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MINISTtoRIO DA

DIVISÃO

Sr. Diretor:

resumo das
1940:

INFORMA ~ES EM P
Ascendeu a 538

sim distribu1dos:

de registro de professor •••••••••••••••••••••• 145
de inspeção preliminar, permanente, autoriza-
ção para funcionar .ou reconhecim<;)nto•••••••••• 64

'.~ proceSSO$ de e!Nl~elâ:il1ento de' l'&gist·rode prof.~sor...... 2
. "Eni~o~;e~iso$' sôbr-&..assuntos di 'Ç/el'SOS ••••••• ~ .' •• ~ • '. •• • • • • • •• 38
"/E$d.vo1uçãJ(· 'dê proeess?s parasati~fação ~e e~ig&nci'as.... 2.

t'.' " .SOMA.-.;•.•'••:.,•.•,•.•.•••••••e ••• ~5;8
, .

DESENHOS
N~ste $e~t;or,·for"~;:.grandes·as atividades# sendo os nÚme-

. . ,0', .... ':, . .Ô .•. "",' " -Ó. _. ,~"

xpresat.:vo8 em ré:laç~o aquali~~de' do, servi:ço:....

. - "o

'Barbosa,l:,êlte' .. ~',
,. ':&1cÍue$-ção"~i~~:c~'~"~,.":'.'

,.:!oo> .
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S. E. - DEPARTAMENTO NAClO AL DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO DE ED'UCA çÃO FíSICA

RIO DE JANEIRO, D.F.

Legendas diversas para pastas# capas de livros# pequenos
avisos~ ete •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 87

Diagramas diversos ••••••••.•••.••.•••·•.•••••.••.••••••.••••••••.•.••••J..4.
Esquemas para desri1es ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11,Graficos diversos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39
Gráficos estat!sticos sôbre &9 atividades nos estabelecimen-

tos de ensino secundario no ano de 1939 ••••••••••••• 2
Desenhos sôbre diversos motivos •••••••••••••••••••••••••••••• 22
Letreiros éontendo as inst~ções ~ara registros de diplomas

e professores e devo1uçao de documentos •••••••••••• 4
SOMA••••••••••••179

~~~

Embora o expediente não e esteja afeeto, procurei ali-
viar o serviço da Divisão, redigindo o seguinte:

ofleios •••••••••••••••••••••••••• 234
Telegramas ••••••••••••••••••••••• 36
Carta •••••••••••••••••••••••••••• 1
Memoranda •••••••••••••••••••••••• 4
Minuta de decreto •••••••••••••••• 1
Co~unieações ao Diretor •••••••••• 16
Consultas ao Diretor ••••••••••••• 2

SOMA••••••••••294
" ,Ha ainda a acrescentar numerosos relatorios que por mo-

tivoad1versos me couberam redigir e que são estes:
I) - Da verificação do Curso Provisório de Educação FíSica do Esta-

do de Santa Catarina;
lI) - De inspêção, qy.anto à educação física, do Ginásio Cata.rinen-

o' se.•em Florianopolis,. Estado de Santa Catarina;
rÍ!) - De lnspeção~ quan~o à educação f:f.sica,do COlégiO Sagxaado eo-
o o ,'o ração" em F1orianopo11s" Estado de Santa Catarlna;
IV) ~ De inspeção, quanto à educação r!siea, do Colégio 2 de Dezem-
, bro, no Distrito Federal;

- De tiscalizasão das segundas provas ~arciais c'a Escola Superi-
or de Educaçao Física do Estado de Sao Paulo;

) - De sindicância procedida no Liceu Rio Branco, em são Pau1o~
Estado de são Paulo e



MINISTEÕRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

S. E. - DEPARTAMENTO NACIO AL DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO DE EDUCA çÃO FíSICA

RIO DE ..JANEIRO, D.F.

VII) - Das atividades ~era1a da Divisão de Educação F!slca~ des-
de a sua fUndaçao.

ESTATÍSTICA
Os trabalhos neste ramo~ embora exhaustlvos~ pouca signi-

ficação parecem ter~ ~arà aqueles não acostumados à árdua tarefa da
apuração de dados.

Foram extra!dos nos meses de Janeiro,' Fevereiro' e Março
29.400 dados de 4,20 'fp1iehasde Inf'ormaçpes". Tais dados foram depois
eonferidosl corrigidos e coordenados e se encontram, juntamente com
os 22,400 apurados em Dezembro de 1939, contidos no relatôrio da DJ
E. F. e no trabalho Educação Pisica - Estatlstica", de minha auto-
ria.

t ' ÁDois quadros estat~stieos foram tambem organizados sobre, .as atividades nos estabelecimentos de ens~o secundario no decorrer
do ano de 1939.

"FICHAS DE INFORMAQ~E~ft
As l~ichas de Informações" permitiram exercer o mais se-

vero contrôle sôbre os estabelecimentos de ensino e suas atividades
quanto à eâucaçáo f1sioa. Pode ser assim sintetizado o trabalho caa
aS mesmãs:
Organização de 132 processos de "Fichas de Infol'l49.çõesn•
ColQcação na.'ordem alfabética de 795 "Fichas de Indformaçõesu•
Devolução de 2 "Fichas de Inf'ormações".
Exame de 795 "Fichas de Informações" para verificação das falhas a-

presentadas pelos 605 estabelecimentos que'responderam B..flFi-
eha" meneionada. .

PROVID~NCIAS TOMADAS
Foram tomadas :asdevidas providências solicitadas em:

",".
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Oficios •••'.'••'••••••••• 'e ••• 71
Telegram.as••••••••• e'. '. '. '•• '. 15
Despacho em processo •••••• 1

SOMA ••••• 87
Há que acrescentar a solução de duas consultas escritas e

treis verbais.

INSPEÇOES

Oito foram. as inspeções procedidas, as quais assim se dis-
tribuem:
Curso Provisorio de Educação Pisica do Estado de Santa Catarina,.
Ginasio Catarinense, em Plorianópolis, Estado de Santa Catarina.
Colegio Sagrado Coração, em Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Colegio 2 de Dezembro, no Distrito Federal.
Escola Superior de Educação Fisics. do Estado de são Paulo (duas ve-

zes).
Onze estabelecimentos Qe ensino secundario foram ainda por

mim visitados em companhia do Sr. Abgar Renault e do Major João Bar-
bosa Leite.

ELABORAÇAO DE INSTRUÇOES
Foram elaboradas instruções para:

Registo de diplomas;
Registo de Professores;
Devolução de Documentos;
Prova de Habilitação para Inspetor XV da Divisão de Educação Física,

em colaboração com a Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do De
partrunento Administrativo do Serviço PÚblico; -

Cur-so de Palestras a ser organizado em 1941 pelo Departamento Nacio-
nal de Educação;

egulamentação da frequencia aos exercicios físicos nos estabelecimsn
tos de ensino secundario.
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CONCURSO DE TRABALHOS SÔBRE EDUCAÇÃO FÍSICA
.......

•• ,. IJ •• •.. ~Designado pelo Exmo. Sr. Ministro da Educaçao e Saude pa-
ra integrar a comissão Julgadora do concurso supra-mencionado e es-
colhido pelo_ Sr. Presidente da referida Comissão para funcionar co-

# •mo Secretario da mesma, ass~ posso resumir as minhas atividades
nesse sector:

•• • •• ••Catalogaçao dos trabalhos inscritos e sua divisao pelas secçoes de
pedagogia da educação fisica e medicina espec,iallzada.,Relacionamento dos candidatosl com os dados indispensaveis.,Estudo do criterio para julgamento dos trabalhos, o qual foi publi-

cado antes daquele se ~ciar.
Leitura e critica dos seguintes trabalhos: ftJogos", "Saúde e Educa-

ção Flsica", ua1 de Combate à baioneta, luta corporal e
box", "Pedagogia da Educação Fisica~/ n~ducação Fisica" e
"Ensinando a Nadar", num total de 9~ paginas que se encon-
tram devidamente anotadas.

CONFE~CIAS SÕBRE ASSUNTOS DIVERSOS
. '.

AEssas conferencias referem-se a diversos assuntos, todos
eles relativos ao serviço e se distribuem desta forma:

Com o Sr. Diretor da Divisão •••••••• 22
Com outras autoridades •••••••••••••• 12

SOMA •••••••••• 34

DATILOGRAFIA
, ~Por varias vezes em que as datilografas estavam sobreear-.. ,regadas de serviço ou em impedimento, exerci as funçoes de datilo-

, 8 'gra:fo, passando a maquina trabà.+hos num total de 10 paginas.

MIMEOGRAFIA
Foram mimeografadas 100 cópias de treis testes diferentes,

a.portando cada um treis p~inas, num total de 900 páginas.
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ATIVIDADES FORA DA SEDE
Ás missões de que fui incumbido fora do Distrito Federal,

podem dêste modo ser relacionadas: - ,De 19 de arço a 3 d~ Abril, para verificaçao do Curso Proviso-
r!o de Educfção Fisica do Estado ge Santa Catarina ~ inspe-
çoes nO,Ginasio Catarinenae e Colegio Sagrado Coraçao, em
F10rianopol1s. (16 dias).

De 20 a ~·de Julho no I Congresso Paulista de Educação F!si-
ca, em são Paulo, Estado de são .Paulo. (5 dias).

De 3 a 20 de Novembro para fiscalização das segundas provas
parciais na Escola Superior de Educação F!sica do Estado
de são Paulo. (18 dias).

De 7 a 17 de Dezembro para fiscalização das provas orais na
Escola Superior de Educação Flsica do Estado de são Pau-
lo e sindicância no Liceu Rio Branco. (11 dias).

Verifica-se do exposto que a minha permanência fora da
sede foi de 50 dias.

ASSUNTOS DIVERSOS
Aqui estão discri~nados vários trabalhos que não foi pos-

sive1 grupar em nenhum dos titu10s anteriores. Ei-los:
I) - Confeçção de um modêlo de ttFicha de Informaçõestt para uso dos

municlpios. .
lI) - Idem, para uso das associações desportivaa.
I11) - Cálculo para impressão das "Fichas de Informaçõesu, qU9 de-

vem ser enviadas aos estabelecimentos de ensino secundario
para apubação dos dados relativos ao ano de 1940.

IV) - Relacionamento d9s colégio~ que não adotam o modê10 da D. E.
F. para fichas medico-biometricas. .

~) - Relacionamento dos c91égios do Distrito Federal que n;o pos-
suem professores ou medicos especial1zados.

VI) - Estudo das modificações a serem introduzidas nas "Fichas de
Infor.mações" para 1941.

"ITI) - Colaboração com o Sr. Diretor para a organização do Progra-
me Geral do Desfile da Juventude Brasileira em 1940.

, N·~Il) - Estudo para o critario de c1assificaçao dos estabelecimen~
tos de ensino secundário que solicitam inspeção preliminar.
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IX) - C;lculo para atribuição de pontos às instalações e ma~erial de
educação lisica dos estabelecimentos de ensino secundario.

xl - Organi!açã9 de testes de atenção-para pesquisas nas escolas de
educaçao fisica.

XI) - Organização de testçs de canhec~entos para pesquisas nas es-
colas de educação flsiea.

XII) - Or ganização da relação dos pontos para o Concurso de Inspe-
tor XV da.D. E. F.

Y..III)- Elaboração da proposta para um. "Concurso de Trabalhos sôbre
Educação F!sican•

XIV) ~ .Assistência e fiscalização ao "Desfile da Juventude Brasilei-
ra".

XV) - Organização do roteiro dos pontos para o Concurso de Inspetor
XV da D. E. F.

XVI) - Realização dos testes de at~nção e dos de conhecimentos na EA
cola Nacional de Educação Fisica e Desportos. -

XVII} - Correção dos testes de atenção e dos de conhecimentos reali-
zados na Escola Nacional de Educação Flsica e Desportos.

XVIII) - Realização dos testes de conhecimentos na Escola Superior
de Educação Flsica do Estado de são Paulo.

XIX) - Seleção de 54 aforismos sôbre educação fraica para a sua pro-
paganda.

XX) - Requisição de um processo.
'YI.r) - Parecer sôbre o livro l·Educação Flsican de Eollsnda Loyola.

ATIVIDApES E~\.TRA-OFICIAIS RELACIONADAS COM A j!DUCAÇAo F..,ÍSICA
,Alem das minhas atividades regulares prescritas pela Divi-

são~ exerci mais as seguintes:
I) - Conferência no Ginásio Piedade sôbre.o tema MA Psicologia da E-

ducaçãe Fiaica Aplicada à Inf'ância".
lI) - Série d~ 10 conferências na ÂssocifÇão dos Professores de Edü-

cação Flsica de Sã0 Paulo, sôbre varios assuntos relacionados
com a educação flsica. . .

III) - Apresentação de treis teses~ sendo duas ao I Congresso de E-
ducação Fisica do Estado de são Paulo e uma ao Concurso de
# E'"Tecnico de ducaçao~ promovido pelo DASP.

) - Publicação de uma série de cinco artigos sôbre educação fisica.
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- ,V) - Impressao, por conta propria, dos seguintes trabalhos:
ltEducação Fisica - Estati!ticfn - Com uma slntese,do desenvolvi-

mento da educaçao risica no Brasil e graficos ilustra-
tivos~ devidamente interpretados - la. Edição - 1940
(MaiO) - 2a. Edição - 1940 (Setembro).- ,ftTabe1a para a deter.minaçao dos valores Torax e Abdomens Superior

e Infçr1or" -(Adotada oficialmente pela Divisão de Educa-
ção Fiaica do Ministério da Educação) - la. Edição - 1940
(Maio) - 2a. Edição - 1940 (Junho).

"Psicologia da Educação Fisica Aplicada à Infância" - la. Edição
1940 (JunhO) - 2a. Edição ~ 1940 (Novembro).

"Especialização - Fator preponderante ria Técnica da Eduçação Fi-
sica" - Mono~afia para eoncurso de Tecnico de
Educação - 1940.

"A Educação Fisica nos Estabelec ntos de EnBino Secundário em
face dos preceitos legais que a regulam" - (Trabalho
apresentado ao I Congresso Paulista de Educação FIsi-
CR - Com uma s!ntese das atividades do I Congresso
Paulista de Edu2ação Fisica e as conclusões a gue che
gou) - 1a. Ediçao - 1940 (Setembro) - 2a. Ediçao -
1940 foutubro).

.... , -!"Que exigencias devem satisfazer, quanto a Educaçao F sica, 08 Es-
tabelecimentos que desejam obter Inspeção Pre11m1-
nar?Q - (Trabalho apresentado ao I Congresso Pau-
lista de Educação Flaiea) - 1a. Edição - 1940 (Ou-
tubro) - 2a. Edição - 1940 (Novembro).

VI) - Pesq~aa8 na Biblioteca Nacional e na Biblioteca Municipal
de Sao Paulo de todos os trabalhos publicados por autores
brasileiros~ que dig~ respeito à educação rIsica.

VII) - preparação dos seguintes trabalfios que se encontram pron-
tos para ser impressos:
a) - "Educa~ão F!siea e Sociologia - Obra social da educa-

ção fisica't.-
b) - "A influêncta da Educação F!sica na formação e corre-

ção do earater~ - (Estudo documentado sôbre surpreen-
dentes resultados obtidos por meio da educação rlsi-
cal.

Apresentação ao Diretor do Departamento de Educagão Flsi-
ca do Estado de são Paulo, Cap. Sylvio de Magalh~es Padi-
lha, de um ante-Rrojçto para reorganização da Escola Su-
perior de Educaçao Fisic, dQ Estado de são Paulo, que,
segundo soube por intermedio do Cap. Dr. Erl1ndo Sal~~o,
foi aceito integralmente, estando em vias de ser submeti-
do à assinatura do Sr. Interventor Federal, Dr. Adhemar
de aarros.

VIII) -
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Incluso junto o meu ItDiâ.riode Serviço", onde se encon-
tram especificadas, dia por dia, todas as minhas atividades, soli-
citando para o mesmo o vosso "visto", porquanto tal peça tem para
mim grande significação.

Julgando ter tido em 1940 um ano operoso, que contri-
buiu grandemente para os meus conhecimentos técnicos e burgcráti-
cos, devo acrescentar aqui os tres cursos que fiz, dos quais dois
na Associação Brasileira de Educação, o primeiro de 17 copferên-
cias e o segundo de 10 e ainda o Curso de Psicologia Geral no'Ins-
tituto de Psicologia da Uni eraidade do Brasil, onde cumpri um es~
tágio de quatro ses. P ce assim que ,no ano corrente, me a-
presento melhor aparelhado para atender às exigências desta Divi-- "sao, em particular, e do serviço 1100 de um modo geral.

Apresento-vos os protestos de minha elevada estima e
maior consideração.

Em 9 de Janeiro de 1941. #r~~~.
I ZIL PENNA MARINHO .

Assistente de Ensino.
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....enhor Diretor:

,Passo, nesta data, as vossas maos um relatorio contendo o resumo
as minhas principais atividades, no decorrer do ano de 1941.

A) - ATIVIDADES PÚBLICAS FUNCIONAIS
- ..i'ormacõese pareceres:

Ascendeu a 367 o nÚmero de informações ou pareceres, assim distri
-idos:
processos:
De registo de diplomas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17
De registo de proressores •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25
De Inspeção Preliminar ou Permanente ••••••••••••••••••••••••••• 99
De devolução de do~entos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
Dedevolução................................................... 4
De abono de raltas às sessões de exercicios r!sicos •••••••••••• 12
De autorização para funcionamento de Cursos de Educação Física. 5
De reconheciMento de Oursos de Bducação F!sica ••••••••••••••••• 2
De representação da Divisão de Ensino Secundario ••••••••••••••• 1
De aasunbo a diversos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 77

108 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 82
r as ••............................................... 18
as. •. . ••• . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

ormes para a J~ventude Braslleira ••••••••••••••••••• 2
SOMA.··.·.·.···· ••367

sector os números são pouco expressivos em relação à quall-
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~gendasdivepsas para pastas, capas de livros, pequenos avi-
sos, etc ••••••••••••••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••• ~••••l7

roquis para d.esfiles•••'••••••• ~•••••,•••••••••••••••••••••••••••••• 11
Esquemas de organização de serviços para o C.N.D., D.E.F. e

D.N.E.F.D •••••••••.••••••••••••••• ~••••••••••.••..•.•••••.•..• 12
!stico para a Exposição de Cartazes do Liceu de Artes e Ofi-

cios. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
Projeto de construção de um ftplay-groundft,eo todas as instala

ções acessorias, a pedido da Divisão de Obras do M.E.S. pa
ra o governo do Estado da Baia ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

Soma ••••••••••••••••• 42
3edação

Embora o expediente não me estivesse atecto, procurei aliviar o
serviço da Divisão redigindo o seguinte:

Oficios ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 161
Telegra.m.as ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Carto.s ••.•••..••..•...•...•..•.••••••......•.....•...•.....•...
Memorandum.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IEditais para Concursos e Cursos •••••••••••••••••••••••••••••

Atas ~e sessões •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Circulares ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Notas para jornais ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Notas para a Agencia Nacional •••••••••••••••••••••••••••••••
Comunicações ao Dlretor.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Soma •••••••••••••••••• 299

,
Há ainda que acrescentar 11 relatorias, que, por motivos diver-
e couberam redigir e que assim poderão ser grupados:
De inspeções procedidas Escola Superior de Educação Fisi

ea do Estado de são Paulo ••••••••••••••••••••••••••••••• 2
verificações em estabelecimentos que solicitaram inspe-

ção preliminar ou permanente •••••••••••••••••••••••••••• 6
Sobre assuntos d1versos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3

Soma ••••••••••••••••••• 11
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statística
Os trabalhos neste ramo, embora exaustivos, pouca significação

parecem ter, para aqueles não acostumados à ardua tarefa da apuração
de dados. De 613 "fichas de informações", relativas ao ano de 194o,com
a cooperação dos colegas Eugenio Leite Borges e Car.menzine Goyanna e
da senhorita Alice Ha~aves, roram extraídos 51.492 dados, depoispe~
soalmente por m~ conreridos, corrigidos e coordenados. Esses dados,r~
unidos aos referentes aos anos de 1938 e 1939, foram organizados em t~
b as e publicados no Boletim de Educação Física nO 3, de dezembro de
1941.

iehas de Informações
As "fichas de 1nro~ações permitiram exercer o maior controle so

bre os estabelec~entos de ensino secundario e suas atividades quanto
à educação física. Pode ser desta fo~ sintetizado o trabalho com as
esmas:

Organização de 631 processos de "richas de informações".
Colocação em ordem alfabética das "fichas de inrormações" dos 613

estabelecimentos que as devolveram.

Solução de consultas
Foram solucionadas 98 consultas, das quais 91 por escrito e 7 ver

bais, de pessoas que me foram encaminhadas pelo Diretor da D~E.F.

Inspeções
A estabelecimentos de ensino secundario no Distrito Federal ••• 4
Idem, em companhia do Diretor Da D.E.F ••••••••••••••••••••••• 6
Idem, em companhia da Inspetora Federal Inês Novais Romeu ••••• 2
A Escola Superior de Educação Física do Estado de são Paulo ••• 2

Soma •••••••••••••••• 14

er1ficações procedidas para fins de concessão de Inspeção
Procedi às seguintes verificações para concessão de:
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Inspeçio'Preliminar:
1.Curso Floriano Peixoto - Niteroi - Estado do Rio.
2.Colegio Paula Freitas -(Dep.Sul)- Distrito Federal.
3.Colegio Notre Dama - Distrito Federal.

Inspeção Permanente:
4.Colegio Plinio Leite - iteroi - Estado do Rio.
5.Colegio Sant~ Izabel - Petrópolis - Estado do Rio.
6.Colegio Sagrado Coração de Jesus - Belo-Horizonte - Estado

de Minas Gerais.

Elaboração de Ante-Projetos
Procedi à elaboração dos seguintes ante-projetos:

1.Ante-projeto de "Consolidação das disposições existentes sobre educa
ção fisiea", inclusive exposição de motivos.

2.Ante-projeto de "Criação do Departamento Nacional de Educação Fislca
e Desportos", inclusive exposição de motivos.

3.Ante-projeto de "Reorganização dos Serviços da Divisão de Educação Fi
sica", inclusive exposição de motivos.

4.Ante-projeto de "Modificações do Decreto-lei nO 1.2l2, de 17 de abril
de 1939", inclusive exposição de motivos.

•5.Ante projeto "Prorrogando os prazos fixados pelos arts. 38 e 48 do De
ereto-lei n" 1.212, de 17 de abril de 1939", inclusive exposição de Diõ
tivos.

6.Ante-projeto "Prorrogando o prazo :fixado pelo ar-t , 36 de Decreto-lei
n- 1.212, de 17 de abril de 1939", inclusive exposição de motivos.

7.Ante ••pJ;'ojeto"EstendendO aos Instrutores e Monitores de EdueaSão Fisi
ca e Médicos Especializados, diplomados pela Escola de Educaçao Físi=
ca do Exército as regalias con:feridas pelo Decreto-lei nO 1.212,de 17
de abril de 1939", inclusive exposição de motivos •
•Ante-projeto "Regulando a Prova de Habilitação para os Pro:fessores de
Educação FíSica, portadores de Certificado de Registo Provisorio", ia.
clusive exposição de motivos.

9.Novo ante~projeto'"Estendendoasregaliasde licenciados em educação
fisica aos I~strutores e Ubnitore~ diplomados pela Escola de Educação
Física do Exercito", inclusive exposição de motivos.

Pareceres sobre livros
Encaminhados pelo Departamento Nacional de Educação, couberam-me a

eltura e parecer sobre os seguintes trabalhos:
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"o Espo;'te a s rviço da Patria", de Olimpicus, com 114 páginas.
"Educa)ão F{sie~ Infantil", de Guiomar Meirelles Becker, com 203

paginas.
Total ••••••••• :••••••••• 317 páginas.

Datilografia
Por varias vez s em que os datilógrafos se encontravam sobrecarreg~

dos de serviço ou seus impedimentos, exerci as funções de datilógrafo,
passando à máquina rabalhos num total de 77 páginas, al~m de 26 folhas
de nstencil" para eSpias ao mimeógrafo.

Miri1eografia.
Foram por mim tmeografadas 2.878 copias de trabalhos diversos en-

tre os quais os sum rios das palestras da serie promovida pela D.E.F.,
destinada aos candi atos à prova de habilitação para Inspetor de Ensino
Secundario e uma ci ~ular a todos os Inspetores Federais de Ensino Se-
cunda.rio.

Impressão
Fui encarregadS dos trabalhos referentes à impressão das seguintes

publicações:
2.000 exempla ~ do"Boletim de Educação F!sica"nO 1.
2.000 exemplar-S de nA Educação F!sica nos Estabeleoimentos de En-

sino Se~dario"
5.000 exemplaF@S de uma coleção de 105 aforismas sobre ed.oação fi

sica, deV!damente cortados, num total de 525.000 aforismas ~
vulsos.

1.000 exempla s de "Conselho Nacional de Desportos (Extrato de le-
gislaçãe ,

3.000 "FiChas ~e Informações".
2.000 exemplar8~ de "Tabela de Decatlonlt•

2.000 exemplar8s do"Boletim de Educação Fisica" nO 3.

evisão
Procedi à revi ~o de inúmeros trabalhos, cujas provas assim se di~

rlbu.lram.:
Datilografadas •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 196 páginas

ressas..... ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 560 páginas
Soma •••••••••••••••• 756 páginas
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Versão
Versão para 8 ~rancês de uma informação em resposta ao questiona-

rio enviado pelo ªureau International d'~ducation, de Geneve, num to-
tal de 3 páginas ati10gra~adas.

Orçamentos
Apesa~ de as unto inteiramente alheio às minhas atribuições, org~

nizei todo o orç ento de despesa da Divisão de Educação Física para o
ano de 1942 e o à@ Conselho Nacional de Desportes para os últimos cin-
co meses de 1941 para o ano de 1942.

Prorrogação de ei,ediente
Durante 60 as uteis, isto é, de 31 de maio a 8 de agosto, tive

o expediente prrefrogado por mais tres horas, remuneradas as duas úl-
timas.

Ferias
Entrei em ge o de ~erias~7 de ~evereiro, tendo, durante esse pe-

ríodo, atendendo carencia de ~uncionarios da D.E.F., prontificado-me
a presidir os exãmes vestibulares da Escola Superior de Educação Física
do Estado de são aula. As re~eridas provas terminaram a 9 de março.

ACÚMulo de ~unçõââ
Acumulei às inhas ~unções as dos seguintes funcionarios, em seus

impedimentos:
Escriturari~ Eugenio Leite Borges, em goso de ~erias de 2/2t941 a

22/2/9~·
Ensino Tarso COimbra, em goso de ~erias e durante a

sua au ncia em virtude das veri~icações de que ~oi incumbi-
do (3 m seel ,

Assistente g Ensino Dr. Paulo Frederico de Figueiredo Araujo, em
goso dê ~erias de ~/l1/941 a 1~12/941 e durante a sua au-encia m virtude das veri~icaçoes de que ~oi incumbido.

O~icial Adm'.Bistrativo Dr , Arthur Pereira da Motta, em goso de ré
rias d@ 11/11941 a 31/12/941.

erviços externos.
Afia de aten-er a varios serviços de ordem externa, registe1 96
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saídas durante as horas de expediente para os seguintes fins:
Impressão de trabalhos na Tipografia Baptista de Souza •••••• 29
Assuntos da D.E.F. para tratar no I.N.E.P •••••••••••••••••• 14
Idem, na Secção Financeira do M.E.S. ••••••••••••••••••••••• 5
Idem, na Divisão do Material do M.E.S. ••••••••••••••••••••• 5
Idem, no Banco do Brasi1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
:çdem,no Liceu de Artes e Oficios •••••••••••••••••••••••••••• 5
Idem, no Departamento de Administração do M.E.S •••••••••••• 4
Idem, no Departamento Administrativo do Serviço PÚblico..... 5
Id.em, em diversas repartições do M.E.S ••••••••••••••••••••• 10
Idem, em outr~s repartições ••••••~•••••••••••••••••••••••••• 6
Idem, em diversas instituições •••••••••••••••••••••••••••••• 7

Soma. ••••••••••••••••••••• 96

Serviços fora da sede
O meu trabalho fora da sede está ass~ representado:

Em são Pau10 ••••••••••••••••• 8 dias
Em.Santo s•••••••••••••••••••• q_ dias
Em Niteroi ••••••••••••••••••• 4 dias
Em Petrópo1is •••••••••••••••• 1 dia
Em Terezópolis ••••••••••••••• 1 dia
Em Belo-Horizonte •••••••••••• 3 dias

Soma •••••••••••••• 2l dias

éonferencias diversas
Essas conferencias referem-se a diversos assuntos, todos eles re-

lativos a serviço, e se distribuem do seguinte modo:
Com o Sr. Diretor da D.E~F.
Com autoridades do D.M.E.

• • •• •••••• •• •• • •••••• • ••• • 86
5• • ••• •• ••• • ••• •• •• ••••• • ••••

Com autoridades do M.E.S.,-estranhas ao D.N.E •••••••• 15
Com toridades estranhas ao M.E.S ••••••••••••••••••• 2

"-Com particulares •••••.••...•.•.•••••.•••.•...••.•••.•• 2
Soma •••••••••••••••• 110
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3h.3h.3Om..
1h.3Om.
3h.
3h.
3h.6h.16m.
lh.40m •

5Om.
2h.
5h.
2h.2Om•
lh.;Om.
3h.40m.
2h.;Om.
3h.
2h.;Om.
1h.40m.3h.lOm •.
2h.4Om.
?h. 10m.

Trapalho @*traordinario sem remuneração
Em virtude de necessidades imperiosas do serviço fui obrigado a

Soma ••••••••••••••••••• Q2h.5Om.
ssuntos 8Jversos

Aqui stão discriminadosvarios trabalhos
um dos titulos anteriores. Ei-1os:

que não foi possivel g~
ar em ne
.Estudo, @ritica e sugestões a plantas enviadas pelo Interventor Fede-
ral do E tado da Baia.

2.Estudo critica do sistema de propaganda utilizado pela Companhia Gi.
lette.

ara o plano de atividades da D.E.F. no ano de 1941.
rganize~ão do quadro de funcionarios necessarios à D.E.F.~ de acordo

a r odelação proposta.
ento de um quadro com distribuição dos estabelecimentos de e~
undario pelas respectivas cidades~ para estudo da possibi1ida

e 1 speção especi~lizada para a parte de educação física., -
ent ~ o de todo o m6bilario e maquinaria da D.E.F.,em colaboração.
antae nto do número de salas e funcionarios necessarios às lnstal~

da D.E.F. no novo predio do MoE.S •
.~~,-~~ãode instruções para prova dê habilitação de professor de e-

isica na Escola Profissional de Campos, Estado do Rio.

xtraordinariamente nos seguintes dias:
- 29 (sábado) - das 14 às 17 horas •••••••••••••••

30 (domingo) - das 13 às 16,30 •••••••••••••••••
31, das 17 às 18,30 ••••••••••••••••••••••••••••

Julhê - 12, das 8 às 11 horas ••••••••••••••••••••••••••
14, das 8 às 11 horas ••••••••••••••••••••••••••
16, das'8 às 11 horas ••••••••••••••••••••••••••

Agos - 30 (sábado) - das ~ às 20,10 ••••••••••••••••••
Sete ~ro - 1°, das 17 às 18,40 •••••••••••••••••••••••••..2, das 17 as 17,50 ••••••••••••••••••••••••••
Outu~FO - 5 (domingo - das 8 às 10 horas ••••••••••••••

30, das 7,40 às 11 horas e das 17 às 18,40 ••
Nove ro - 12, das 8,40 às 11 horas ••••••••••••••••••••..19, das 9,30 as 11 horas ••••••••••••••••••••
Deze ro - 5, das 8,40 ~s 11 horas e das 17 às 18 horas

6, das 8,~0 as 11 horas •••••••••••••••••••••9, das 8 as 11 horas ••••••••••••••••••••••••
12, das 8,30 às 11 horas •••••••••••••••••••'.
17, das 9,20 ~s 11 horas •••••••~••••••••••••
18, das 7,50 as 11 horas ••••••••••••••••••••
19, das 8,20 às 11 horas ••••••••••••••••••••
31, das 7,20 às 11 e das 17 às 20.30 ••••••••

trabalhar
Març
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9.PreenCh~ento de ~or.mulario re~erente ao exerclcio do eargo de Téen~
--co de Educação, expedido pelo I.N • E.P•
10.Apuração dos Inspetores Federais que não devolveram as u~iChas de in~or.mações. .

-

l~.Org~ização dos serviços do Conselho Nacion~l de Desportos e relaci
onamento do pessoal neeessario.em colaboraçao eom o Diretor.

l2.Relacionamento do ma~er1al indispensavel ao Conselho Nacional de Des~
portos. em colaboraçao com o Diretor.

,l3.Relacionamento dos moveis necessarios ao C.N.D., de acordo com a do-
r tação orçamentaria. em colaboração com o Diretor.
l4.Edital do projeto"de construção do Estadio Nacional e da Escola Naci

-onal de Educação ..:isica e Desporto s. somente colaboração.
-'"l5.Projeto de construção de um "play-ground", com detalhes dos apare-

lhos.
-l~.Colaboração na organização e ~iscalização do nDes~ile da Juventude".
,17.Estudo do ante-projeto de Registo dos Professores e sugestões sobre

o problema do professor de educação fisica.
l8.Estudo e parecer no Anteprojeto de regulamentação das atividades a-

nuais das Confederações de Desportos.
19.Estudo e proposta de alteração do Regimento Interno da Escola 15 de

Novembro.
20.Çoncatenação de dados para elabora~ão de propo~ta a se~ ap~esentada

a I Conferencia Nacional de Educaçao"relativa a educaçao fisica.

B) ATIVIDADES P~BLICAS EXTRA-FUNCIONAIS

Concurso de Trabalhos sobre Educação Fisica (1940)
Designado pelo Exmo. Sr. Ministro da Educação e Saude para integrar

a Comissão Julgadora do concurso supra-meneionado e escolhido pelo Sr.
Presidente da re~erida Comissão para ~uncionar como Secretario da mesma,
assim posso resumir as minhas atividades em 1941, porquanto parte deste
assunto já fora resolvido em dezembro de 1940:

Leitura, critica e parecer dos seguintes trabalhos:
El Demolidor - M.M.Rosa •••••••••••••••••••••••••••••••• 84 páginas
A prática do futebol entre a Juventude Operaria, como

contribuição ao Plano Naciona~ de Edueação •••••••••ll7 páginas
200 jogos in~antls - N.Miranda •••••••••••••••••••••••• 41o páginas

Soma ••••••••••••••••• 61l páginas
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• c Número de sessões assistidas ••••••••••••••••••••••• 4
Atas eavradas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4

Concurso de desenhos para uma "Medalha de Edueação F!siea"
Designado por Portaria do Sr. Diretor Geral do Departamento Naoi~

nal de Educação para fazer parte da Comissão Julgadora deste Concurso
e seoretariando os trabalhos do memno, encarreguei-me de todas as pro-
vlaencias que se faziam necessarias, tomando parte na sessão de julga-
mento e redigindp a ata da referida sessão.

Curso de informações promovido pelo D.N.E.
Tendo sido encarregado da parte pedagógiea do "Curso de Informações

pàr.a Professores de Educação F.f.siea, édieos Especia1izados, Técnicos
Desportivos e Treinadores e Massagistas~ além da organização do Curso em
eolab<?ração com o Dr. Paulo Araujo, realizei 6 conferencias das 10 de
que oonstava o Curso. Procedi ainda à leitura, correção e classifioação
de 61 trabalhos de Professores e Técnicos Desportivos que concluiram o
referido Curso, num total de 482 páginas datilografadas.

Curso para candidatos â Prova de Habilitação para Inspetor de Ensino Se-
cundario
Designado para organizar e dirigir este Curso, promovida pela D.E.

F. em colaboração com as Divisões de Aperfeiçoamento e de Seleção do De
" -rtamento Administrativo do Serviço PÚblico, realizei 9 palestras das~

rie de 12 de que constava o Curso. As outras palestras estiveram a cargo
do Dr. Paulo Araujo.

Serviços extraordinarios
Representei oficialmente o Diretor da D.E.F. nas seguintes ocasiões:

I.Solenidade de formatura dos professorandos da Eseola Superior de Edu-
cação F.f.sieado ~stado de são Paulo (4e 5 de janeiro).

2.Campeonato Estadúal de Educação F.f.sica,em Santos (lO a 13 de agosto).
3.Inauguração da sede do Dirétorio Central de Estudantes •
•Conferencia do Professor Gilberto Andrade, Inspetor de Educação F.f.si-
ca do Estado da Ba.f.a.na Associação Brasileira de Educação.

5.Conferencia do Capitão João Carlos Gross, Professor de Pedagogia da
Escol~ de Educação F.f.sicado Exército, na Associação Brasileira de E-
ducaçao.
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C) OUTRAS ATIVIDADES CORRELACIONADAS COM A EDUCAÇAO FíSICA

Palestras ao microfone
Realizei cinco palestras ao microfone, sob os seguintes titulos:

Radio Educadora:
1.Educação e Educação Física.

Radio M1nisterio da Educação:
2.Que meios utilizavam os nossos indios para a sua educação físi-

ca?
,.Poderá ter a educação física alguma influencia na formação do ti

po racial que o brasileiro representará no futuro?
4.Poderá a'civilizàÇão moderna prescindir da educação física?
5.0 aspecbc sociológico do problema da seleção da especie no Brasil.

•

Trabalhos publicados
Publiquei,no ano de 1941, os seguintes trabalhos:
1.A organização da Educação Física no Brasil - ,O pgs. - 1 milheiro.
2.Q.ualidades do Prof'essor de Educação Fisica - 18 pgs. - 1 milheiro.
'.Exigencias a que dévem satisfazer os estabelecimentos de ensino

" secundario, quanto à educação física - 16 pags - 1 milheiro.
4.0brigações do Professor de Educação Física nos estabelecimentos

de ensino secundaria - 14 pags. - 1 milheiro.
5.Provas práticas e certificados de educação física - 18 pags. - 1

milheiro.
6.Inspeção da Educação F!sica - 20 pags. - 1 milheiro •
7.A educação física e a mocidade universitaria - 10 pags. - 1 mi-

lheiro.

Trabalhos inéditos
Encontram-se prontos para ser, publicados os seguintes trabalhos

escrito~ durante o ano de 1941:
1.Contribuição ao histórico da educação fisica no Brasil - 800pgs.
2.Especializaçio - Fator preponderante na técnica da educação ri-

sica - 2a. Edição revista e anotada - 200 pags.
'.Educação Física e Sociologia - (Obra social da educação fíSica)

120 pags.
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Em 6 de janeiro de 1942.

D - APERFEIÇOAMENTO DE CONHECIKENTOS

Curso de Extensão Univer5itaria
No intuito de aperfeiçoar os meus conhecimentos para um melhor de-

sempenho das runções que me possam ser atribuidas, riz um Curso de Psi-
cologia Geral no Instituto de Psicologia da Universidade do Brasil.

Curso de especialização
Na Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade

do Brasil realizei o Curso de Técnica Desportiva. Sinto satisfação em
comunicar-vos que nos exames vestibulares da rererida Escola, entre os
candidatos de todos os cursos, elassidiquei-me em primeiro logar com
media global 90. Terminado o Curso, obtive a media global mais elevada
da turma (8,56), com distinção em todas as cad~iras teóricas. Cabe-me
ainda observa~que o Curso em apreço foi iniciado com 23 alunos, dos
quais apenas 4 terminaram, isto é, lograram aprovação.

ConcursGde TécniCO de Educação
No ~ó de 1941, foi concluido o Concurso de Técnico de Educação,

no qual me havia inscrito. Apraz-me cientificar-vos de que me cla85i-
-fiquei em 70 legar, entre os 23 candidatos aprovados dos 218 inscritos.
A minha media final foi 71.

• E) - CONCLUSÃO
Julgando ter tido em 1941 um ano bastante operoso,estou convicto

de que,para 1942, me apresento melhor aparelhado para atender às exi-
geneias desta Divisão, em particular, e do serviço público de um modo
geral.

Apresento-vos os protestos de minha elevada estima e maior consi-
deração.

Inezil Penna Marinho
Técnico de EducaQ_ão.
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A N E X O

Incluso junto o meu "Diario de Serviço", onde se encontram espe-
ci~icadas, dia por dia, todas as minhas atividades no ano de 1941, s~
licitando para o mesmo o vosso ·visto·, porquanto tal peça tem para
mim grande signiricação.

Em 6 de janeiro de 1942.

~(f~LLe.
li PENNA MARINHO

Técnico de Educação.
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Em 20 de janeiro de 1943

Senhor Diretor:

Tenho a honra de passar, nesta data, às vossas mãos um relatório
contendo o resumo das minhas atividades principais no decorrer do ano
de 1942.

A) - ATIVIDADES PÚBLICAS FUNCIONAIS
1. Chefia de Secção

A 24 de janeiro de 1942, pela ordem de serviço n. 1, por vós as-
sinada, fui encarregado de chefiar a Secção Técnico-Pedagógica, fun-
ção essa que venho desempenhando até a presente data.

2. Informações e pareceres
Ascendeu a 682 o número de informações ou pareceres por mim redi-

gidos e assinados, desta forma distribuidos:
Em processos:

De verificação em estabelecimentos de ensino secundario •••• 498
De reconhecimento de escolas de educação f!sica •••••••••••• 4~
Diversos ~..........................•.............. ...:....:;....;.:.......:.....;;_I;....t.••.•

:Em. ofícios................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Em car.tas......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Em tie Le gr-amae••••••••••• 1................................... 4
Em requerimentos diversos................................... 11
Em consultas ••........... ~..... 1.1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10
Em relatórios de escolas de educação f!sica ••••••••••••••••• ---1

SOMA. ••••••••••• ó82

3. Redação
Coube-me a redação do seguinte:

or:f.cios ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112
, .-

Cartas •••...•........... ,. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 54
Telegramas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
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Po r-t.ar-í aa • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8
Propostas. •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Circulares................................................. 2

N .

Comun.i ca çoe s • • • • • • . • • • . • • • • • . . . . . • • . . • . • . . • • . . • . . . • • • . • • • • • 5
Guia de reeolb.imento....................................... 1
Edital para o concurso de trabalhos sobre educàção fisica •• 1
Consul ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
];Iemori aI ••..........•............ '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1
Ata de sessão •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1. -

SOMA ••••••..••• 254
Há ainda que acrescentar 8 relatórios, que, por motivos diversos,

-me couberam redigir e que assim poderão ser grupados:
De verificação em estabelecimentos de ensino secundário •••• 5
Sobre assuntos diversos •••••••••••••••••••••••••••••••••••• -2

SOMA. •••••••••• 8

4. Desenhos
Com a lotação na D.E.F. do Dr. Nilo Alves de orais, minhas ati-

vidades neste sector ficaram bastant~ reduzidas, em relação aos anos
anteriores:
Legendas diversas para pastas, capas de livros, pequenos a-

vi sos, ete . , ~• • . . . 2. 5
Gráficos a tinta Nankin para ilustrar a ttsintese das ativi-

dades-da D.E.F. no quinquê~io 1937-41" 16
Gráficos em policrornia, para exposição ••••••••••••••••••••• __ 2_

SOMA. ••••••..•• 43

5. Verificações procedidas para fins de concessão de inspe-
çâo federal

I - Ginásio Imaculada Conceição - Corumbá - Estado de Mato-Grosso.
11 - Ginásio Santa Tereza - Corumbá Estado de Mato-Grosso.. . .
111 - Ginási0 Municipal Maria Leite - Corumbá Estado de Mato-Grosso.
rv'- Colégio Stella Matutina - Juiz de Fora - Estado de Minas-Gerais.
V ~ Colégio Pitanga - Distrito Federal.
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6. Datilografia
Po r- vária·s vezes em que os datilógrafos se encontravam sobrecar-

regados de serviço ou em impedimento, passei à ,máquina trabalhos num
total de 464 páginas.

7. Impressão
Fui encarregadof dos trabalhos referentes à impressão das seguiu

tes publicações:
2.000 exemplabes do Boletim n. 4.
2.000 exemp Lar-e s do Boletim n.' 5.
2.000 exemplares do "Inquérito sobre o Método '-acional de Educação F:f.-

sica.

8.. Revisão
Proced:f.à revisão de inúmeros trabalhos, cujas provas assim se

di'stribuiram:
Datilografadas li • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 181
Impnessas.........•.•............................................ ~

SOMA •••••••••• 735
~. Serviços externos

Afim de atender a vários serviços de ordem externa, registei 170
saidas, durante as horas de expediente, para os seguintes fins:
Impressão de trabalhos da Divisão na Tipografia B. de Souza ••• 25
Idem,na Imprensa Nacional............... •••••••••••.•••••••••• 11
Assuntos da D.E.F. para tratar no D.A.S.P. • ••••••••••••••••••
Idem, no I.N.E.P. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
Idem, na E.N.E.F.D. ••............•...•.•..........•.•....••..• 4
Idem, na E.E.F.E................ 4
Idem, no Gabinete do Sr. Ministroo............................ 6
Idem, no D.N.E. •••.............•..........................•.• 1;
Idem, em Divisões do D.N.E. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
Edem , na Divisão do Material ••••••••••,•••••.•••••••••••••••••••
dem, na Divisão'do Pessoal ••.••••••• ~.~ ••••••••••••••••••••••

_dem, no Serviço de Comunicações •••••••••••••••••••.••••••••••

22

9
14

5
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Idem, em outras repartições do Ministério •••••••••••••••••••• 7
Idem,em outras repartições ,

publicas ..•....................... 6
8Idem, na F.A.E. . .

Idem, em lugares diver80s •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~
so ..••........• 170

lO.·Serviços fora da sede
O meu trabalho fora da sede está assim representado:

Em Oorumbá , no Estado de Mato-Grosso •••••••••••••• ;•.••••• 4 dias
Em Juiz de Fora, no Estado de Minas-Gerais ••••••••••••••• 2 dias

SOMA •••••••••• 6 dias

II.Conferências diversas
Essas conferências referem-se a diversos assuntos, todos eles re

lativos a serviço, e se distribuem desta forma: •
Com o Sr. Diretor da D.E.F •••••••••••••••••••• :•••••••• 93
Com o Sr. Chefe da S.B. •••••••••••••••••••••••••••••••• 2
Com os funcionários da S.P. ............................ 2
Com o Prof. Idy11io Abbade, de são Pau10 •••••••••••••••• 1

SOMA. ••••••••.•••• 98

12. Despachos
Durante o ano de 1942, despache~ por 72 vezes com o Sr. Diretor

da Divisão de Educação Fisica.

13. Acúmulo de funções
Na ausência do Dr. Paulo Araujo, Chefe da S.B., que se estendeu

de 18 de fevereiro a 14 de maio, respondi pelo expediente da Secção
Técnico-Biológica, procurando, na medida do possivel, responder a co~
sultas enviadas, dar andamento em processos diversos, remeter fichas
médico-biométricas, etc.

14. Trabalho ext.raordinário sem remuneração
Em virtude de necessidades imperiosas decorrentes do exêrcicio

de minhas funções, fui obrigado a trabalhar extraordinariamente nos
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seguintes dias:
Janeiro - 12, das 7,40 às 11 horas •••••••••••••••22, das 10 às 11 horas •••••••••••••••••,23, das 10,30 as 11 horas ••••••••••••••

26, das 17 horas às 17,30 ••••••••••••••
29, das 10 às 11 horas .••••••••••••••••
30, das 10,30 às 11 horas ••••••••••.•••

Fevereiro-26, das 10,30 às 11 horas ••:•••••••••••
27, das 10,30 às 11 horas ••••••••••••••

Março 26, das 17 horas às 18,15 ••••••.•••••••
27, das 17 horas às 18,35••••••••••••••
28 (sábado), das 14 às 16,30 •••••••••••
31, das 8 às 11 horas ••••••••••••••••••

Abril 4, das 8,40 às 11 horas ••••••••••••••••
(sábado), das 14 horas às 14,30 ••••••

8, das 9,,0 ~s 11 horas ••••••••••••••••
9, das 8,40 as II horas ••••••••••••••••

das 17 às 18 horas ••••••••••••••••••
10, das 9,45 às 11 horas •••••••••••••••
11· (sábado). das 14 horas às 14,30 •••••
13, Qas lOt15 às 11 horas ••••••••••••••
15, das 8 as 11 horas ••.•••••••••.••••.
22, das 8,15 às 11 horas •••••••••••••••
29, das 17 horas às 18,10 •••••.••••••••

Maio 2,(sábado}, das 14 horas às 15•••••••••
4, das 8,3~ às 11 horas ••••••••••••••••

das 17 as 18 horas ••••••••••••••••••
5, das 17 às 18 horas ••••••••••••••••••
6, das 8,30 às 11 horas ••••••••••••••••

das 17 às 18 horas ••••••••••••••••••. ,7, das 17 as 19 ho r-as •••••••••••• -••••••
8, das 17 às 18,10 •••••••••••••••••••••.
9 (sábado), das 14 às 15,10 ••••••••••••,12, das 17 as 17,5°......... .. .. ........
1" das 17 às 17,~°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14, das 17 horas as 17,55 ••••••••••••••
15, das 7,40 às 11 horas •••••••••••••••,das 17 ~s 17,30 ••••••••••••••••••••
18, das 17 as 18 horas •••••••••••••••••
19, das 17 às 18 horas •••••••••••••••••
20, das 17 noras às 17,30 •••••••••••••.
22, das 17 horas às 17,30 ••••••••••••••
25, das 8,45 às 11 horas •••••••••••••••
29, das 8,1~ às 11 horas •••••••••••••••

das 17 a:s 17 ,45 ••••••••••••••••••••
Junho 2, das 17 às 18 horas ••••••••••••••••••

5, das 17,às 18 horas ••••••••••••••••••
8, das 8 as 11 horas •••••-•••••.•.••••••••
9, das 17 à~ 18,,10••.•••••••••••••.••••
10, das 17 as lb horas •••••••••••••••••
11, das 17 horas às 19,30 ••••••••••••••

3h. 20m.
lho

30m•
30m.
30m•
30m.
30m.

lh. 15m.
lh. 35m.
2h. 30m.
3h.2h. 20m.

30m.
lho 30m.
za, 20m.
lh.
lho 15m.

:?Om.
45m.

lho

3h.
2h. 45m.
lho 10m.
lho
2h. 25m.
lhe
lho
zn, 30m.
lho
2h.
lh. 10m.
lh. lom~

5Om.
30m.
55m.2h. 20m.
30m.

lh.
lh.

2h.
2h.

3·0m•30m.
15m.
45m.
45m.

lho
1h.
3h.
lh.
lh.
2h.

10m.
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12, das 9,25 às 1+ horas ••••••••••••••••• lh. 45m.
das 17 horas as 23,30 •••••••••••••••• 6h. 30m.

13, das 10 às 11 horas •••••••••••.••.•.•• lho
(sábado), das 14 horas às 16,50•••••• 2h. 5Om.

15, das 8,20 às 11 horas ••••••••••••••••• 2h. 4Om.
17, das 8 às 11 horas •••••••••••••••••••• 3h.
19, das 8,10 às 11 horas •••••••••.•.••••• 2h. 5Om.
9, das 17 às 18 horas ••••••••••.•••••••.• lho
1~, das 17 horas às 17,30•••••••••••••••• -
14, das 17 às 18,10 •••••••••••••••••••••• lho,15, das 10,15 as 11 horas •••••••••••••••••,das 17 horas as 17,30••••••••••••••••
18 (sábado), das 14 horas às 14-,40•••••••
20, das 8 às 11 horas •••••••••••••••••••• 3h.

das 17 às 18 horas ••••••••••••••••••• lho
21, das 17 às 17,~0 •••••••••.•••.•.•••.••
23, das 17 horas as 19,45 •••••••••••.•.•• 2h.
24, das 8,15 as 11 horas ••••••••••••••••• 2h.
27, das 17 horas às 18,10•••••••••••••••• lh.,Agosto - 3, das 17 a~ 17~30••••••••••••~.•••••••••

o 11, das 17 as Lõ horas •••••••••••••••.••• Lh ,
o 15 (sábado),das 1~ as 11.,30••••••••••••••

24, das 17 horas as 17,30•••••••••..•••••
Setembro - 3, das 10,30 às 11 ho r-as •••••••••••••••••
Outubro - 12, das 10,30 às 11 horas ••••••••••••••••,15, das 17 horas ~s 17,~5•••••••••••.••••

16, das 17 horas as 17,45 ••••••...•.•••••
17 (sábado), das ~ às 16 horas •••••••••• 2k.
19, das 17 horas as 17,2o. . . . . . . . . . . . . . . .. - 2Om•
20 (ex~ediente encerrado às 13 h.), das

13 as 17 horae•••••••••••••••••••••••• 4h.
21, das lOt30 às 11 horas ••••••••.•••••••

Novembro - 5, das 17 as 18 horas.................... lh.
6, das 17 às 17,40 ••0

••••••••••••••••••••• - 40m.
7 (sábado), das 1~ às 18 horas ••••••••••• 4h. -
1" das 17 horas as 18,30 •••••••••••••••• lh. 30m.
14, das 14 às 14-,~o• . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 30m.

Dezembro - 12, das 14 horas as 15,10 (sábado)••••••• Lh, 10m.----....;..---'-
SOW~•••••••• 126h. 05m.

Julho
30m.
10m.
45m.30m•4Om.

~Om.
45m.
45m•
10m.
30m.
30m.
30m.
30m.
30m.
35m.
45m.

30m.

15. Féria~
A 30 de novembro entrei em gozo de 4 dias de férias e a 14 de de

zembro dos dias restantes, tendo comparecido à Divisão nos dias 14-,18,
21, 26 e 29, afim de dar solução a casos urgenteso
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16. Assuntos diversos
Aqui estão discriminados vários trabalhos que não puderam ser gru-

pados ou subordinados a qualquer dos titulos anteriores. Ei-los:
1. Criticas e sugestões ao ante-projeto da lei orgânica do ensino indus

trial.
2. Colaboração na organização do programa para a Prova de Habilitação

de Inspetor de Educação Fisica xv.
3. E'laboração do pla.no de ativida.des da D.E.F.para 1942.
4. Projeto do Campo de Educação Física para o Liceu Cuiabano, de Cuia-

bá , no Estado de Mato Grosso. .
5. Ante-projeto de Portaria Ministerial consolidando as disposições so-

bre a educação física nos estabelecimentos de ensino secundário.
6. Estudo dos relatórios anuais da Escola Superior de Educação Fisica

do Estado de são Paulo e do Curso Provisório de Educação Física do
Estado de Santa Catarina.

7'. Estudo da adaptação dos exercícios físicos à at.ividade profissional
nos estabelecimentos de ensino industrial.

8. Estudo e elaboração de uma ficha de classificação para os estabeleci
mentos de,ensino secundário, na parte de educação fisica. -

9. Estudo dos programas da Escola de Educação Fisica e Desportos do Es-
tado do paraná. .

lOQ Elaboração de uma sintese do modo por que se processa ~ educação fí
sica nos estabelecimentos de ensino secundário. -

11. Síntese sobre as atividades da Divisão de Educação Física no quin-
quênio 1937-41.

12. Estudo da planta do Campo de Educação Fisica do Colégio Paula Frei-
tas, no Distrito Federal.

13. Elaboração do Relatório das atividades da Divisão de Educação Fisica
no ano de 1941. .

14. Colaboração na organização do orçamento da Divisão de Educação Fisi
ca para o ano de 1943.

15; Relatório das atividades da Secção Técnico PedagÓgica no primeiro
semestre de 1942.

16. Proposta para que os arts 35, 36, 37, 38 e 39 do decreto-lei n. l21~
de 17'de abril de 1939; entrem em vigpr no Distrito Federal, Estado
de são Paulo, Estado do Rio de Janeiro e Estado do Rio Grande do S~l.

17. Colaboração na organização do inquérito sobre o Método Nacional de
Educação Física •

• Elaboração de um modelo para relatório de verificação nos estabele-
cimentos de ensino secundárioe

/e Colaboração no estudo sobre a adaptação dos exercícios fisicos à a-
tividade profissional.

2. labqração no plano de contribuição da D.E.F. ao esforço de guerra.
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21,. Colaboração na apresentação de suge stjiea da D•• F. à Divisão de A-
perfeiçoamento do D.A.S.P. para cursos de aperfeiçoamento fisico

"destinados aos funcionários públicos.
22. Fixa1ão do critério de julgamento dos estabelecimentos de ensino se

cundario que melhor cumpriram as suas obrigações com a D.E.F. no a-
no de 194.2.-
Elaboração de ante-projeto de decreto-lei para a rea~ização de pro-
va de habi~itação destinada a legalizar a situação de professores
de educação fisica que não possuem curso especializado.
Organização de cinco modelos de fichas para controle de estabeleci-
mentos de ensino Isecundárioe escolas de educação fisica e dos alu-
nos neles matriculados.
Prestação de conta;'de um auxi'lio de 4:000$000 recebido para. aquisi
ção de livros destinados à Divisão de Educação Flsica.

B) - ATIVIDADES P~BLICAS EXTRA-FUNCIONAIS
1. Concurso de trabalhos sobre Educação FIsica (1942)

Designado pelo Sr. Diretor da D.E.F. para integrar a Comissão Jul-
gado r-a do concurso supra-mencionado, assim posso resumir minhas ativida
des em tal função:

a)..•Leitura e crItica do trabalho "Tenis", de autoria de
Ho l.Landa Loyola ..... o 9 ••••••••••••••••••••••••••••••• 104 págs.

b)-Leitura e c.rItica do .tirabe.IhottMetodologia do Treina
mento Desportivo do Polo-Aquático", de autoria de -
Carlos Eugenio Varady ••••••••••••••...•.••••••.•••••• __~9~8~p_á~g.s~.~

SOMA ••••••••••••• 202 págs.
c)-Redação de parecer.
d)-Redação da ata final de julgamento.

2. Concurso de Monografias do D.A.S.P.
Tendo concorrido no concurso acima mencionado com a mono gr-ar'jia tlA

oportunidade da criação da carreira de Técnico de Educação Fisica", ti
ve a satisfação de vê-Ia classificada entre as sete únicas que obtive-

- ram essa honra, dentre as 44 inscritas. Por ~er a quarta colocada na
Secção de Pessoal, mereceu um prêmiO especial, mandado conferir pelo Sn
Presidente do D.A.S.P.
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C) - OUTRAS ATIVIDADES CORRELACIONADAS COM A EDUCAÇÃO FíSICA
1. Trabalhos publicados

No ano de 1942, publiquei os seguintes trabalhos, sob a forma de 0- .
púsculos:

O aspecto socioló~;co do problema da seleção da espécie no
Brasil - Rio - 1942.
Poderá ter a educação f1sica alguma influência na formação
do tipo racial que o brasileiro representará no futurO? -
Rio - 19L!2.
Que meios utilizavam os nossos 1ndios para a sua educação
f1sica? - Rio - 1942. '
Poderá a civilização moderna prescindir da educação física?
Rio - 1942.
Alguns aspectos da educação física - Rio - 19L!2.
Educação Física e Sociologia (Obra social da Educação Físi-
ca) - Ensaio - Rio - 1942.
A significação dos IV Jogos Ollmpicos Universitários - Rio
1942.
Educação Física - Estatística {Com uma síntese do desenvol~
vimento da educação física no Brasil) - Rio - 1942.
A influência da Educação F1sica na Formação e Correção do
Carater (ensaia) - Rio - 1942~

Alem desses trabalhos,foram publicados em revistas especializadas4 ,os artigos abaixo:

I)

11) -

111)-

IV) -
V)
VI) -

-,

VII) -
VIII)-,

j IX)

-A Educação Física em face dos preceitos ,legais que a regulam no
meio civil -"Revista de Educação Física"- N _ 50 - Rio - 1942. '

-Considerações em torno do problema do grupamento homogêneo em Edu-
cação Física -ItEducação F:f.sica"-N. 65 - Rio - 1942_

III)-A verdadeira missão do professor de educação f:f.sica_nEducação Fí-
. sica"- N. 66 - Rio - 1942.

IV) -A Educação Física e os Clássicos - Aristóteles: A po11tica -"Educ~
ção F:f.sic~nn.69r Rio - 1942.

v) -A Educação Física e os Clássicos - Rabelais: Gargântua - ttEducação
Física" - n. 68 - Rio - 1942.

71) -A Educação Física e os Clássicos - Tomas Morus: A Utopia - "Educa-
ção Física" - n. 70 - Rio - 1942.

I)

11)
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VII)-A Educação F1sica no meio civil - "Educação Físicall - n. 70 - Rio
1942.
Tendo sido publicados os Anais do I Congresso Paulista de Educação

F1sica, constam dos mesmos as teses que apresentára, aprovadas em ses- -
são plenária por unanimidade, sob os títulos nA Educação F1sica nos e~
tabelecimentos de ensino secundário em face dos preceitos legais que a
regulam" e tiQueexigências devem satisfazer os estabelecimentos de ensi
no secundário que desejam obter inspeção preliminar?". Do artigo "Consi
deraçõés em torno do problema do grupamento homogêneo em Educação F1si-
ca", fiz tirar duzentas separatas.

2. Trabalhos inéditos
Encontram-~e prontos para ser publicados os seguintes trabalhos:

I) - A Educação F1sica e o~ Clássicos - Spencer: Da Educação Intele-
ctual, moral e rísica (artigo).

11) - A Educação F1sica e os Clássicos - Alexis Carrel: O Homem, esse
desconhecido (artigo).

111) - A Educação F1sica e os Clássicos - Platão: A República (artigo).
IV) - A Educação F1sica e os Clássicos - Rousseau: Émile (artigo).
V) - A oportunidade da criação da carreira de Técnico de Educação F1-

sica (monografia) •

.3. Livro no prelo
A obra ttContribuição para a História da Educação Física no Brasil",

que compreenderá mais de 500 páginas, está em vias de ter a sua impre~
são concluida pela Imprensa Nacional.

4. Direção Técnica da F.A.E.
Permanec1 na direção do Departamento Técnico da Federação Atlética

de Estudant-es até julho de 1942, tendo logrado que, sob a minha orienta
ão, os estudantes da Universidade do Brasil, levantassem pela_primeira
ez o t1tulo de campeões oHmpã coe, vencendo os IV Jogos Universitários.

Das minhas atividades como Diretor Técnico da F.A.E., apresentei _
_rcunstanciado relatório aos Srs. Diretorr da Divisão de Educação F1-
_ca, Presidente do Conselho Nacional de Desportos e Presidente da Fede
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ração Atlética de Estudantes.
Fiz realizar ainda, diretamente sob a minha direção, jogos despo!:,

tivos aplicados às"necessidades de guer~a, com a denominação de uDes-
portos para a Guer-r-a!", Esses jogos foram realizados uma vez DO Fluml-
nense F. C. e outra no América F.C., assistidos por grande massa popu-
lar.

A co~vite da Confederação Brasileira de Desportos Universitários,
integrei a Comissão Técnica dos IV Jogos Universitários, funcionando a~
inda cQmo representante da Federação Atlética de Estudantes no Conselho
de Representantes.

~. Palestra pelo r~dio
Pelo microfone da Rádio 'inistério da Educação, a convite do Dire

tório Central de Estudantes, realizei uma palestra sob o titulo nA si-
gnificação dos IV Jogos Universitários".

~ 6. Livro adquirido pelo Ministério da Educação e Saude
O Sr. Ministro da Educação e Saude determinou a aquisição dos direi

tos autorais e publicação da obra "Contribuição para a História da Edu-
cação.F:!sicano Brasiltl de minha autoria e julgado de utilidade pública
(proc. 11.066/42).

D) - APERFEIQOAMENT~ DE CONHECIMENTOS

1. Curso de Extensão Universitária
No intuito de aperfeiçoar os meus conhecimentos para um melhor de-

sempenho das funções que me possam ser atribuidas na Secção ~écnico-Pe~
dagógica, fiz Um curso de Psicologia Aplicada no Instituto de Psicologi
a da Universidade do Brasil.

2. Curso de Oficial da Reserva
•Atendendo ao Estado de Guerra em que se encontra o Brasil com a A-

lemanha, e"a r Itá.liae no sentido de me tornar mais util à defesa da pá-
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tria matriculei-me no Centro' de Preparação dos Oficiais da Reserva do
Rí.o,de Janeiro, cujo curso me encontro fazendo sem prejui~o das minhas
funções na D.E.F., tendo escolhido a arma de artilharia.

E) - CONCLUSÃO
Estou certo d~ que a experiência adquirida no ano de 1942, fará

com que, em 1943, esteja em melhores condições de servir aos interes-
ses desta Divisão a, de um modo geral, aos do serviço público_

Em 20 de janeiro de 1943-

ezil Penna Marinho
écnico de Educação

da Secção Técnico-PedagógicaChefe
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A N E X O

Incluso junto meu "Diário de Serviço·, onde se encontram especifi
cadas, dia por dia, todas as minhas atividades no ano de 1942, solici-
tando para o mesmo o vosso "visto", porquanto tal peça tem para mim
grande signdficação.

Em 20 de ,janeirode 1943.

Chefe
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RIO DE .JANEIRO. D. F.

Em 3 de janeiro de 19~

MINISTÉRIO DA EDuC.:.CÁO E

DEPARTAMENTO NACIO AL DE

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA I

Senhor Diretor:

Tenho a honra de passar, nesta data, às vossas maos um relatório
contendo o reSlimo das minhas atividades princ~pa~s no decorrer do ano
de 1943.

A) - ATIVIDADES PÚBLICAS FUNCIONAIS
1. Chefia de Secção

Tendo durante todo o ano de 1943 exercido as funções de Chefe da
Secção Técnico-Pedagógica, procurei dese~penhar-me da maneira mais e-
ficiente, confor e podereis co= ~o ar pelo re:atório da referida Sec-
ção, o qual demorstra Gue ma~s de 3/4 das atividades da Divisão foram
desenvolvidas pela Secção Técnico-Pedagógica.

2. Informações e pareceres
Ascendeu a 1.049.o nÚITlerode informações ou pareceres por mim r~

digidos e ass~i dos, desta forma distribuidos:
Em proces~os.

De verificação em est abeâ.ec í.ment os de ensino secundário •••• 544
De escolas de educação flsica •••••••••••••••••••••••••••••• 14
De inspeção pelos inspetores da··Dlvisão •••••••••••••••••••• 109
Diversos •••••••• e ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39
De registo de diploma ou de professor de ed. física •••••••• 25

731
Emofícios ...............•.........................•........... 54
Em car t.as ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 10

Emtelegramas •.................•...••...•....................•. 23
Em requerimentos diversos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30
Em relatórios de inspetores de ensino secundário •••••••••••••• 8 159
Em comunicações de inspetores da Divisão ••••••••••••••••••••••• 37

SOMA 1049

.
. . ..~



Há ainda que acrescentar 5 relatórios, que, por :::nativosdiversos,
me couberam redigir.

4. Datilografia
Por varias vezes em que os datilógrafos se encontravam sobrecarre

gados de serviço ou em impedimento, passei à máquina trabalhos num to-
tal-de 50 páginas.
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}. Redação
Coube-me a redação do seguinte:

Of'Lc í.os •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Car tas •••••••••••••••••.••...••••••••••.••••.•••••••••••••
Telegramas
Portarias
Propostas
Cirpulares

....................................~...........
·................................................·••...•...•.•...•..•.•.••••................•.....•
................................................

Comunicações
Editais para
Consultas

..............................................
cQncursos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

·................................................
Pedidos de reconsideração de despacho •••••••••••••••••••••
Atas ......................................................
Memor-anda •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Notas para o Diário Oficial •••••••••••••••••••••••••••••••

5. Impressão
Fui encarregado de organizar

sao das seguintes publicações:
Já editadas:
1. Boletim de Educação
2. Contribuição para a

(1.000 ex , )

-2-

158
46
28
5
4
3
8
3
3
2

3
3
3

269

e acompanhar os trabalhos de impres-

F1sica nQ 6
História da

(2.000 ex.) com ........
Educação F1sica 1)0 Bv-o.si1 ..

com •••••••••••••••••••••• '•••••••••••••••••••

Pioneiros da
.A :~Feja. e a

....

Educação F1sica no Brasil (2.000 ex.) com ••
Educação F1sicà (2.000 ex.) com ••••••••••••

..
'.

102 págs.

616
24
16

11

"
"
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5. O Aperfeiçoamento Físico do Funcionário Pú lico
(2.000 ex.) com •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 pág s ,

6. Os exercícios físicos e a sua adaptação profissional
. (2.000 ex , ) com •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48 11

No prelo:
1. Boletim de Educação Física nQ 7 (2.000 ex.)
2. Boletim de Educação Física n2 8 (2.000 ex.)
3:'. Duas grandes realizações (500 ex ,)
4. Bases Científicas da Educação Física (1.000 ex.)
5. Metodologia do Treinamento Desportivo (1.000 ex.)
6. Valor Individual (1.000 ex.)
7. O Grupamento Homogêneo em Educação Física (1.000 ex.)
8. Bases Gerais da Metodologia do ~reinamento Desportivo (1.000 ex.)
6. Revisão

Procedí à revisão de inúmeros trabalhos, cujas provas assim se
distribuiram:

Datilografadas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Impressas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

5961.529
SOt:Ã 2.125

Procedí ainda à revisão da apuração dos dados estatísticos ex-
traídos das "F'Lchas de Informações" referentes ao ano de 1941,. reali
zada pela assistente de educação Alice Hargreaves.
7. Serviços externos

Afim de atender a vários serviços de ordem externa, registei 133
saídas, durante as horas do expediente para os seguintes fins:
Impressão de trabalhos da Divisão na Tipografia B.de Souza ••••• 18

Imprensa Nacional ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4Idem, na
Assuntos
Idem, no
Idem., na
Idem, no
Idem, no
Idem, no
Idem,. em
Idema no

da D.E.F. para tratar no D.A.S.P. ••••••••••••••••••••• 7
I. N•E. p~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2
E.N.E.F.D. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
Gabinete do Ministro •••••••••••••••••••••••••••••••••• 23
D• ~1•E • • ••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14
Departamento de Ãdministração
outr.as rePfrtições do M.E.S .•
Serviço de Educação Física da

e suas Divisões •••••••• ~
•• ••• • ••••• • • ••••••••• • •

Prefeitura ..............
16
4
4
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Idem, no Departamento de Ensino Profissional da Prefeitura •••••• 2
Idem, no Minist~rio da Guerra ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
Idem, no Minist~ri~ das Relaç5es Exteriores ••••••••••••••••••••• 3
Idem, na Panair do Brasil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
Idem, no Departame~to de Imprensa e Propaga~da •••••••••••••••••• 5
Idem, no Escrit6rio do Coordenador dos Neg6cios Interamericanos. 3
Idem, em lugares diversos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13

SOMA 133
8. Inspecções

Procedí, em conparuiia do ass~stente de ed~cação Alice Hargreaves
e dos inspetores Romeu de Castro Zobim e Carlos Augusto.CaÚla e Silv~
à inspecção dos seguintes estabe~ec~-entos de ensino secundário:
1. Instituto Rabelo
2. Ginásio Cruzeiro
3. Col~gio Piedade

9. Serviços fora da sede
O meu trabalho fora da sede está assim reprpsentado:

• • • • • • • • • • • • s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

13 dias
6 dias

12 dias

são Paulo • c. •••••••• e e •• Q •••••••••••••••••••••••••••••••

SOMA 31 dias

Porto Alegre
Buenos Aires

o • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e • • • • • • • • • • • • • • • •

10. Conferências e reuniões diversas
Essas conferências e reuniões referem-se a vários assuntos,todos

êles relativos a serviço da Divisão, e se distribuem desta forma:
Com o Diretor da Divisão ••••••••••••••••••••••••••••• 78
Com os professores da E.S.E.F. Est. são Paulo •••••••• 3

.Com o Diretor da Esc. Nac. Ede Fí. e Desp. ••••••••••• 4
Com os funcionários da Secção T~cnico Pedag6gica ••••• 4
Com a Comissão Executiva do I Cong. Pano de Ed. Fís.. 3
Com a Comt.ssâo de Pedagogia Aplicada à Ed , Fís. •••••• 6
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Diversas ••••••• •• • •••• • ••••• • •• •• • •• •• • • •• • • •• •• ••• • • • • ••• 2

SOMA 100

11. Despachos
Durante o ano de 1943, despachei por ~7 vezes con o :>iretor da Di

visão de Educação Física e duas vezes com o Diretor Geral do Departa-
.mento Nacional de Educação.

12. Acúmulo de funções
Na ausência do Dr. Paulo F.F. de Araújo, Chefe da Secção Técnico-

Bio16gica, que se verificou de 11 a 22 de setenbro, respondi pelo exp~
diante da referida Secção, procura~do, na medida do possive1, atender
a consultas enviadas e dar andaMen~o a processos diversos.

13. Expediente da D.E.F.
Em virtude de impedimento do Diretor da Divisão e co~soante Porta

ria do Sr. Ministro, respondí pelo expediente da D.=.F. de 17 a 29 de
abril, período em que assinei 52 ofícios e 9 te1egraoas e
ao Diretor Geral do D.N.E. 136 processos diversos.

encaminhei

14. ~raba1ho extraordinário sem remuneração
Em virt11de de necessidades decorrentes do exercício de minhas fun

.ções, fui obrigado a trabalhar extraordinariàmente nos seguintes dias:
, ,Janeiro - 27, das 17 as 17,30 ••••••••••••••••••••••••••• - 30m.

Fevereiro - 24, das 17 'às 18,10 ••••••••••••••••••••••••• lh. 10m.
Março - 10, das 17 às 17,20 .0........................... - 20m.

13, das 8 às 11 .~••••••••••••••••••••••••••••••• 3h.
15, das 17 às 18 ••••••••••••••••••••••••••••••••
16, das 17 às 19 ••••••••••••••••••••••••••••••••

Abril - 6, das 17 às 17;20 ••••••••••••••••••••••••••••••
24, das 8,20 às 11 ••••••••••••••••••••••••••••••

Maio - 6, das 17 às 17,20 ••~••••••••••••••••• '•••••••••••.
15, das 12 às"14,30 (sábado) •••••••••••••••••••••

1h.
2h.

- 20m.
2h. 40m.

- 20m.
2h. 30m.



22,
Junho 29,
Julho.- 2,

9,
10,
11,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
26,
27,
28

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro
,"

29,
30,
31,
10,
13,
17,

das
das
das
das
das
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12 às
14,30
17 às 17,20
9,30 às 11
17 às 18,30

RIO OE .JANEIRO, C. F.

(sábado)
•• • • • • • • •• ••• • ••• ••• •••• • • •• ••• • •

••••••••..•.•.•..•••.•••••••••••••.••• lh......................................
17 ·...................................

das 8,30 às 9 e das 12 às 12,30
das 17 às 18,15

das 10 às 11
das 17 às 18

•.as (domingo)19,30 • ••• • •• ••• ••• ••• • •• •·..................................................................
·................................

das 7,30 às 9 e
das 17 às 20,30

•.das lC,15 as

9,40 às 11 e das 17 às
8 às 11 e das 17 às 20

das 8 às 11
das 8 às 11
das 12 às 21
das 17 às 18,30
das 17 às 18,30
das 10,15 às 11

das
das
das
das
das
das
das

2,
28,
3,

17 às
10,20
17 às 20
12 às 18
17 às 20

das 12 às 19,15 (sábado) ........·................................
".J...J.. e das 17 às 19 ..................

31, das 10,15 às
9, das 9,40 às
14, das 9,40 às 11

das 8 às 9

20 ·...................................•.as 11 e das 17 às 19 ..................
·...................................
(sábado) ...........................·...................................

19 ·..................
•• • • • • • • • •• • • •• • • • • • • ••.e das 17 as:20

18,30
......................

e das 17 às ·..~...............·- ..................................
e e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• •••...- ..........- .- ...............
e • e e • • • • • • • • • • • • • • • o • e • • • • o • e • • •

11 e das 17 às 1~",45
11 •••••••••••••••

.•. '-..............
...............·...................................................................

das 15 às 17 (expediente encerrado às 15 horás)
das 17 às 18,30

8,
6,

• e _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • •

das 17 às 17,5à ·.....~............~........•.das 17 as 17,50 • • •• ••••••••••• - • • ~ e e e • • • • e • e •

lh.
lhe
8h.
3h.
2h.
3h.
2h.
3h.
6h.
3h.
3h.
6h.
6h.
4h.
9h.
lh.
lhe

2h.
lh.
lh.
lh.•
2h.
lh.

-6-
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lh.
lh. 15m.

lh.
5h.
5h.

20m.
30m.
30m.
4.5m.
30m.
45m.

40m.

20m.

30m.

30m.
30m.
45m.
30m.
20m.
20~.

30m.
50m.
50m.
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9, das 17 .•. 18 lh.as ................................. -
10, das 8,15 .. 11 2h. 45m •as ..............................
28, das 7,45 .•. 11 3h. 15m.as ..............................
29, das 9,50 .•. 11 das 17 .•. 17,40 lh. 50m.as e as ............

15. Férias
A 7 de outubro entrei em gôzo de minhas férias, as quais termina

ram a 26 do referido mês.

16. Verificaç5es de escolas de ed~cação ~!sica
Funcionando como Pres:'de::-:teda Conissão e Relatar, procedí à ve-

rificação dos Cursos de Técn:ca Desportiva, Treinamento e Massagem,
Normal de Educaçãô FísiC!'ae de I,'ed:'cinaEspecializada em Educ açào Fí-
sica e Desportos da Escola Superior de Ed~c2ção Física do Estado de
são Paulo, que, na forma do art. 6 Q do decreto-:e:" n , 421, de 11-5-938,
havia solicitado recoQhecimento.

Ainda como membro da Comissâo Verificadora, .res:dida pelo Dire-
tor da Divisão de Educação Física, procedí tamté~ à verificação dos

'"'Cursos Superior de Educação Física, N~rmal de Ed cação Física, de Téc
nica Desportiva, de TreinaMento e Massagem e de ~edicina Especializa-
da em Educação Física e Desportos da ~scola de Educação Física do Es-
tado do Rio Grande do Sul.

17. Sindicância
Designado pelo Diretor da Divisão, realizei no Ginásio são Bent~

na Capital do Estado de são Paulo, uma rigorosa sindícância para apu-
rar irregularidades no cômputo da f,requência às sess5es de exercícios
físicos.

18. Assuntos diversos
Aquí estão discriminados' vários trabqlhos que nao puderam ~ gr~

pados ou subordinados a qualquer dos títulos anteriores. Ei-los:
1. Plano de atividades da Divisão de Educação Física para o ano 001943.
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2. Orçamehto da Divisão de Educação Física para o ap-ode 1944, sob a
orientação geral do Diretor da D.E.F.

3. Colaboração no Regulamento do I Congresso PanamericanQ de Educa-
ção Física.

4..Ante-projeto de co~sol~àação das d~spos~ções sôbre educação físi-
ca nos estabelecimentos de ensino secundário.

5. Organização de um programa mínimo de Metodologia da.Educação Físi
ca para as escolas de educação física.

6. Idem, de Metodologia do Treinamento Desportivo.
7. Idem, de Hist6ria é de Organização da Educação Física e dos Des-

portos.
8. Idem,de psicologia apl~cadaà educação fís~ca e aos desportos.
9. Idem,de desportos aquátiCOS.
10. Idem, de despbrtos terrestres ind~viduais.
11. Idem, de desportos terrestres coletivos.
12. Idem, de desportos de ataque e defesa.
13. Modelo de ficha para termos de inspeção.
14. Estudo sôbre a situação da educação física nas escolas primária~
15. Colaboração com a Divisão de Seleção do D.A.S.P. para organiza-

ção dos programas destinados à prova de habi:~tação para inspetQ
resde educação física.

16. Idem, para técnicos de educação (Secção de Educação Física).
170 Instr11çõespara a prova a que se refere o Decreto-lei n2 5.343,

de 25-3-43.
18. Instruções para ~ cômputo das áreas livres nos estabelecimentos

de ensino secundário. .
19. Projeto do campo de educação física para o Ginásio E3tadual Pais

de Carvalho, em Belém, Estado do Pará.
29. Programa destinado à prova de habilitação pàra professores de e-'

ducação física nos estabelecimentos de ensino secundário.
21. Minuta de decreto-lei estendendo aos diplomados pelo Departamen-

to de-Educação Ffsica da Marinha as regalias do decreto-lei Nº
5.343, de 25-3 43.

22. Ante-projeto de consolidação das disposições sôbre as escolas de
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de educação física.
23. Elaboração de inquérito a ser distrib11ido pe~os pro~essores de

educação física dos estabelecimentos de ensino secundár~o, com
o objetivo de lhes proporc~onar :iberdade de crítica sôbre a o-
rientação da D.E.F. e os prograr::.asLgerrtes de educaçâo física.

B) - ATIVIDADES PúBLICAS EXTRA-FlITfCIONAIS
1. Primeiro Congresso Panamericano de Educação Física

Deve~do realizar-se de 19 a 31,de julho de 1943 o Primeiro Con-
gresso Panamericano de Educação Física, fui designado pelo Sr. llini~
tro da Educação e Saúde - Porta~~a n. 3~~de 2l-C-943,-para farerpa~
te da Secretaria Geral Pro ~s'r~a, a cargo da q aI ficaram os traba-
lhos preparatórios do Congresso.

Na primeira sessão plenária fui escolhido para funcionar como ~
cretário da Comissão de Pedagogia Aplicada à Zduceção Física, caben-
do-me orientar a referida Comissão, relatar alg l1S dos trabalhos e
coordenar de maneira geral as atividades da mesma Comissão.

Apresentei, pessoalmente, duas teses, que foram aprovadas por ~
nanimidade de votos, merecendo una delas a menção de 1I1L'garpreferell
cial nos Anais do Congresso". Seus títulos foran: "Do valor bio-psi-
co-social do jógo em particular e dos exercícios físicos em geral
A sua influência na formação do caráter e mesmo na sua modificação -
Observações a respeito" e "O Grupamento Homogêneo em Educação !Iilísi-
ca" • Al.ém dêsses, preparei para ser apresentada em nome da Divisão de
Educação Física a monografia "O Inquérito sôbr s o futuro :Método Bra-
sileiro de Educação Física e as possibilidades da aplicação de suas
bases aos demais paises americanos, feitas as necessárias adaptações~
que também foi aprovada COM referências encomiosas.

Tive ainda participação ativa nos debates, sustentando a doutri-
na e os pontas de vista da Divisão de Educação Física.

2. Primeiro Congresso Argentino de Educação Física
Designado pelo Sro Ministro da Educação e Saúde, por indicàção

do Diretor da D.E.F., para representar a Divisão de Educação Física
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no Primeiro Congresso Argentino de Educação Física, par-' con desti-
no a Buenos Aires no dia 10 de dezembro de onde regressei a 22 do mes

"-mo mes.
Apresentei, em nome da Divisão, um tra alho sob o título "Bases

Científicas da Educação Física~ que, alén, de aprovado unanimemente,
mereceu referências especiaes.

A minha ação nesse Congresso foi decisiva, pois como a experiên
cia de dois outros - o I Congresso Paulista de Educação Física e o I
Congresso Panamericano de Educação Física - e estando com todos os
a-ssuntosem dia, fiz sentir de maneira indelével o efeito de nossas
doutrinas. Tomei parte em inte e tantcs de ates, sem que os pontos
de vista por mim sustentados fosse~ derrotados uma única vez. Os ofí
cios endereçados pela Asociación de Profesores.de Educación Fisicada
Argentina - entidade'promotora do Congresso - ao Sr. Ministro da Edu
cação e Saúde.e ao Diretor da Divisão de Educação FíSica, bem como o
telegrama do Embaixador do Brasil na Argentina r. Rodrigues Alves,
são os atestados insuspeitos que possp apresentar da minha atuação no
Primeiro Congresso Argentino de Educação FíSica, qQe culminou com a
honra da minha ~scolha para falar na sessão de encerramento em nome
dos delegados estrangeiros, cujo número se elevava a seis.

3. Concurso de Contribuiç5es 2ara o Método Nacional de Educação Físi-
Com a colaboração do Dr. Paulo F.F. de Araújo, concorrí, por in

termédio da Sociedade de Estudos dos Problemas de Educação FíSica, a
êste Concurso com três trabalhos, que tiveràm a honra de classificar
-se nos três pri~eiros lugares, na ordem que se segue:

lº lugar: Bases Científicas da Educação Física
22 lugar: Metodologia do Treinamento Desportivo
3º lugar: Valor Individual

4. Concurso de Trabalhos sôbre Educação Física
Ainda com a colaboração do Dr. Paulo F.F.de Araújo e por inter-

médio da mesma.Sociedade de Estudos dos Problemas de Educação FíSica,
concorrí a êste COnClITSO com sete monografias que obtiveram as se-

•..
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guintes classificações:
Secção Técnico Biológica:

lº lugar - O Grupamento Homogêneo em Educação Física,
com ...........•......•.•..•..•........... 93 pontos

22 lugar - Biologia Ap_~cada à Educação Fís:ca, com • 77 pontos
3º lugar - Fichas médico- ~ométricas para os esta e-

lecimentos de ensino, com •••••••••••••••• 66 pontos
Secção Técnico

lº lugar:
Pedagógica:
Sugestões para programas de educação rísi-
destinados a escolas primárias, com •••••• 90,50
Bases Cientificas e Fundamen tos Filosófi -
cos da Educação em Geral e da Educação Físi
ca em Part~cU:a~,co~ •••••••••••••••••••••• 87,50

22 lugar:

3º lugar: Criticas e s'~es~-es aos progranas de edu -
cação ~ísica dest:nados a escolas secundá -
rias, com •••••••••••••••••••••••••••••••• 87·

Secção Técnico-Desportiva
12 lugar: Bases Gerais da

Desportivo, com
Metodolog:a do ~reina~ento

88 pontos..........................
5. Concurso de Monografias do D•.A.S.P.

Também com a colaboração do Dr. Paulo F.F. de 4ra'jo, concorrí a
êste Concurso com o trabalho "O Aperfeiçoamento Fisico do Funcionário
Público", enquadrado na Secção Pessoal. Nesta Secção concorreram 18
monografias e tive o prazer de ver a nossa classificada em 3ºlugar
com 72 pontos, enquantó o lº lugar obtinha 78 pontos.

C) - OUTRAS ATIVIDADES CORREL.ACIONAD.ASCOM A EDUCAÇÃO FíSICA, .

1. Trabalhos publicados
No ano de 1943, foram publicados os seguintes trabalhos meus:
I) -nContribui9ão para a História da Educação Física no Brasil~

com 616 paginas, editado pelo Ministério da Educação e Saú-
de.

11) - liAoportunidade da criação da carreira de Técnico de Educa-
ção FíSica", com 64 páginas, editado por "Formação".

111) - "clássicos e Contemporâneos - .Alexis Carrel: O Homem êsse
DesconheCido", com 20 páginas, editado pela Cia. Brasil Edi
tora.

Além desses traba~hos, foram publicados em revistas especializa-

..

pontos

pontos

pontos
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das os
I)

,

" 11)

111)

IV)

V)

ar-tigos abaixo:
- História da Educação Física - "Educação Física" - NQ 72-

Janeiro-Fevereiro - 1943.
Os clássicos: Spencer - Educação Intelectual, Moral e Fisi
ca - "Educação Física" - J.TQ 73 - ::':arço-Abril- 1943.
A Educação Física dentro da Escola .To~Ta - "Educação Física!.'
- Nº 74 - Maio-Junho - 1943 e N~ 7 -Julho-Agosto - 1943.
clássicos: Platão - A República - ~IIEducaçãoFísica". - Nº76
- Dezembro - 1943. .

-"Atividades que requerem técnicos de educação física" - For-
mação - NQ 58 - Maio - 1943.

VI) - O que a sociedade política exige do adolescente na escola
secundária - "Boleti:::do Serviço de I:dcação Física da Pre-
fei tura' - Out ubro - :9 3.

D) -

1. Curso de Extensão Universitária
No intuito de aperfeiçoar os meus conhec':'en"':ospara um melhard,g

sempenho das funções que me possam ser atrihuidas na Secção Técnico -
Pedagógica, fiz um Curso de Psicologia Aplicada no :nstituto de Psic2
logia da Universidade do Brasil.

2. Curso de Direito
Após cinco anos de esforços que somente eu poderei avaliar, con-

cluí o meu curso de Bacharel em Direito.

3. Curso de Oficial da Reserva
Concluí, em outubro de 1943, o primeiro· ano do Curso de Prepara-

ção de Oficiais da Reserva - Secçãõ de Artilharia, pretendendo por es
ta forma tornar-me tão útil ao meu País na paz como na'guerra.

Neste Curso, quando das manobras em Gerlcinó, em junho de 1943,
sofrí no dia 16 o esmágamento do dedo polegar da mão direita, impres-
sado por um canhão Krupp, c.75. Por êste motivo baixei ao Hospital Ce,n
tral do Exército, onde permaneci. até 21. Pelo médico d~ Ministério da
-,Educação _~ Saúde foi-m~ concedida uma licença de 20 dia,s, a par.tir da
data do a-cm:dente,da qual vim a .desistir no seu décimo segundo dia,i.ê.
to é '. a 29 -.Apes ar de licenciado, comparecí à Divisão de 22 a 28 de j.11

.. ...•.. ....•.
, .
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nho, orientando os trabalhos da Secção Técnico-Pedagóg~ca, muito embo
ra estivesse impossibilitado de escrever

E) - CO~~CI.1JsJio

Estou certo que a experiência adquirida no ano de ~943,fará com
que, em 1944, esteja em melhores condições de servir aos interesses
desta Divisão e, de um modo geral, aos do serviço público.

Em 4 de janeiro de 1944.

nez~: Penna llarinho
~écnico de Educação

Chefe da Secção .éc_~co-Pedagógica
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I
Senbor Diretor:

Tenho a honra de passar, nesta data, ás vossas mãos um rel~
tórl0 contendo o resumo das minhas pr~cIpaIs atIvidades no ano de
19W+.

A) - ATIVIDADES ~BLICAS FUNCIôNAIS
b.- Chefia de Seção

Désempéribél as funções de Chefe da Seção T'cnico-Pedagóglca
at' o dia 4 de dezembro, quando, em virtude de ter sido convocado
para o serviço ativo do Exércitc, as transferí á assistente de edu-
cação Alice Gera1d1na Bar osa Eargreaves. Â Seção T'cn1co-Pedagó~
ca, no ano de 1944, embora 1 tando com deficiência de pessoal, uma
vez que o grande número de vagas existentes não chegou a ser preen-
chido, exerceu rigorosa fiscalização sôbre os estabelecimentos deeE
sino secundário, levando ainda, a todos êles, a sua orientação,quer
por inte~~d10 da visita dos inspetores, quer por meio de oridos ou
te1egramas.
·2 .Into~ações e pareceres

Ascéndeu'a'386'ó'número de informações ou pareceres por mim
redigidos e assinados, desta fOr.ma distribuídos:
Em processos:" «Ó;

De verificaqão em estabelec1mentoa de ensino cundário ••• 199
De inspeção ~los inspetores da Divisão •••• •.•.••••••••• ••• 45
Diversos ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• Q • • • • • • • • • •• li

279
Emoficios .••.•.••......•••..••.•.......••......•......... ,4
Emcartas ••...••••....•......•.....•..•.••.•......•..•..•• 12
Emtele gramas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9
Em requerimentos diversos •••••••••••••••••••••••••••••••• 14
Em comunicações de inspetores da Div1são ••••••••••••••••• 5
Em relatórios d1ve ;30S ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
Em d9cumentos dive soa ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26

SOMA • •• •••• • •• •••
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.2..t-- Re'dação
.-.. ' Coube-me a.redação do seguinte:
Ofícios ••••.•••.....•...•..•.•.•..•..•.••..•...............

Comunicação • • • • ••• • • • •••••• •• •• • ••••• • • • ••• • • • •• • •••• • • • • • •

158
87

2l.7
4
9
6

1.2

6
18
1
1

Cartas •.•..••...•••....•...•.............•..••..........••
Te1e gs.m.as •••••••••••...••••••••••••••••..••••.••.•..•...•••••
Portarias ••• •• • •••• •• • • •• ••• •••• •• • •• • • • •• •• • • • • • • • • •• ••• •
Ordens de serviço •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ed1tais para concursos e campeonatos ••••••••••••••••••••••
Atas ...••.•••••...•••••...•••••••••.•...•.•••...••......••
Rele.tór!os ...•.........•........................•.•••...••
Nota.s para o Diário Oficial e jornais diversos ••••••••••••
Memorandum ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOMA ••••••••• ;19
~ Impressão

• • »Ó»Ó» 'FUI 'énearregado de organizar e aCQmpenbar os trabalhos de
tmpressão das seguintes publicações:

1. Boletim de Educação Física n. 9 (2.000 exemplares)
2. Boletim de Educação Física n. 10 (2.000 exemplares)
,. Boletim de Educação Física n. 11 (2.000 exemplares)
4. Educação Física para Cegos (1.000 exemplares)
5. Jletodologia do treinamento da eapoelragem (1.000 eX6ll1plarea)
6. Metodologia do treinamento desportlvo da esgrima (1.000 exempl~

res)
7. Metodologia do treinamento desportivo do futebol (1.000 exempl!.

res)
8. Condições a que deverá satisfazer um Método Nacional de Educa -

ção Física (1.000 exemplares)
9. Sugestões para uma ficha de .eontrôle médico desportivo para cl,B.

bes de futebol (1.000 exemplares)
10. Educação ~!sica para portadores de defeitos físicos (1.000 exem

p1a.res)
l.1. O aperfeiçoamento físico do servidor do Estado e a sua lnfl.uên-

cia no rendimento do serviço pÚblico (1.000 exemplares)
12. O I~quérito sôbre o Método Nacional de Educa~ão Física, realiz~
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do pela Divisão de Educação Física (1.000 exeap1e.res)•
.2.:..... Revisão

P~óeed1 á ~evisão de inúmeros t~abalhos. cujas provas
sim se dist~ibu1~am:

Datilografadas •••••••••••••••••••.• ~6 páginas
1.653 páginasImpressas • •• • • • • •••• •••• •••• •• • • • ••

SOMA ••••••••••• "2.199 pá g1riaS

as -

~ Serviços.exter.nos
Afim de áterider a vários serviços de ordem externa, regis -

tei 215 saídas, durante as horas do expediente, para os seguintes
tins:
Impressão de trabalhos da Divisão na Tipografia B. de Souza ••••
Idem na Imprensa Naeiona1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Assuntos da D.E.F. para tratar na Divisão de Seleção do DASP •••
Idem na Divisão de Aperfeiçoamento ••••••••••••••••••••••••••••
Idem ao D.I.P. ••• • • •• • • • • • • • ••• • •••• • • •• •••• •• ••••••• •••••• •••
Idem ao I.N.E.P.
Idem á Divisão do Material do M.E.S.

• • •• • • • • • ••••• • •• • • • ••••••• •• • • •• • • •• • •• • • • • ••
•••• •••• • • ••• •• • •• ••• ••• ••

Idem â Divisão do O~çamento
Idem á Te8oura~la do M.EoS.
Idem á E.N.E.F.D.

• •• • •• ••• •• • • • •• • • • • •• • •• • •••• • ••• •
• • • •• • ••••••••• •• •• ••• • • •• • • ••• • ••

• • • • • • ••• ••• • •• • • • • • • • • ••• • • • •• • ••• • • • • •• •• •
Idem á Divisão de Obras •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem ao Instituto Benjamin Constant •••••••••••••••••••••••••••
Idem á Divisão do Pessoal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem ao -C.N.E. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Idem ao Gabinete do Ministro •••••••••••••••••• ;•••••• 0 ••••••••

Idem ao D.N.E •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem a diversos lugares •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOMA •••••••••••••••••••

1..!.... Servi<;"08~-.9!. .!!S!!
,- -'O-méu"trábàlhó-fóra da sede está a88~ representado:
Rec1re •••••••••••••••••••••••••••••• 9 dias-Sao Paulo •••••••••••••••••••••••••• 7 dias

4
2

26
39
9
5
;
8
2
;

10
34
2

4
5
5

54
215··
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OuritIba 4 dias
3 dias
4 dias
1 dia
1 Ma
1 dia
30 'dias

•• • •••• • • • • • • • • • • • • • • •• • • •
Florlanópolls •••••••••••••••••••••
Porto Alegre •••••.••••••••••••••.•
San,tos •.••.•••.••.••••.•.•••••••••
Araraquara ••••••••••••••••••••••••
OampInas •• •• •••• • •••• • • • •• • • ••• • ••

SOMA • • • • • •• • • •
~ Oonferências ,~_r6uniões diversas

'Eásáà 'cónferêriclás'e'réUrilõés referem-se a vários assunto~
todos êles relativos a serviço da Divisão, e se d1strlbuem desta fo!:,
ma:

Oom o Diretor da Divisão de dueação Física •••
Oom o Ministro da Educação •••••••••••••••••••
Com o Dl~etor da Divisão de Aperfeiçoamento ••

103
5
4
6
9

Oom o Diretor da E.N.E.F.D. ••• • • • • • • • • •• • • • •
Diversas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOllA ••••••••••••••• 127

2.t. Despachos
'Dúráriteo ano de 1944, despachei por 55 vêzes com o Dire-

tor da Divisão de Educação Física, dando solução ou encaminhando 655
processos.
~ Acúmulo ~funções
,'" "'Na' áuáênélá 'do'Dr. Paulo Frederico"de Flgue1redo Araújo,oh!,
fe dá Seção Técnico,.,.Biológica,que se veri.ficou de 1 a 20, de Julho;
resPondi pelo expediente da referida Seção~ procu~ando,na medida do
poss!vel, atender a consultas enviadas e dar andamento a processos
diversos.
~ Trabalho_extraordináriosem_'remunera~ão

.,'Em vlrt~dedé rieéessldades decorrentes do exercício de mi-
nhas funções, fui obrigado a trabalhar extraordinariamente nos se-
guintes dias:
Janeiro - 5, das 17 ás 18 ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 h.

6, das 17 ás 17,30 •••••••••••••••••••••••••••• 1 h.3Om.
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7, das 17 ás 18 ••••••••••••••••••••••• 1 h.
8, das 7,40 ás 9 (sábado) •••••••••••••• lh.2Om.

10, das 17 ás 18 •••••••• ~•••••••••••••• 1 h.
14, das
26, das
- 24, das 17 ás 18 •••••••••••••••••••••

MINISTÉRIO DA EDUCACZ.O E SAÚDE

DEPARTAMENTO NACIO AL :::E EDUCAÇÃO

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA

17 ás 17,;0
10,;0 ás 11

• • • ••• • • • • • • • •• • • • ••
• ••• • •• •• • • • • ••• • • • •

Fevereiro
das 17 ás 18,~0 ••••••••••••••••••25"

26,
29,

Março - 4, das
1~, das
14, das

das 7,45 ás 9 (sábado) ••••••••••••
das 8 as 11 ••••••••••••••••••••••
12 ás 16 (sábado) •••••••••••••••••
17 ás 18 ...••••.••.....•....•.•••
17 ás 17,}o ••••••••••••••••••••••

27, das 17 ás 18,15 ••••••••••••••••••••••
28, das 17 ás 18,;0 ••••••••••••••••••••••
- 8, das 8 ás 9 )sábado) •••••••••••••••••
14, das 19, ;0'. ás 24. •••••••••••••••••••••
17, das 10,;0 ás 11 •••••••••••••••••••••
24., das 8,45 ás 10 ••••••••••••••••••••••
25, das 8,45 ás 10,;0 •••••••••••••••••••

23, das 10,20 ás 11 ••••••••••••••••••••••
1, das 7 ás 11 e das 17 ás 21,40 ••••••••
2, das 7 ás 11 e das 17 ás 21,45 ••••••••
5, das 7 ás 11 e das 17 ás 18 •••••••••••
6, das 7 ás 11 e das 17 ás 18 •••••••••••
7, das 9 ás 11 , das 17 ás 18 e das 20,30

~:3 ~. ~. ••••• ••• •••• •• ••• ••••••• ••••••
8, das 17 ás,18 •••••••••••••••••••••••••
9, das lO,~Oás 11 ••••••••••••••••••••••

10, das 8,;0 ás 9 (sábado) •••••••••••••••
15,'das 17 ás 2; •.•••••••~••••••••••••••••
16, das 6,50 ás 11 •••••••••••••••••••••••
17, das 8,~0 ás 9 ••••••••••••• ~••••••••••

Julho - 1, das 8,15 ás 9 (sábado) ••••••••••••••••
27, das 10,20 ás 11 •~•••.~••••••••••••••••
28, das 7,~0 ás 11 •••••••••••••••••••••••

Abril

Maio '"'
Junho =

5

1 h.
lh.;Om.
lh.l5m.
3 h.
4. h.
1 h.

30m.
lh.l5m.
1h.~Om.
1 h.
4h.,om.

;Om.
lh.l5m.
lh45m.

40 m.
8h.4Om.
8h.45m.
5 h.
5 h.

6h.3Om.
1 h.

30m·
30m.

6 h.
4h.1Om.

30m.
45111.
4Om.

3h·3Om.
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Agosto - " das 10 's 11 e das 17 ás 17,,0 ••••••••••

Outubro - 16, das 17 ás 18,,0 •••• • • •• • • • •• •• • • • • • •• •

!h. 30m.
30m.

lh.}Om.
5, das 8,,0 ás 9 •••••••••••••••••••••••••••

s • •• ••• • ••• ••
12. F&rIas
, " ., 'Á '18 de agosto entrei
minaram a 4 de outubro.
li!.... VeritIcações,,~. escolas _~ educação ,tísIca

, Fúrié 1onandó 'como Presidente da Comissãó e Re1ator,proced! a
verifIcação dos Cursos: Normal de Educa~ão Física do Estado de Per-
nambuco, Normal de Educação F!sie e Superior de Educa~ão Física da
Escola de Educação Física e Desportos do paraná, que, na forma do
arte 6~ do decreto-lei n. 421, de 11-5-938, haviam solicitado reco-

em gôzo de minhas férias,as quaIs ter-

nheelmento.
~ orientaçãot&cnica.! administrativa-!:!, esoolas especializadas
"., "'Déslgnadó·péla'pórtárlâ'ri. .;'dê' '~ '-'944,do'Dlretór
Geral do'Departamento Nacional de Educação realize uma visita de ~
rientação técnica e administrativa ás escolas de educação t!sicadoá
Estados de São Paulo, Santa CatarIna, Paraná e Rio Grande do Sul, a
qual resultou bastante proveitosa, conforme relatório especial ap~
sentado e que mereceu referências e1ogiosaa do Sr. Diretor Geral do
D.N.E.

~ Assuntos,d1versos
"" ,. Aqui'eatão'discriminados vários ,trabalhos que não pUderam
ser grupados ou subordinados a qualquer doa títulos anteriores. E1-
10s:

1. Plano de.atividades daD.E.F. para 1944.
2. Sele,ção e preparação da,'matéria para os Boletins de Educação

Física nOs. 9, 10 e 11.
,. Colaboração na realização dos campeonatos colegiais de nata-

ção e atletismo.4. Organização do arquivo fotográfico da D.E.F.
5. Colaboração na elaboração dos Anais doI'Congresso Panameric~

no de Eduéação Física •
•
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6. Colaboração na mudança da D.E.F. para o Palácio da Educação.
7. Organização do trabalho impresso sob o título O Inquérito sS-

bre o Método Nacional de Educação Física realizado pela Dlvi -
são de Educação Física".

8. Elaboração do projeto do Campo para Educação Física do Colégio
Estadual do Paraná.

9. Redação .de normas pedagógicas a seram observadas pelos profes-
sores de educação física dos estabelecimentos de ensino secun-
dário.

10. Organização do regulamento para os Primeiros Jogos dos Servid2.
res Civis do Brasil.

11. Preench1me to de Questlonár o remetido pela Comissão de Et'lcl-
êncla.

12. Elaboração do relatório de minhas atividades durante o ano de
1943-

13. Elaboração do relatório das atividades da Seção Têcn1co-Peda~
glca durante o ano de 1943.

14. Elaboração do relatório das atividades da Divisão de Educaçã o
Física durante o ano de 1943.

15- Colaboração na elaboração dos ante-projetos da le1 orgânica do
ensino g1n!stico-desportlvo.

16. Elaboração de questões para a#~rova de Habilitação de Inspeto-
res 1e Educação."Física.

17~Redação da locugão do t'llme organizado para a Campanha do Â-
pert'eiçoament.6,;físicodo Servidor do Estado •.

18. organlzaçãoal-biblioteca para a Seção de Educação Física do
.# -Concurso para'Tecnico de Educaça~... .';'.' .,19. ,Seleçao e preparaçao do material a ser remetido pela D.E.F. ~

ra a exposl~;;o d~ Semana da Educação Física na Bolívia.
20. Alterações no' critério para classifieáção dos estabelecimentos

de ensino secundário na parte de educação t'!sica.
21. Orçamento da Divisão de Edueação Física para 1945.

B) - ATIVIDADES P~BLICAS EXTRA-FUNCIONAIS
~ Provas ~ Habilitação 2ara.Ins~tor ~,Educaxão.F!sica.
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"

Integrei as bancas examinadoras 1nstit das para as três P1'2.
vas de habilitação realizadas para prov~ento dos cargos de Inspe -
tor de Educação Física, promovidas pela Divisão de Sele~ão do Depa~
tamento Administrativo do Servi;o PÚblico.

!!!_Técrilcas ...
• '. wÓsÓ»Ó» ~ • 'Foram.realizada8, por intermédio da Divisão de Sele-

ção do D.A.S.P., quatro provas de babilitação para preenchimento dos
cargos de professor de Educação Física das seguintes Escolas Técni-
cas: Nacional, de são Lu1z, de Pelotas e de Goiaz. Integrei a banca
examinadora de tôdas as referidas provas.
~ Educação Física ee Instituto_Benjamin Conatant

_;DeslsnadO pelo Sr. 1I1nistro da Éduéáção .Pára entrar em en -
tendimentos com a direção do Instituto Benjamin Constant, af~ de
estudar o problema da educação física dos cegos e elaborar os res -
peCt1V08 prosramas, estagiei durante vários eses o referido esta-
be~ec1mento. A realização dêsse trabalho~ sem prejuízo das minhas

.funções ou vanta.gem de qualquer natureza. apresentou resulta.d os
excelentes. Elaborei o projeto do campo para exercícios físicas, com
o respect1vo aparelhamento, e o do "play-ground", com os dese~~
detalhes dos aparelhos a serem instalados. As obras para ambos já
foram iniciadas e vão adiantadas. Foi adquirido também, por minha
indicação, material adequado aos exercícios físicos destinados a c~
g08, como campainhas, guizos, apitos, pande1ros, chocalhos, etc.Fiz
a seleção dos exerc!clo8 mais indicados, criando ainda uma série de
dez jogos originais e colhi observações 1mportant!s~1mas que doeu -

N , .mentarao um relatorloespecial a ser apresentado ao Sr. Ministro da
Educação, PQl' intermédio da D.E.F. Alguns funcionários da Divisão
prestaram-ma valios1ssima colaboração e nada mais justo do que ci-
tá-loB aqui. Em primeiro lugar devo referir a assistente de educa -
ção Aliee Geraldina Barbosa Hargreaves, na qual encontrei a mais e~
treita cooperação; a-êsse nome devo acrescentar os dos inspetorea
Romeu de Oastr~ JOblm, Sebastião da Silva Cruz e Carlos Augusto cai
la e Silva.
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lL.... Campanha_ doAperfeiçoament~ ,Físico do,Servidor" do Estado
, " "'Á' éónV4te cioD1retor 'dá Divisão 'de'Aper:téi~óaníéntó',doDASP,
fiquei encarregado da Campanha do Aperfei~oamento Físico do Servi -
dor do Estado, desobrigando-me da missão a contento da referida au-
toridade, conforme agradecimentos recebidos pelo relatório. especial
apresentado.
~! Olimp:!ada92!.Servidores Civís ~Brasil

Fui deáignado pelo Sr. Diretor'dâ Divisão do Pessoal do Mi-
nistério da Educação e Saúde para integrar a Comissão e~carregadade
organizar a representação do M.E.S. para participar da I Ol~p!ada
dos Servidores civis do Brasil. Co~o é do oonb8c~ento de todo~
coube aos funcionários dO referido M1n1stério levantar o titulo de
campeão d08 jogos em aprêço.
h.. Reunião s!!!. Educ~9ão, Física
,,. ,,''Désignad.ó'por'Portárias especiaiS do Diretor da Divisão de

EdueaçãoF!sica, fui investido da qualidade de assistente técnico
da D.E.F.'na mencionada Reunião, na qual funcionei a~a como see~
tário. Independentemente disso, apresentei o resumo de mdnbas idéias
para eada um dos 48 temas qu. deveriam ser estudados, os quais mer,!.
ceram elogios do President ' aa RêUnião e de muitos delegados esta ~
duaia.
1L- Conferências

.. '':Dúrárité'0 ano de 1944, realizei cinco conferências ~1m di.§.
crimlnadas:

a) - em Nlterol,a convite do ,DIretor da Div~são de Educação Fía,!
ea do Estado doR10,sob o t!tulÓ "Fundamentos fl1os6fIcos da educâ
ção em geral e da edueaçãofí.sica êm partieularti;

b) - em Porto Alegre, Flor1an9Polis e Curitiba; sob o título l1EdB,
eação Física, elemento lndissooiável da Educação".

c) - na Associação Brasileira de Imprensa, a cônvite, do Instituto
Nacional de Ciência Polítieal sob ~ título nA Educação FíSica e o
Estado Nacional-.
~ !! Conte~nc1a ~ ProfeaorGs, ~ Edueación_Física
•• , ?' 'Atéridérido'aó'cónvlté'dá'Asóéiáélóri'dé~Profésóres de Educa-
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clón Física da Argentina, remeti para a 11 Oo~erencla de Profesores
de Edücaclón Física, realizada em Buenos Aires de II a 16 de dezem -
bro de 1944, três trabalhos subordinados aos seguintes títulos: M O
Problema do Grupamento Homogêneo no Brasil", "Objetivos e Caracterí~
ticas da Educação Física no Ensino Secundário e Papel. da Educação
Física na Preparação Mil.itar·.

~ ~-ConOUltSo ...!..Contribuições_.~,Método__Naclonal __.2!._EducaQãoFísica
,., ,., 'Óóriéorri 'áêàté 'Óoncúrsó éóní ciólstrfÍbá1hÓá, 'qUe 'tlverám a

honra de cl.assiricar-se nos dois primeiros l.ugares, na ordem que se
segue:

v

"O Probl.ema da Ed! cação Física dos Cegos"
"Ginástica de C pensaçãõ, em colaboração com

} -o ~. Paulo raújo.
C~rso ~ Trabalhos,sôbre Educação Física

li.lugar -
22 lugar -

Neste éónêursó~ -inscrevi sete onogratlas, tôdas elas premi~
das, de acôrdo com a seguinte classiricação:
Seção T~cn1co-Pedagóg1ca:
.}2lugar- "Condições a que deverá satisrazer étodo Nac10nal de
'. Educação Física".
22.1ugar - "Críticas e sugestões ás provas prá.ticas e certirica-•

dos de educação física".
Seção Técnico-Biológicat

li.lugar'- "Sugestões para uma ficha de contrôle médico desportlvo
-para clubes de futebol".

2& lugar - ""l Educação Física dos portadores de dereltos físicos".
Seção Técnieo~Desportlva:--

. .) .

l&l.ugar -"Subs!dio'tj 'para o estudo da Metodologia do Treinamento

,22 lugar -
-da Capoe1ragem".
"Metodologia do-Treinamento Desportlvo da Esgrima", com
'a~colaboração do Prof. Sebastião da Silva-Cruz. _.
"Bases gerais da metodologia do treinamento desportlvo
-do futebol~ com a colaboração do Prof. Romeu de Castro
Joblm. V--

C) - OUTRAS ~TIVIDADES CORRELACIONADAS COM Â EDUCAÇÃO F:fSICA
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h-,Traba1bos. pUblicados
, ... , .. 'No ário dá "1944'.forampUblicados os se6U1ntes trabalhos de
m1nbaautor1a:

I) - uCurso de Educação Física" ~ pela CompanhiaBras11 Edi-
tora /I com256 páginas.

11) - "A oportunidade da cr1ação da carreira. de Técnico de i.
dueação Física", pelo Departamento Admin1strativo do Sei
v1ço PÚb1ico/lêom48 páginas.

111)- nO aper.feiçoamento físico do servidor do Estado e a sua
influancia no rendimento do serviço pÚblIco·, em colabo-
ração como Dr. Paulo Araújo, pela Divisão ae EducaçãoFi
aãca do Ministério da .•.•d cação e Saúde. com48 páginas •.

IV) - ABasesCientÍficas da Educação Física", em colaboração
como Dr. Paulo Araújo, pela D1visão de~EdueaçãoFís1ca,
do M1n1stér10 da Educação e Saúde, com~8 pág1nas.

V) - uValor Indiv1dual", em colaboração como Dr. Paulo A -
raújo, pela Dlvisão'-de Educação Física do ~stérI0 da
Educa(jãoe Sâúdefi m76 páginas.

VI) - "Xetodo10gia do Tre ento Desportlvoft, em co1abora-
çãó como Dr. Paulo Araújo pela D1visão de Educação Fí-
s1ca do Ministér10 da Educaça e Saúde, com64 pág1naá.

Alémdêsses trabalhos, .forampub11cados emrevistas espeoi~
lizadas ou de caráter geral os seguintes artigos meus:

I) .;.,AApontamentos sSbre a evolução da Educação Física na
eSéolapr1márla" - in AEducaçãoFIsicaA - n. 77 - Março.

11) - ttGrtipamentoHomogêneo- CO~8idéra9õesem tSrno dêsse
prôb1emaemE~ucação Física" - N. 77 - Março.

111) - uAverdadeira significação do I Congresso Argentina de
EdúeaçãoFísiea" - 1n "Educação Física" - N. 78 - Abril.

IV) - tlApontamentos"sôbre a. evolução~da Educação Física na
eSCola secundária" - in "Educação Física" - N~ 78 - Abril.

V) - "Sugestões para'''a sel-e~ão dos t'énicos"de educação fí.
sica" - 1n "Eduéação Física - Ns. 79/80 - Maio-Junho.

VI) - ·os clássioos e a Educação Físioa • Fenelon: A Educa-
ção das Jovens" - in uEduca~ô Física"· Ns. 79JSo- Maio

MINISTÉRIO OA EDUCAÇÃO E SAÚOE

DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA

RIO DE .JANEIRO, D. F.
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XVIII)

Junho.
VII) ••"Apontamentos sôbre a evolução da Educação !sica na

escola normal" - 1n "Educação F!sicaP
- - N. 81 - Julho.

VIII) -" Educação -Física -dentro do quadr-o geral da Educaçãcl'
"- 1n "Educação Física • 82 - Agosto.

IX) - ·0 que"e.sociedade política exige do educando no perí~
do correspondente á escola secundária" - 1n "Educação F!
sica" - N. 83 - Setembro-Outubro.

X) - "A- ginástica de compensação do trabalho burocrático· -
1n+"Rev1ste.do Serviço Público" - Vol. IV - N. 1 - Outu-
bro;

XI) - nE olução da Ed cação Física no Brasil - Brasil-COl~n1~
1500 - 1822 - 1n Cultura política- - N. 36 - Janeiro.

-XII) - "Evolução da Educação Físiea no :S~e.8il- Brasll-Império:
1822 - 1889" - 1n "Cultura política" - N. ;8 - Março.

XIII) - "EVOluçãO-da Educação Física no Brasil- Brasil-Repúbl!
ca - la. fase: 1889-1930" - 1n ·Cult política- -N.39~
Abr11.

XIV) - ttEvoluçãoda Educação Física no Brasil - Brasil-Repúb1!
. ca--- 2a • .fase:1930-1937" - 1n "Cultura política" -li .40";'

Maio.
- REvolução da Educação Física no Bras!l - Bras11-Repú -
b11ca - 3a. fase: 19~-1943tt - N. 41 - JUllbO.
- tIA Edu.cação na evolução constituc1onal do Bras11Ct - 1n
·'Culturapolítica" - ll. 44 - Setembro.
- "Oscláss1cos e'a Educação Fís1ca - J.J. Rousseau:tm1-.-
le-ou 1 fêaucationlt. - 1n "Rev1sta Brasile1ra de Educação
F!slca.lt- - N. 1 - janeiro~
~ "Conceito à1o-Sóc~~FsSêo-FD0s6fjooda Eduoação Física em
oposição ao conceito .nátomo-FisiolÓgico" - 1n. Revista
Brasileira de Educação FísicaM - N. 2 - Fevereiro.
- P":",EscolaPrimária e a Educação Físico.·- Â SOlU.9ão do
problema no Brasil" - 1n "Revista Bras1leira de Educa-

xv}
XVI)

XIX)

ção Físico.lt - N. ;-. Março.
XX) - "Fundamentos B~o.Sócio-PB1co-Filos6ficos d08 programas

de-Educação Físiéa na Escola Sec~dária" - 1n U Revista- ,. ... ~
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Bras1le1ra de Edu~ação Física- -. bril.
XXI) - "Conserve 8 flexib1lidade de seu tranco - ~ • Revls-

ta-Braá1lelra de Educação Físlca~ - N. 4 ~ Abr1l~
XXII) - ·Provas Pr'tlc8s e Certificados de Educação Física

1n-PRevista Brasileira de Edueação íBica - N. 4 -Abril
XXIII) - "A contribuição da Educação Física na preparação do

Soldado Brasile1ra" - 1n "Revista Brasileira de Educa-
ção Física - N. 5 ~ Ma10.~

XXIV) - "Cónsérve a elegmc1a de suas linhas" - 1n "Revista Bra
silelra de Educação Física" - N. 5 - Kâio.

xxv) - "Os clissicos e a Educação Física - Juvenal: sátiras!
1n- Revista Brasile1r de d cação Física - N.6 - Junhõ

XXVI) - "Dê tôrças- aos seus braços- - 1n BRevista Brasileira de
Edúcação Física" - • 6 - Junho.

XXVII) - "Os clássicos-e a Educação Física - Herbart: Bosquejo
de'Pedagogia" - 1n "Revista Bras1le1ra de Educação Físi-
ca"- N. 7 - Julho.

XXVIII) - nA organização da Educação Física no Bras1l" - 1n "Re-
v1$ta Brasile1ra de Educação Písiea" - N. 1--Ju1ho.-

XXIX) - ·'~ua11dades do Professor de -Educação Físicall -- 1n "Re-
vIata Brasile ira de Educação Física - N. 7 - -Julbo •"

• - "Exercite as suas pernas'" - -1n "Rev1sta Brasileira de
Educação Física" - N. 7 - Julho. -
- PEterno problêma do grupamento bomoggneo" - 1n "Revis-
ta"Brasileira de Educação Físiealt - N. 8 --Agosto;
- "Obrigações do professor"de edücação tísica nos esta~
leóimentos de ensino secundário" - ln "Revista Brasilel~
ra de Educação Física" - N. 8 -~Agosto;

XXXIII) - "Os cl'851008e a Educação Física - Pestalozz1: Leona~
do-e Gertrudes e como ensina Gertrudes a seus r1lbos" ~
1n "RevIsta Brasileira .de Educação .Física" - N. 9 - --8e-

XXXI)

XXXII}

tembro.
XXXIV) - "Ex1g3nolas a que devem satisfazer 08 estabelecimen-

tos de ensino seound{rl0, quanto { Educação Física" - 1n
(Revista Brasileira de Educação Física" - N. 9 - Setembro
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XXXV) - aOs clássicos e a Educação Física - Fene1cn: A Educa -
çãõ das Jovens" - 1n "Revista-Brasileira de ducação Fí-
sicau - N. 10 ~ Outubro.

XXXVI) - ·OS clássIcos e a Educação Física - Platão:
ca- ••1n KRevista BrasI161r de Educação Física

Repúbll-
- N. 11

XL)

- Novembro.
- "Respire bem" - 1n URevista Brasileira de Educação Fi-
siêau - N. 11 ~ Novemóro.. .,

- ftconterêqcias e Congressos d~ Educação Físiea realiza-
dos na América do Sul tt - 1n ItRevlsta BraslJ.eira de Educ.!.
ção Física fi - N. 11 - Novembro.
- "O-EstadO Tacional e a E cação Písica - 1n RevIsta
Brasileira de Educação Física - N; 12 ·-Dezembro •
••"~speção da Educação -FísIcã" - 1n "Revista Bra.silel-
ra-de E,dueação F.!slca - N. 12 - Dezembro.
- ~'conteranclas e Congressos de Educação Física realiza-
doê na .América do Sulft - 1n nRevista Brasileira de Educa-

XXXVII)

XXXVIII)

XXXIX)

D) - APERFEIÇOAMENTO DE CONHECIMENTOS

XLI)

ção Físlca" - N. 12 ·-Dezembro •
•

.'.
h Curso .!!!"Oficlal.!!...Resérva
.,.,'. 'Córiclú!;em nóvérribró'de1944~o curso de oflcial da resar-
va, na ar,ma da trtilharia, tendo merecido o seguInte concelto:

PTem muita personalidade ,grande rapldez na apreensão, !.2!!!.
tuado espíritódedecisão, grande í'áé1l1dade e propriedade de 11n'';
guágém, muita firmesa nocumprfménto das ordens e deveres escolare~
excepcloriâléapac1dade ~e trabalho, exeeP210nal valor físico, excep
c10nal 'éonduta militar. '~.-~- .

Grau de aprovação: 7,370.
Classificação: 1;i~7.P
Devo assinalar que 3sse-curso foi realizado sem qualquer

prejuízo no .exercício das minhas funções. A 4 de dezembro, ful con-
vocado para o serviço ativo do Ex~rcito, tendo sido deslgnado para,
servir na Fortaleza de são João, Embora tl~e88e passado a abefia da

"* á 'Seçao, compareci mesma diariamente, pela:,.tarde,orientando os tr.!.
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balhos, redigindo um ou outro parecer mais ~port te e auxiliando..•na preparaçao do expediente, ainda que nada assinasse.

E) - CONCLUSÃO

Estou certo de que a experiência adquirida no ano de 1944,
principalmente em virtude dos estudos realizados para a elaboração
de diversos livros, monografias e artigos, muito me auxiliará no ~
no de 1945 para que melhor possa servir à Divisão de Educação FIs!
ca em particular e aos supremos 1nterêssea da Nação de um modo ge~
rale

Em 4 de janeiro de 19 5.

.... ".~;o/~~e.
.~.~penna marinho· _...

T&cnico de Educação.
Chefe da Seção Técnico-Pedagógica.
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_Senhor Diretor:

Tenho a honra de passar, nesta data, as vossas maos um re-,latorio contendo o resumo das minhas principais atividades no ano
de 1945.

,
A) - ATIVIDADE-S PUBLICAS F TCIO AIS

1. Chefia da Seção. , ,Desempenhei as funções de Chefe da Seção Tecnico-Pedagogi-
ca a partir de 5 de março quando me apresentei por ter dado baixa

, - Âdo serviço ativo do Exercito, para o qual fora convocado como aspi-
rante de artilharia. Durante o meu impedimento, a assistente Ali-
ce G.B. Hargreaves respondeu pela chefia, desempen~ando a funçãode,forma bastante satisfatoria. O ano ~e 1945, _ermitiu, com o preen-
chimento da oaior parte das vagas de inspetor de educação física,
que se realizasse um trabalho muito proveitoso de orientação da e-..• , ,ducaçao fisica nos estabelecimentos de ensino secundario, que por, ,meio de visitas constantes, quer por interme io de oficios e publi

...caçoes.
2. Informações e pareceres.

Ascendeu a 647 o nÚmero de informações ou areceres pormiln
redigidos ~ assinados, desta forma distribuidos:

Em processos de verificação •••••••••••.•••••••••••
Em processo de inspéção •••••••••••••••••••••••••••
Em documentos diversos .......- ....................

305
97

?45
SOMA ••• • • .- 647

3..!. Redação.
Coube-me a r edação do'seguinte:,Oficias •••••••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••••• 61
Telegramas •....•.•..••.••••.. ..•...•••••.•.....•• 37
Cartas •............•.•.•...•...•...•...........•.. 19
Portarias •••••••••••••••••••••••••••• ~•••••••••••• 12
Comunicaçõe ao Diretor ••••••••••••••••••.••••••••. 10

.1-" :

Edita.~~~: ......•...•.•••••••••.•.••...• -e "•••••••••• ·•• 4
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Nota para jornais ·.................................

--2-

1

SO ...... 146
4. Revisão.

Procedi à revisão de inÚmeros trabalhos, cujas provas assim se
distribuiram:

Datilografadas •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Impressas • • ••• • • • •• •• • ••• • •• •• • • • •• • • •• • • • • • •• •• •

,684 pags.,1.836 pags.
,SOHA •••• 2.520 pags.

horas de exnediente, para os soguinr.es
para tratar no I.N.E.P. •••••• 24

15

~ Serviços externos.
A fim de atender a,106 saidas durante as
Assuntos da D.E.F.
Idem noD.A.S.P.

,varios ser iços de ordem externa,

·..............................
"Idem a Reitoria da Universidade do Brasil ••••••• 12

Idem a Divisão do Pessoal •••.•••••••••••••.••••• 9
Idem ao Gabinete do Ministro •••••••••••••••••••. 6
Idem a B.... •F •D• ••••••••••••••••••••••••••••••• 5
Idem a diversos lugares .........................

registei
fins:

35
106

5 dias
3 dias
5 dias
7 dias
3 dias
6 dias

29d:ia:;

SOMA ••••
.§..' Serviços fora da sede. ,O meu trabalho fora da sede esta assim representado:,

Espirito Santo ~à •••••••••••••••••••••••••••••••••

Estado do
são Paulo

Rio •• : ••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Confer~ncias e reuniões diversas.
A ••• ,Essas conferencias e reunioes referem-se a varios assuntos,tQ

dos êles relativos a serviço da Divisão e se distribuem destaíbr

•••• ••• •• • ••• • • ••• • • •••• •••• ••• • • •• •• • •,
Parana ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••
Santa Catarina •••••••••••••••••••••••••••••••••
Rio Grande do Sul ·..............................

SOMA •••

ma:
Com o Diretor da Divisão de F.ducação Fisica ••••• 76
Com os 1nsnetores de educação fisica •••••••••••• 30
Com a comissão encarregada da Lei do Ensino Giná~
tico-Desportivo •••~............................. 12
Com a comissão enc~rregada da nadroni'ação do ma_o
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Com diversos • • • ••• • • • •• • • • •• • • • •• • •• •• • ••• • • • • • • •
9

34
terial escolar •••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOMA •••• 161
8. Despachos.

Durante o ano de 1945, des~achei pessoalmente com o Diraor
da Divisão 46 vêzes.
~. Expediente da Divisão

Respondi pelo expediente da Divisão, durante o impedimento
do res-iect Lvo Diretor verificado de 15 a 31 de dezembro.

,10. Ferias.
A A ,A 6 de"agosto er-trei em gozo de minhas fe~ias, as quais teK

minaram a 26 do mesmo mês.- , ,11.Orientaçao tecnica e administrativa as escolas especializadas.
Designado ~ela Portaria n. 218, de i8/5/945, do Diretor Ge-

ral do Departamento Nacional de Educação, realizei uma visita de 0-
N , ••• _ ,rientaçao tecnica e administrati a as escolas de educaçao fisicados

, - ,Estados do Espirito Santo, Sao Pau~o, Parana, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, a qual resultou bastante proveitosa, conforme rela-

, Atorio especial apresentado e que mereceu referencias elogiosas do
Sr. Diretor Geral do D.N.E.
12. Assuntos diversos.

Aqui estão' discriminados vários trabalhos que não puderam,ser grupados ou subordinados a qualquer dos titulos anteriores.Ei-
-los:

1. Prepa~ação do orçamento da B.E.F. para 1946.
,2. Ela bora~ão da consoLí.daçâo :das disposições sôbre escoLas de

educação f:Ísica;
3. AlteraçEes nas diretrizes para a educação f:Ísica nos estabe-,lecimentos de ensino secundario.
4. Organização das diretrizes para a ~ducação f:Ísica nos estabe

lecimentos de ensino industrial.
, ..., , 1'\5. Relatorio da Seçao Tecnico-Pedagogica sobre as atividades no

ano de 1944.
, N fW'"6. Reletorio da Divisao de Educaçao Fisica sobre as atividades

desenvolvidas em 1944.
7. Preparação de mat~ria para os Boletins de Educação F:Ísica ns.

11 e 12.
8. Revisão do programa de educação física para o ensino priffiá-
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rio elaborado pelo Departamento de =ducação Física do Estado
de são Paulo.

9. Estudo de modificações a ser~m introduzidas ~o Regimento In-
terno da D.E.F.

10. Estudo da questão das áreas livres para exposicão de moti -
vos ao Ministro.

11. Elaboração do projetb do estádio para
,ceio, a pedido do

Dr. Afranio Montenegro.
12. Estudo do projeto para abOlição da instrução pre-militar.
13. Elabora~ão de rojeto de estádiO, a pedido do Tte Coronel

Inacio de .reitas Rollim.
, -Relator'o do r: Curso ae Informaçoes promovido pela D.E.F.

-' -Organizaçao de estatisticas para o fundamento da ex~osiçao
A A ,de motivos sobre a Lei Organica do Ensino Ginastico-Despor-

tivo.
16. Elaboração de anti-projeto do edital do concurso uara bol-

sas de estudo a ser promovido pela Divisão.
17. Resposta ao ti Inquerito' remetido ela Secretaria Permanente.. ,do 11 Congresso Panamericano de Educaçao Fisica.

B) - ATIVIDADES PÚBLICAS EXTRA-FUNCIONAIS.
.. - ,1. Provas de habilitaça.o para Inspetor de Educaçao Fisica.

Integrei as bancas examinadoras _ara as qua~ro _rovas de
habilitação instituidas para provimento dos cargos de inspetor de..• , ..educaçao fisica e de assistente "de educaçao especializado em educ~- , .....çao fisica, promovidas Dela Divisao de Seleçao do Departamento,Admidistrativo do Serviço Publico.
2. Etlucação Física no Instituto Benjamin Constant.

Em consequência do trabalho desenvolvido em 1944 no I.B.C.
fui convidado ,elo seu Diretor, Dr. João Alfredo Lopes Braga, para
integrar a comissão de relotação do referido Instituto, na qual
advoguei a criação de seis lugares de professôres de educação rísi
Ca, proposta que se tornou realidade com o decreto que tratou do
assunto.
~. Educação Física no Instituto Nacional de Surdos-Mudos.

•.. ...,Designado pelo Diretor da Divisao de Educaçao Fisica, es-
tagiei no Instituto Nacional de Surdos Mudos, a fim de estudar sem

•.. - ,prejuizo das minhas funçoes o problema da educaçao fisica dos sur-
dos-~udos, no ~ue tive a colaboração do professor Helio Macedo.
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~. Padronizsção do Material Escolar.
Designado pelo Diretor Geral do DeJarta~ento Nacional de

.Educação ( of. G 1 de 2/1/945, do •-.E.), integrei a comissão or
ganizada -::>elaDivisão do Material do Departamento Administrativo,do Serviço Publico para estudar a padr nização do material es-

" -colar, tendo comparecido as nove sessoes e se realizaram.
A ,2. Lei Organica do Ensino Ginastico-Desporti-o.

Designado pelo Sr. Ministro da Educação, integ_ei,em com-
panhia do Major Barbosa Leite, Ca~. Antonio Pereira Lyra e Dr. C~
milo Manuel Abud, a comissão encarreg~da ue elaborar o ante-proj~

A ,to da Lei Organica do Ensino Gi-astico- as or~: o, trabalho con-,cluido e entregue ao ~r. inistro.
,6JICurso de Informação promovido pela Divisão de Educação Fisicaa

Tendo sico encarregado de organizar o 11 Curso de Inform~
,.. -".. ,çao promovidO Dela Divisao de Educaçao Fisica e destinado a Pro-

A _,,,fessores de educaçao fisica e medlcos especializados, realizeiseis
A ,das nove conferencias progra adas co_ os seguintes titulos:

- -, ,I - A organizaçao da educacao ~isica no ensino secundario.
A11 - Exigencias ~ que devew satisfazer os estabelecimentosde, - ,ensino secundario, quanto a educacao fisica.

111 - Direitos e obrigações dos professores de Educação :isi-,ca nos estabelecimentos de ensino secundario.•.. ,IV - Programas de educaçao fisica nos estabeleci~entos de eQ,sino secund.rio.
V - As provas pr~ticas e os certificados de educação física•

.:VI - iA Inspeção' da Educação F{sica.
ADas atividades relativas a esse curso foi apresentado ao, .,Sr. Diretor da Divisão de Educªção Fisica minucioso relatorio~

1· AConferencias.
,Durante o ano de 1945, realizei, alem das refsrentes ao

••• A •.Curso de Informaçoes, mais dez conf'e rencLas assim discrim:'nadas:
, No , ,a) - li O Metodo Nacional de Educaçao Fisica" - no auditorio,da Escola Normal de Vitoria.

... , ...b) - U ~ducaçao Fisica e Sociologia" - No salao nobre do R~
gimento de Cavalaria da Fôrça Policial do Estado de são
Paulo.

, ,c) _11 O Metodo Nacional de Educação Fisicall - No salão nº2
4 ,~stadio do Pacaembu.
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, ,
11 A Organização da Bducação Fisica no ens Ino secundan Lo", ,- No 2scritorio de regocios Panamericanos , Curitiba.

", e)- " Er igencias a que devem satisfazer os esta belecirento d3
, , . - ,ensino secundario,quanto a educaçao fisica" - No escri-, ,torio de Negocios Panamericanos, Curitiba.

f)- 11 Direitos e obrigações dos 'Jrofessôres de educação f:Í.-, ,sica" - No Escritorio de Negocios Panamericanos, Curiti
ba.

,g)- 11 Programas de educação fisica, nos estabelecimentos de, ,ensino secundario" no Circulo dos ~ili tares, Curi t íoa ,
, - " ,h)- 11 O Metodo acional de Educaçao _Ls í.ca'' o audi torio

,.da Escola de Professores de Curitiba.
, N , ,i) - 11 O Metodo Nacional de Educaçao Fisica" No auditorio- "do Instituto de Educaçao de Porto' Alegre.
, ... ~ ,

j)- 11 O Metodo Nacional de Educaçao Fisica" - No auditorio
, -do Ministorio da Zducaçao, Rio de Janeiro.

, ,8. Concurso de Contribuições ao ~etodo Nacional de Educação Fisi-

" AConcorri a este Concurso com tres trabalhos que tiveram a
"honra de conquistar os tres primeiros lugares, na ordem que se s.§.

gue:
lQ lugar - tt O M~todo Nacional de Educação Física -Origem".

,2º lugar - \I Estudo comparado entre o Metodo Nac LonaL de E-
_ ~ , A

ducaçao Fisica e o lvletodoFrance s'!,
, ,

3º lugar - 110 Metodo Nacional de Educação Fisica - Evoluçãd~
" ...'2. Concurso de Trabalhos sobre Educaçao Fisica.

••..Neste Concurso, inscrevi oito monografias, todas elas pr.§.
miadas, de acôrdo com a seguinte class~ficação:

, ,Seção Tecnico-Pedago~ica.
, ,12 lugar - It Analise do Sistema de Ginastica de Niels Bukh",

... ,22 lugar - " Lugar da F.ducaçao Fisica no Problema Educacio-
nal".

" ,3º lugar - 11 Analise do Metodo da Escola de Joinville-le-Por.tt!!
..., ,Secao Tecnico-Biologica
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,lº lugar - 11 Regime de ..ti'TidadesFis':cas ara Cr-Lança s Ce-
gas".

,3º lugar - 11 Educação Fisica Dara Desajustados da Condutatl
•

,Seção Tecnico Desportiva
12 lugar - 11 Metodologia do Treina en"toDesportivo da Luta

Livre.
3º lugar - " Metodologia do Treinamento Des_orti o do Tolei

beL de Duplas".

c) - OUTRAS ATIVIDArES CORRELACIONADAS CO n DUCA-,çÃO FISICA.

1. Trabalhos publicados.
No ano de 1945 foram publicados os seguintes trabalhos de

minha autoria:
a)- ti Os Clássicos e a Educação Física" - Editora Educação

Rio - 224 págs.
" ... ,b)- 110 gru?ap'ento liomogeneo em Educaçao Fisica - Rio - 194.5-

, "52 pags - Premiado em lº lugar no Concurso de Trabalhos s2
-, -" ,bre Educaçao Fisica, Seçao Tecnico-Biologica, nromovido p~- -, ~ -Ia Divisao de Ed~caçao Fisica do ~inisterio da Educaçao e, ... , ,Saude - ( em colaboraçao dom Paulo Araujo, or intermedio... ,da Sociedade de Estudos dos Problemas de ~ducaçao ~isica).

,
11 Subsidios para o Estudo da lli.etodologiado Tr~inamento da,Capoeiragemll - Rio - 12'0 pags - Premiado em lº lugar no

. A N' N'Concurso e -Trabalhos sobre Educaçao F'Ls í ca , Seçao Tecn1-
co-De spor-t íva ; promovido )ela Divisão de'Educação Fisica... ...,em 19b.b. - Editado Dela Divisao de Educaçao Fisica do Mini~
, ...'terio da Educaçao e Saude.

, ,d)- 11 Condições a que devera satisfazer um Metodo Nacional de... , ,Educaçao Fisica 11 - Rio - 37)pags. - Premiatd.'Oem lº lugar
A _, _ ,

no Concurso de Trabalhos sobre Educaçaú Fisica, Seçao~
, . H _,co-Pedagogica, promovido pela Divisao de ~ducaçao Fisica,

em 19b.b.- Editado pela Divisão de Educação Física do Mi-
, J ,... ,nisterio da Educaçao e Saude.

e)- " Bases gerais da ~"etodologia do treinamento desport í.vo do,Fute boI11 - Rio - .6& pags. - Premiado em 3º lugar no Con-
A _, ,curso de TrabaLhos sobre Educaçao Fisica - Se.ção 'I'e cr .•.ico -
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,des ortiva, promovido ela Divisão ae uca _:'s':'ca- E- , ~ditado pela Divisão de Educaçao F':'sicad in:'serio aa
ucação e Saúde - ( en, colaboração com tloeu de Castro

Jobim).
, A

Alem desses trabalhos fora~ ublicados em revistas es~eci~,lizadas ou de carater geral os seguintes art':'gos eus:
, '" ,1)- " Os C1assicos e a Educaçao Fisica - o _aig e- -nsaios

. .."in " Revista Brasileira de Educaçao Fisica" - Q 3 - Rio .•

,11)- " O Metodo Nacional de
sal de Educação Física
lista - Nº 36 - Rio.

.. ,3ducaçao Fisica" - in Boletim en-
do Departamento de Ecucação Naciona-

A •• ,
11 Conferencias e Congressos de Educaçao Fisica rea_i~a os
na Am~rica do SuP' - in 11 Re ista br sileira de ducação,
Fisicall

- º 13 - Rio.
,.3)- 11 O eterno problema do grupar.:t'lntohomoge eo' - in 1 Revis.. ,ta Brasileira de Educaçao Fisica" - Nº 14 - Rio.

A •• ,4) - " conferencias e Congressos de 1!:duca'çaoFisica realizados, - ,na America do Sul" - in " Revista Brasileira de Educaçao Fi
sica". Nº 14 - Rio.

, ,5)- 11 Subsidio oara a _=istoria da C poe í.r agem no Brasil" - in.. ,
11 Revista Brasileira de Educaçao Fisica" - Nº 15 - Rio.

6)- il Organização das Horas Livres e .de Recreio" - .1n Revista.. ,Brasileira de Educaçao Fisica" - Nº 15 - Rio.
7)- 11 Conquiste a Confiança de Seu Filho" - in 11 Revista Erasi-

'" ,leira de Educaçao Fisica" - Nº 15 - Rio.
A •• ,

8)- " Conferencias e Congressos de Educaçao Fisica Realizados na, ,America do Sul" - lu 11 Revista Brasileira de '""'ducaçãoFis,i
ca" - Nº 15 - Rio.- , ,-9)- " A Educaçao Fisica, elemento 'indissociavel de educaçao" -.. ,in "Revista Brasileira de Educaçao Fisica 11 Nº 16 - Rio.

10)- 11 Aproveite os seus momentos na praia" - in 11 Revista Br-ª
sileira de ~ducação Fisica" - Nº 16 - Rio.

, .. ,12)- f Curiosidades - Pequenos fatos da Historia da Educaçao Fi-
sica no Bras í.L'' - in "Revista Brasileira de Educação Fisi
ca'l - N Q 17 - Rio.

l3)~ 11 O Métodp acional de Educação Fisicall
- in n Revista Bra-,si eira de -,qucação isica 11 - Nº 17 - Rio.
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l~.)-
," Ginastica para homens" - in 11 .Re "s--.. ,caçao Fisica" - Nº 17- Rio.

.. ,15)- 11 Sociologia e Educaç<::o-isica" - in " Revista .orasileira
de "'-'ducaçãoF:lsica" - Nº 18 - Rio.

A ,16)- " Conferencias e Congressos ae E "caçao -':'s:'carealiza os
na lI.m~ricado Sul" - in 11 Revist;a Bras"leira de Llducação,Fisica - Nº 18 - Rio.

, _,. Â17)- " Nos dominios da Educaçao Fisica da Força _ol:'c"a._1
- in.. ,

11 Revista Brasileira de Educaçao "E"isicall
- Q 19 -

, ,18)- 11 Pequenos fatos da Historia da "'""ducaçãoFisica no nra-
si111 - in ri Revista Brasileira de Educação -nº20
Rio.

'" 19)-
, Educação11 Curiosidades - Pequenos fatos da Histroia da, EducaçãoFísica no Brasilll - in " Revista Brasileira de,Fisicall - nº 21 - Rio.

20)- evolução , ~ducação ,
fi A dos metodos e conceitos de isica 00,minantes no Brasil durant,e o seculo :::c: - in 11 Revista.. ,Brasileira de Educaçao Fisica" - Nº 22 - Rio.

, .. ,21)- " Curiosidades - Pequenos fatos da Historia da EducaçaoFi,sica no Brasil" - in 11 ,Revista Brasileira de Educação Fi
sicatl - Nº 22 - Rio.

, ,22)- 11 Conceitos e Metodos de Educação Fisica dominantes noBrj!
, , -' "si1 durante o seculo XX ate a adoçao do etodo France!'.:"-.. ,in ,li Revista Brasileira de Educaçao Fisicall Nº 23 - Rio.

A ,23)- fi Conferencias e Congressos realizados na America do Sul" -,
1!! - 11 Revista Brasileira de Educação Fisica 11 - Nº 23
Rio.

2~.)- 11 11. Educação física dentro do quadro geral da Educação"- ,in 11 Educaçao Fisica" - Nº 82 - Rio.
, ,25)- 11 O que a sociedade politica exige do educando no eriodo, , ,

correspondente a escola secundario" - in" duca"ão Fisi
ca" Nº 83 - Rio.

, , ,26)- 11 O Metodo Nacional de Educação Fisica" - in 11 Educação Fi
sica" - Nº 85 - Rio - 1945-

\ , H "27)- " yuriosidades - Pequenos fatos da Historia da Educaçao Fi
,ica R..9 Brasi1" - in 11 Educação R:Ísicafl : Nº 87- Rio •..-
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28)- li História da Educação F1sica no Brasil - I per:Í.odoeolo-,nialll - in "Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos" -
Nº 9 - Rio.

29)- 11 História da Educação F1sica no Brasil - 11 - O Impérioll
-,in 11 Revista Brasileira de Estudos Pectagogicostl - NQ 10

Rio.
, ... , ,30)- 11 Historia da Educaçao Fisica no Brasil - 111 - Republica,( Ia fase)1l - 1!1 ti Revista Brasileira de Estudos Pedago-

gicos" - Nº 11 - Rio.
, - , ,31}- 11 Historia da Educaçao Fisica no Brasil - IV - Republica -,( 2a fase)tr - in 11 Revista Brasileira de Estudos Pedagogi

cos" - Nº 12 - Rio.
, •.. ~ ,32)- " Historia da Educaçao Fisica no Brasil - V - Republica,(3a fase)tt - 1!1 "Revista Brasileira de Estudos Pedagogi

cos" - Nº 16 - Rio.
33)- 11 A verdadeira significação do I Congresso Argentino de E•.. ,ducaçao Fisicall - in "Nueva Era" - Volumen XV - Rio

, , A
34.)- 11 Criticas ao Metodo Frances na França e no BrasLL" - in

11 Revista Brasileira de Educação Física" - Nº 24 - Rio.

D - CONCLUSÃO
Tenho a impressão de que o ano de 1945, principalmente em

virtude dos estudos realizados ~ara a elaboração de diversos 11
vros, monografias e artigos, foi bastante proveitoso e os conheci
mentos adquiridos muito contribuirão para que, em 1946, possa de-
sempenhar as mi~as funções com maior rendimento •

Em 8 de janeiro de 1946. .•.

Inezil Penna Marinho,Tecnico de Educação
•.. ~ ,Seçao Tecnico-Pedagogica •
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