra menos explorado.

,-Socio -
A ,-

A este ~it· ao da sociolo~i~,
v) diz que "a chamada su~i

objetivos eo. -;)mostra-se Ae aco!,
Ado com esse cu~ "nSnedden e feliz quaQ

(6)
7)(3)
(9)

_,-,ido"- Editora Educaç

1 - Livraria Acadêmica
aI" eia. Editora ~ac
~ Pago 15.
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do considerando missão da sociologia educacional a determinação
, _ " .' Acientifica dos objetivos da educaçao, ele lembra que e ciencia

aplicada ou de ligação dos diferentes campos da sociologia pura,
,da economia social e da pratica educacionalll•

Cabe, pois, ~ sociologia a determinação dos fins em
educação, isto ~" da finalidade que deverá ser alcançada pelo ..§.

. '" ,ducando, pé..raque ele se torne um elemento util a si mesmo e
aos membros dó. co=urrlda de em que vive. Como o ambiente social va

••• I'ria de uma sociedade ;ara outra e considerando aue a educacao e- -
- I' I'a socializa~ao da criança, facil nos sera deduzir que as finali

dades da educação nunca poderão ser as :lesma ara ~~aos os grg
A ,pos sociais. Cada um desteb apresenta certas caracteristicas ~

precisam ser atendidas de modo especial., -

Psico -'
;

A psicologia nos facultara um maior conhecimento do
,

mundo psiquico daqueles que vamos educar, de maneira tal que
realizem as suas tarefas com prazer desde que estas correspon -

A ,dam aos seus interesses, aos seus desej os. E preciso penetrar na

-,

alma do educando para conhecer aquilo que lhe agrada fazer e o
,que lhe repugna parcial ou completamente.

-'\, _ A

-'1"aradescobrir a'ordem da evoluçao dos interesses ~o

'"'c
'\ .•••.,j

.. , ' ..poe Claparede dois caminhos: o primeiro, o metodo da extropeccao,
que consiste em observar a conduta do menino, suas atividades,::sus
jogos, e em notar variações que sofrev com a idade. O outro cami
nho ~ o .m~todo introsnectivo, que consiste em interrogar as ~an

A A Aças sobre aquilo qu~ lhes interessa, sobre suas ~referencias,~us
; " ,desejos e ideias. Este metoco ~ ser aplicado coletivamente e

- , .I'nao e praticavel com as crianças n:;.aisnovas.
" ~ 1\ ,~laparede suborainou a referida evoluçao a tres esta-

,aios, que se desdobram eM seis periodos:
I

I' _ _

~sLadio tieaquisiçao, de experiwentaçao:
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~ A1 - ~eriodo aos interesses perce~~ivv~, meí:!.'

Ano da existencia.
, A'2 - periodú do interesse glossico, durant

ro ano.
, A3 - periodo úos interesses gerais; despertar

(idade das perguntas), dos 3 aos 7 anos.
~ A4 - período dos interesses especiais e objetivos, 005

doze anos.
, - -11 - Estadio de organizaçao, de apreciaçao:

.. " ..
5 - periodo sentimental; interesses eticos e sociais; inte

"ses especializados; interesses que se referem ao sexo:
12 a 18 anos ou mais •.
•• N111 - ~stadio da produçao:

•• A
6 - periodo de trabalho. Os diversos interesses que se acham,

A , "eles proprios, subordinados a um interesse superior - sej
" -um ideal, seja simplesmente o interesse de conservaçao pes

.. - -soal, porem nao desempenham seu papel senao pela metade,e
..• "relaçao a este. - Idade adulta.

inda segundo Claparede, a evolução ge!'cil dOS "tere
.. -ses esta condicionada a esta sucessao: __ w~-~'"- •.•• ~

concreto para Q abstrato; da recentividade passiva para ª espontane~
dade; ~ indeterminação para s especialização; da subjetividade para
ª objetividade ~ do imediato para Q mediato.- ... A formaçao da personalidade devera constituir, dentro da- ,educaçao, especial cuidado para nos. .. ,os paises totalitarios con~i

,se uma forma educacional e por ela passam-se todos os individuos,nu-
- ,ma produçao em serie, de modo que, findo algum tempo, saiam todos

" ,com as mesmas ideias, as mesmas caracteristicas ativas, afetivas e
Aintelectivas. Nas democracias tem-se o cuidado de construir uma for-

..ma educacional para cada individuo, atendem-se aos seus traços persQ

e
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, . Analissimos. ConseqUentemente, no primeiro caso teremos automatos,
,enquanto no segundo individuos capazes de governar a si mesmos. A- , ,educaçao dos paises totalitarios faz homens para obedecer; a edu-

cação nas democracias faz homens para mandar, quando não nos ou -
, Htros, pelo menos em si proprios. No primeiro caso, a educaçao ex-

,
clui completamente o desenvolvimento da personalidade do indivi -
duo, não permite de forma alguma que ela se manifeste,enquanto no
, - ;ultimo a educaçao tem por objetivo primordial desenvolver ao maxi

,mo a personalidade do individuo, fazendo de cada homeu, sempre qE
, ,

possivel, um lidere
Dai o grande cuidado que os programas deverão merecer.

Muitas vêzes; e isso acontece com freqüência, um programa de edu-
cação f1sica é ~timo sob o ponto de vista fisiológico, na

;essi-
,mo sob o psicologico. E os educandos realizam as tarefas que lhes

- são impostas como se rôssem trabalhos forçados, para utilizar mms
_ , A

uma vez a feliz expressao'de Claparede. Os professores de educa -
N , ,çao fisica e, sobretudo, os medicos especializados devem ter em

" ,vista que nem sempre o otimo fisio~ogico coincide com o otimo psi
, , ,cologico. Se o estado fisiologico de um individuo contra-indica

, "certa atividade fisica o seu estado psicologico podera exigi-laãe
, ,

maneira imperiosa.: E preciso atentar bem que um traQ~atismo fisi-
,

co perdura por oito, dez, quinze dias, enquanto um traumatismopsi
,quico podera fazer sentir os seus efeitos por oito, dez, quinze ~

nos, quando não para o resto da vida.
, ,

RepetimOs, por mais um vez, que e necess~rio penetrar
A 'na alma da criança, conhece-Ia profundacente, compreende-Ia em

, , -suas intimas manifestaçoes para poder realizar um trabalho verda-
deiramente educacional.

,
Filosófico

A filosofia nos permite a discussão daquilo que deve-
mos entender por educa~ão.
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I 1\ 1\Refletindo sobre os fenomenos que se passavam na na-
A -tur.eza e deles tirando as suas coneIusoe e, o homem primitivo cr:lâ

, Ava uma filosofia propria • .A filosofia foi a ciencia que prín.e í.r»
,.

reuniu os conhecimentos humanos por mais dispares que se aprese!!
tassem. AS civilizações da antignidade, orientais e ociri~

, ,
tinguiam-se por uma filosofia personalissima, caracte

,refletia a ideia de seus grandes pensadores. O bramanis
,dismo, o confucionis~o desempenharam na India e na Ch

"' •...papel que coube as escolas .
,e sOfistica, representantes do tienSéiOenl;

,

, ,
socratico. Socrates,

,ristoteles assinala
,

latão e ~s
,

ria da filosofia educacional uma verdadeira epoca, traçando no-
N _ • Avos rumos para a açao Que as geraçoes adultas vinham exercendos2

N ,bre as geraçoes que floresciam para a vida social. JJ ninguem po-
I' ,., A ,."dera negar a influencia que esses pensadores tiveram na educaçao

dos jovens gregos. A filosofia foii assim, a primeira a contri -
buir de maneira decisiva e real para a educação.

, ,
"Nos sa epoca esta mudandov , diz Kilpatrick (10); e

N ,conclui. "Nossa civilizaçao em mudança esta formulando, de modo
A ~ H ~claro novas exigencias a educaçao, exigencias essas, de enorme 1m

A , ,portancia. 'Algumas delas ja existiam antes de nos, consideradas,
,.no entanto,.mais de um modo geral do que em especie. Antes, po -

~ N"deriamos aceitar um tipo de educaçao necessario, sem atender as
A , Nexigencias que o carater de civilizaçao, em que vivemos,agora re

- ,-clama. Uma observaçao se torna talvez necessaria, em relaçao ao
Aque podemos chamar de novas exi~encias. l~uitas das velhas exi -

\

gências permanecem substancialmente com o nesmo teor. Se as não- ,-mencionamos, isto nao significara que nao devam ser tomadas em
consideração". (11).

(10) - Kilpatrick, :J.H. -t'Educação }2arauma Civ~lização em Mudan-
ça" - Ci~. Melhoramentos de Sao Paulo - Pago 19.

(11) - Idem, pago 55.
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~ -Por esse motivo, nao nos podemos, de maneira alguma,
conformar com a educação tradicional que se limita a ensinar as

- ~ ,crianças a aprenderem as coisas, mas nao a faze-Ias. O seculoque
, H _ ,..

vivemos e de açao e nao de contemplaçao e, por conseguinte, dev~
mos viver o presente olhando para o futuro e não contemplando o- ,passado. A nossa mente nao podera ficar ligada ao velho,mas vol-
tar-se para o novo~ Assim, a educação não deve ser cuidada em r~

~,- "laçao a ,geraçao que passou, mas aquela que ha de vir. E a escola
deve estar aparelhada, em material e em pessoal, para desenvol -
ver a personalidade de cada aluno pelo trabalho que as suas capª
cidades permitem realizar e não limitar-se a distribuir tarefas
padronizadas, que restringem o desenvolvimento d~quelas capacida
des e impedem a florescência da personalidade. E então o aluno li

.-mita-se a fazer simplesmente o que o mestre manda, a estudar so
""'f' • ,. •..•a liçao ~que lhe foi passada. O seu espiri to de inicia tiva ,nao ell

r contrando campo apropriado, não germ:inaea criança se transforma-
,

ra num homem feito para ser governado, para obedecer, para ser -
vir. E a democracia exige homens que saib~ governar, pelo menos

,
a si proprios, possam mandar e tenham capacidade para dirigir.

A _

Muitas vezes ficamos a meditar na razao que assistia
Aoa Rousseau que afirmava: "~uando um menino diz que cre em veus,

- , 1\ A •nao e em Deus em que ele cre, mas em fedro ou Jaime que lhe d~-
, ,zem que existe alguma coisa a que 'chamam Deus". Apropria fe pa-

, - . ,ra vingar no individuo nao basta que a pretendam inculcar; e pr~
Ao ,ciSo, antes de tudo, que ele dela esteja convicto; so assim pode

, Ara defende-Ia em todos os transes sacrificando tudo, inclusive a
vida, para não a abjura~. , - ,propria rellgjao nunca devera ser im-

,
posta, mas conquistar os individuos ~ela sublimidade das suas i-

; ~deias, pela .t?urezados seus r'undamentos, uac devemos praticar o
bem porque nos l.igam que nisso consiste a felicidade humana , mas

,porque, ao pratica-Io, sentimos a felicidade humana.•
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A educação de hoje, como diz :.uertrandRussel, deve
ser útil e não ornamental (12). ~ Rebelais foi o autor da maior

, , - H ,satira a educaçao ornamental e o maior apo10gista da educaçaoQ
til (13).

A comunidade de hoje exige que todos os seus mem -
,bros trabalhem,seja desta ou daquela forma. Ja longe vai o tem

po dos feudos, em que os senhores nada faziam e tudo ganhavam.
A educação deixou, pOis, de ser um ornamento para se tornar u-

..., "ma necessidade; nao podera ser aristocraticamente orientada no,
sentido de atender apenas aos mais favorecidos pela fortuna;de
, "vera ser democraticamente'dirigida para assistir a todos. A e-

N ,ducaçao, portanto, e a base da democracia. Os alicerces -desta
não repousam tanto nas pontas das baionetas, nas asas dos a-
viões ou nas quilhas dos navios, mas na educação de cada um dos
seus cidadãos, nas capacidades que lhe foram cuidadosamente tmi

nadas. Com b~ionetas, aviões e navios, não podemos, de um mo _
mento para o outro, obter educação aprimorada para cada cida _
- .. ,dao, mas com a boa educaçao - boa no sentido de util -, as ca-

pacidades e as habilidades de cada cidadão teremos sempre bai.Q
netas, aviões e'navios. ~ os Estados Unidos, neste lustro que
estamos atravessando, são a alegoria mais rica, mais convincen

, " -te, mais decisiva de que e sobre a educaçao de seu povo que re-
pousam as bases das grandes nações.

Coroo ãiz R. Cassidy (14), a sociedade está atual -.
mente procurando um novo molde para a civilização; o trabalho

(12)
(13)
(14)

- Russel, 13 ••• - IJEducação e Vida,Perfeita" - Cia. Editora
Nacional. - Sao Paulo - 1931 - paga 5." ..- V .IGargantua", traduçao de Paulo M.de Oliveira - Athe _
nas ~ditora - Rio - 1936.
- Cassidy, ",{.- "New Directions in Physica], Educa tion for
the .tidolescentGirlfl - New York - 1938 - Pags. 39 e 40.
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ASomos o produto do entrelaça~ento de tres grupos de

~
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~ "- ,esta procurando um novo molde para a industria; a educaçao esta
procurando um molde que esteja em harmonia com a mais recente f!

, •..losofia social de todos os tempos; os individuos estao procuran
".do uni molde para viver num nivel mais elevado. Reconciliar e in

A" ~terpretar estes esforços e uma das tarefas da educaçao. A educ~
N' , , Açao fisica cabera ai papel da maior relevancia.

- - . ,A contribuicao Qã Educaçao Fisica ~ ~ lliiidadedo povo brasi-
leiro - N •• ,uNao temos unidade de raça." "Nao ha um tipo antropo-

".logico brasileiro", afirmou Euclides da Cunha.,

,raças distintas pela cultura e pela morfologia, originarios de
.. ,continentes diversos e aqui submetidos a uma interfusao biolog1

ca.
A "pesses tres grupos que concorreram para a nossa fo~

N ,maçao, o branco se apresenta influenciado por varias sUb-raças,
.. . ,o vermelho por duas naçoes <;1istintase o negro por var Los povos,

, '"cujas caracteristicas diferiam fisica e psiquicamente
" ,O elemento branco, representado pelo portugues, ja

era um produto complexo na sua formação estrutural. ,Sua origem~
, ,

tava arraigada aos iberos, arabes, celtas, romanos, gregos, go-
dos e suevos.

,.
,

O aborigene, expresso pelos tupis e tapuias, segun-
do o testemunho de Simaõ de Vasconcelos, apresentava uma grande

,
altos, esbeltos e ate formosos, bronzeados alguns e vermelhos
variedade de tipos, entre os quais Q~S pequenos e feios e o~os

os demais.
, ,O contingente aí'rí.cano , porem, e o que oferece as

, ,mais chocantes diversidades antropologicas, que iam desde os dQ
beis e franzinos at~ os de compleição Vigorosa, muitos !lcom a
fealdade repulsiva dos tipos negros puros; outros de grande be-
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leza. pela proporcionalidade das formas, pela cor mais clara e P!i

los cabelos menos encarapinhados."
• - I1Somos, pOlS, um povo complexo, tao complexo que mesmo

,
uentro de cada uma de nossas raças originarias, os seus represen

- ,tantes nao possuem todos a mesma unidade morfologicall, donde de-
,

corre a impossibilidade de enfeixa-los sob o ponto de vista an -
, , , ,~~')

tropologico e etnologico num tipo unico e nacional. Somo~-
. - ,cendentes de uma raça em formaçao, que resultara do caldeamento

A - , ,de tres grupos de raça~ Ilao so diversos, como de caracteristicas
Ao. ""antagonicas. Aproveitemos agora esse periodo eLlbrionario para fs.

"ze-la D;oSmoldes mais vantajosos. Precisamos trabalhar muito pa-
ra que não vinguem, paralelamente,no solo nacional, cois tipos Q

LL'!!1SJ'postos, impedindo a.unidade de.Yfutura raça brasileira. Sabemos
, ,

que os nortistas, que ja se apresentam como o tipo mais es~avele
, H ".talvez o unico nas nosSas formaçoes raciais, tendem a braqu~cefa

, ,lia e a braquitipia, enquanto os sulistas a mesocefalia ou dolic,Q
Acefalia e normotipia ou longitipia. Essa divergencia torna-se my!

to mais profunda sob o aspecto psíqUico, tão bem caracterizada p~
Euclides da Cunha ,na personificação dos vaqueiros do norte e do
sul.

"110 sertanejo e antes de tudo um forte." E essa fortalSi,
Aza ele a obtem nas lutas contra as forças da natureza.

A

liA sua aparencia, entretanto, ao primeiro lance de vis
, "ta, revela o contrario. Falta-lhe a pla.stica impecavel, o desempe
, -""no, a estrutura corretissima das organizaçoes atleticas. E desgr~

cioso, desengonçado, torto. , "ercules-Quaslmodo, reflete no aspec-
, ,to a fealdade tipica dos fracos." E o homem permanentemente fati

gado."
, ,O vaqueiro do sul e a sua antitese. uNa postura,no ge.§.

, , -' ,to, na indole e nos habitos nao ?- equipara-los." liA luta pela vi
da não lhe assume o car~ter se-A~m da dos sertões do norte.Não
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,conhece os horrores da seca e os combates cruentos com a terra a-
- ,rida e exsicada. Nao o entristecem as cenas periodicas da devastÊ- ,çao e da miseria, o quadro assombrador da absoluta pobreza do so-

lo calcinado, exaurido pela adustão dos soes braviosdo Equador" •
- ,

I~S suas vestes sao um traje de festa, ante a vestinenta misticado
vaqueiro do norte.lI

" "r": a isso tudo temos de acrescentar a formidavel iní'll.l8Q
, Acia das correntes iilligratorias.Na verdade, essa influencia pode

ser tal que afete a uniformidaae ne um povo. " "se esse povo esta
... , -em formaçao, como nos, o perigo se acentua, tomanCl.oproporçoes a-

1armantes. Felizmente, o Estado, por meio ue sua Carta 'u.agna(art.
151), procura evitar que a imigração venha agravar ainda mais o
problema da nossa formação racial e estabelecer o das minorias.

" ,Com esse introito, cujo objetivo foi o de focalizar os
- ,principais pontos do proplema, vejamos em que pOde a educaçao fi-

sica contribuir para a solução do mesmo.
Ouvimos com freqUência a afirmação de que a educação

" , -fisica melhorara a raça orasi1eira. Ja'demosntramos que nao exis-
te uma raça brasileira e agora verificaremos que o melhoramento de

~ .."" _." /"uma raça e questao eugenica e nao eutenica, e um problema de her~.- ,ditariedade e nao de meio. So da criança congenitamente sadia po-
, ,de emergir o homem sadio • .Acriança e a unidade bâo.togí.ca da raça

, ~e a raça so podera ser grande e perfeita, se antes de tudo for s~
dia, se a constituirem seres h:Ígidos e normais. r:Deraizes enfer-

, ,miças e muti1aú.as jamais r'rondejara um "tror:coviride e robusto.1I

I ~Assim, a solução do problema de um povo como o nosso,
, fvO:1~r.J ' .:kt

cuja~e encontr~estado embrion~rio, reside sobretudo na
N _ ~ ~

procriaçao sadia e na perpetuaçao da.especie por ser~s higidos e
"perfeitos , sem estigmas nem deformidades, defeitos organicos ou

, " ,funcionais. Para A1meida Junior "e indiscutive1 que os individuos
,

geneticamente inferiores precisam ser recusados. fI
~
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." ,Sabemos que o principio basico da hereditariedade deter-
, ,mina que o individuo transmita aos seus descendentes os atributos fi
,

sicos ou fisiologicos que herdou.
_" li\. A .A educaçao fisica so pode ter influencia sobre o somato-

/

plasma, enquanto o melhoramento da raça depende da seleção do germi
noplasma. Vemos, desta forma, que há um limite, o qual a educação fÍ

~ A ,..sica nao pode ultrapassar,limite esse fixado pelo patrimonio heredi
, , "tario de cada um dos individuos sobre os quais vai agir. A primeira

•. ,,_ •. 1\medlda a ser tomada consiste no melhoramento desse patrlmonio here-
, - ,ditario, para que a educaçao fisica'possa encontrar um campo ferti~

~

,~ , ,que permita ampla exploraçao, ao inves de terreno arido, onde qual-
,.,., , Hquer vegetaça"o e impossivel. Esclareçamos, destarte, .que a educaçao

, ,fisica vai apenas melhorar as qualidades inatas de cada um de nos ,
Ao ,procurando desenvolve-Ias ao maximo.

Mas se a héreditariedade limita as possibilidades da e -
- ,ducaçao fisica sob o ponto de vista '" ~ - ,

euge,'nlcc:>" " ..nao
o faz sob o moral.

,
,,, , ,

1/0 carater e o retrato psiquico do individuo, a sua fi -
,sionomia moral. Do mesmo modo que os individuos se diferenciam por

, ,
seus atributos fisicos, assim tambem o fazem por seus atributos mo-

..

-" ,ra í s,ti "Nao so os indivrduos , como ainda os povos se diferenciam por
particularidades de sua formação moral." E as raças üão se caracte-

, . ,rizamapenas pela identidade de seus traços físicos, mas tambem pe-
la superior uniform~da..ele de suas qualidades morais.

A educação inglesa, por exemplo, se traduz pelo processo
uendurancetl, que poderemos interpretar COr:J.O a capacidade de supor -

, "tar tanto as intemperies, o esforço e o cansaço, como a adversidade
,

e o sofrimento moral; e algo de estoicismo.
·nação não se identifica apenas pela unidade de raça e

,
de lingua, como queriam F'ichte e Mommsem. A uniformidade de usos e
cost~es, a comunidade de tradições, aspirações e necessidades são
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~

homem. Mas a educação "física far~ com que no ~rasil tudo seja grcn
de, inclusive o homem.
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os verdadeiros fatores Que concorrem para a formação de uma na _
cionalidade, }araa criação de uma solidàriedade nacional, sem °
que nenhuma nação - última e mais vasta, complexa e compreensiva

~das modalidades com que se tem apresentado as sociedades humanas
".,., , A- pode subsistir. E a educaçao fisica criara esse sentir comum ,

H ,manifestado pela unidade de aspiraçoes e sentimentos que fara de
milhões de brasileiros um Único cidadão.

A ftt# , ,Deste modo, busca, a educaçao fisica, a saude, o vi-

'"

A A

gor, a"força, a resistencia, a destreza, a flexibilidade articu-
lar, a velocidade, a acuidade sensorial, a coordenação de movi _

" ••• Amentos, a independencia das contraçoes musculares, a tempera de i, ,
carater, a audacia, a coragem, o sangue frio, a tenaCidade, a e-
nergia, a confiança em si, a harmonia das formas e das proporções

... ,e a predisposiçao a luta.
~ , , ,

19uem ja disse que no nrasil tudo e grande, exceto o

'"
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