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Legen4ás diversas para pastas, capas de livros, pequenos
avisos, etc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Diagr as diversos •••••••••••••••• ·•••••••••••••••••••••••••••
Esque as para desfiles ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11,Grafi os diversos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39
Gráfi ~s estatísticos sôbre a9 atividades nos estabelecimen-

tos de ensino secundario no ano de 1939••••••••••••• 2
Desenhês sôbre diversos motivos •••••••••••••••••••••••••••••• 22
Letrel os éontendo as inst~ções Eara registros de diplomas

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

~f{Ã.
Embora o expediente não esteja &fecto, procurei ali-

viar O serviço da Divisão, redigindo o seguinte:
Of!cios •••••••••••••••••••••••••• 234
Telegramas ••••••••••••••••••••••• 36
Carta •••••••••••••••••••••••••••• 1
Memoranda •••••••••••••••••••••••• 4
Minuta de decreto •••••••••••••••• 1
Comunicações ao Diretor •••••••••• 16
Consultas ao Diretor ••••••••••••• 2

SOMA.•••••••••• 294,. ,Ha ainda a acrescentar numerosos relatorios que por mo-
tivos ãiversos me couberam redigir e que são estes:
I) - ~ verificação do Curso Provisório de Educação Física do Esta-

d9 de Santa Catarinaj .
II) - l:>einspêção" qy.anto à educação f!sica, do Ginásio Catarinen-

e~em Florianopolis~ Estado de Santa Catarina;
•• , .., I #De!nspeçao, quan~o a educaçao f~siea, do Oolegio Sagrado Co-

raçao, em Florianopolls, Estado de Santa Oatarinaj
IV) ~ ~e inspeção, qUaRto à educação fisica, do Colégio 2 de Dezem-

bro, no Distrito Federal;
. - ..", .fiscal1zasao das segundas provas Earcla1s da Escola Superi-

de Educaçao Fisica do Estado de Sao Paulo;
~~.cância procedida no Liceu Rio Branco, em são Paulo,são PauJ.o e

..III)

-
-
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VII) - Das atividades seraia da Divisão de Educação F{sic&. des-
de a sua f'undaçao.

~~~~Í~~+CA
Os trabalhos neste ramo. embora exhauatlvos. pouca signi-

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

Foram extra!dos nos meses de Janeirol Fevereiro e Março
29.400 dados de 420 t~ichas de Informações". Tais dados foram depois
confe~idosl eorrigidos 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 BEducação F!sica - Estat!stica". de minha auto-
ria.

I , ADois quadros estat~sticos foram tambem organizados sobre
as atividades nos estabelecimentos de ensino secundário no decórrer
do ano de 1939.

•• r ~ICBASDE INFORMAQ~~~"

..•

As "Fichas de Informações" permitiram exercer o mais se-
vero contrôle sôbre os estabelecimentos de ensino e suas atividades
quanto à eâucaçáo f!siea. Pode ser assim sintetizado o trabalho com
as m.esmãs:
Organização de 132 processos de "Fichas de Informações".
ColQcação lia. 'ordem alfabética de 795 "Fichas de Indformaçóesu•
Devolução de 2 "Fichas de Informações".
Exame de 795 "Fichas de Informações" para verificação das falhas a-

presentadas pelos 605 estabelecimentos que responderam ã"Fi-
aba" meneionada.

s

- PROVID~NCIAS TOMADAS. . .. . .. . ~. .
Foram tomadas as devidas providências solicitadas em:

:t. _
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Oficios •••'.'••'•••••••••'•••'.71
Telegramas. •••••••••.•.•.•.••• 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 Ffsiea do Estado de Santa Catarina .•
Ginasio Catarinense, em Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Colegio Sagrado Coração, em Florianópolis,. Estado de Santa Catarina.
Colegio 2 de Dezembro, no Distrito Federal.
Escola Superior de Educação Ffsica do Estado de são Paulo (duas ve-

zes).
Onze estabelecimentos de ensino secundario forrum 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 Ffsica,

em colaboração com a Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do De
partamento Administrativo do Serviço Público; -

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

e amentação da frequenci.a aos exercicios físicos nos estabeleclme!1
tos de ensino secundario.
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CONC~~DE TRABALHOS SÔB~ EDUCAÇÃO FÍSICA
.. , . ". . . . ,

#Designado pelo Exmo. Sr. Ministro da Educação e Saude pa-
ra Lntegrar a comissão Julgadora do concurso supra-mencionado e es-
oolhido pelo_ Sr. Presidente da referida Comissão para funcionar co-

#mo Secretario da mesma# assim posso resumir as minhas atividades
nesse sector:,. . .. ..Catalogaçao dos trabalhos inscritos e sua divisao pelas secçoes de

pedagogia da educação fistca e medicina espec,ial1zada.,Relacionamento dos candidatos# com os dados indispensaveis.
Estudo do critério para julgamento dos trabalhos# o qual foi publi-

cado antes daquele se iniciar.
Leitura e critica dos seguintes trabalhos: Jogos", "Saúde e Educa-

ção Flsica", Manual de C ate à baioneta# luta corporal e
box", "Pedagogia da Educação Flaica~, "'ducação Fisiea" e
"Ensinando a Nadar", num total de 9~ paginas que se encon-
tram devidamente anotadas.

CONFE~NCIAS SÔBRE ASSUNTOS DIVERSOS
. '.A •Essas 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 sobrecar-

regadas de serviço ou em impedimento, exerci as funções de datiló-
grafo, passando a m~quina trabà:Jhoa num total de 108 ·páginas.

MIMEOGRAFIA
Foram mimeografadas 100 cópias de treis testes diferentes,

, "coaro~rtando cada um treis paginas, num total de 900 paginas.
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ATIVIDADES FORA DA SEDE
Ás missões de que fui incumbido ~ora do Distrito Federal~

podem dêste modo ser relacionadas:
- ..'De 19 de Março a 3 d~ Abri1~ para verificaçao do CUrso Proviso-

r!o de Educfção Flsiea do Estado ~e Santa Catarina ~ inspe-
çoes nO,Ginaslo Catarlnense e Colegio Sagrado Coraçao, 6m
F1orianopolis. (16 dias).

De 20 a 24'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 ~isca1ização 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 SUpe!'io;-de Educação F1sica do Estado de são Pau-
lo e sindicancia 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 discriminados vários trabalhos que não foi pos-

sive1 grupar em nenhum dos titu10s anteriores. Ei-1os:
I) - Confeçção de um modê10 de Upicha de Informações" para uso dos

municipios. . ,
lI) - Idem, para uso das associações desport1vas.
III) - Cálculo para impressão das "Fichas de 'Informações", qu, de-

vem ser enviadas aos estabelecimentos de ensino secundario
para apunação dos dados relativos ao ~o de 1940.

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

V) - Relacionamento dos c91égios do Distrito Federal que n;'o pos-
suem professores ou medicos especiallzados.

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

VII) - Colaboração com o Sr. Diretor para a organização do Progra-
me Geral do Des~i1e da Juventude Brasileira em 1940.

~:l)-Estudo para o critério de classificação dos estabelecimen-
tos de ensino secund~rio que solicitam inspeção preliminar.
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IX) - C~lculo para atribuição de pontos às
educação risica dos estabelecimentos

X) - Organizaçã9 de testes de atenção· para
educação fisica.

XI) - Organização de test~s de cODhec~entos para pesquisas nas es-
colas de educação fisiea.

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

Y..III)- Elaboração da proposta para um "Concurso de Trabalhos sôbre
Educação Flsica".

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

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

XVI) - Realização dos testes de atçnção e dos de conhecimentos na E~
cola Nacional de Educação Flsica e Desportos.

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

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

XIX} - Seleção de 54 aforismos sôbre educação f1sica para a sua pro-
paganda.

XX) - Requisição de um processo.
XXI) - Parecer sôbre o livro "Educação F1sica" de Eollenda Loyola.

instalações e ma~erial de
de ensino secundario.
pesquisas nas escolas de

ATlyIDA~S.E~TRA-OFICIAIS RELACIONADAS COM A EDUCAÇloFjSICA
. ., .Alem das minhas atividades regulares prescritas pela Divi-

são~ exerci mais as seguintes:
I) - Con~erência no Ginásio Piedade sôbre o tema M~ Psicologia da E-

ducaçãe Fisiea Aplicada. à Infância lf.

11) - sér!e d~ 10 confe:ências na ~ssoci~ção dos Pro~e8aores de Edh-
caçao Fisioa de Sae Paulo~ sobre varios assuntos relacionados
com a educação f1sioa. . .

111) - Apresentação de treis teses~ sendo duas ao I Congresso de E-
ducação Fisica do Estado de são Paulo e uma ao Concurso de
, -Tecnico de Educaçao~ promovido pelo DASP.

- Publicação de uma série de cinco artigos sôbre educação r!sica.
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- # lhV) - Impressao, por conta propria, dos seguintes traba os:
"Educação Flsice. - Estatistic§.rt- Com uma slntese do desenvolvi-

mento da educação fisica no Brasil e gráficos ilustra~
tivos~ devidamente interpretados - 1a. Edição - 1940
(MaiO) - 2&. Edição - 1940 (Setembro).

RTabe1a para a determinação dos valores Tórax e Abdomens Superior
e Inf~riorn -(Adotada oficialmente pela Divisão de Educa-
ção Fisica do Ministério da Educação) - la. Edição - 1940
(Maio) - 2a. Edição - 1940 (Junho).

"Psicologia da Educação F!sica Aplicada à Infância" - la. Edição
. 1940 (Junho) - 2a. Edição ~ 1940 (Novembro).

"Especialização - Fator preponderante ria Técnica da Edu9ação F!-
sicaft - Mono~afia para eoncurso de Tecnico de
Educação - 1940.

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

"Que exigências devem satisfazer, quanto à Educação Flsica, os Es-
tabelecimentos que desejam obter Inspeção Prelim1-
nar?U - (Trabalho apresentado ao I Congresso Pau-
lista de Educação Flsiea) - la. Edição - 1940 (Ou-
tubro) - 2a. Edição - 1940 (Novembro).

VI) - Pesquisas na Bibliot.eca Nacional e na Biblioteca Municipal
de são Paulo de todos os trabalhos publicados por autores
brasileiros, que diggm respeito à educação flsica.
- Preparação dos seguintes trabalfios que se encontr~ pron-

tos para ser impressos:
a) - HEduea~ão Flsica e Sociologia - Obra social da educa-ção 1'is1c8tt o .
b) - MA influêncta da Educação F!s1ea na formação e corre-

ção do earater" - (EstudO documentado sôbre surpreen-
dentes resultados obtidos por meio da educação 1'1si-
cal.

- Apresentação ao Diretor do Departamento de Educasão Flsi-
ca do Estado de são Paulo, Cap. Sylvio de Magalh~es Padi-
lha, de um ante-Rroj~to para reorganização da Escola Su-
perior de Educaçao Fisicf dQ Estado de são Paulo, que,
segundo soube por 1ntermedio do Cap , Dr. Erlindo Sal~.ano,
01 aceito integralmente, estando em vias de ser submeti-

à assinatura do Sr. Interventor Federal, Dr. !dhemar
e~s.

VII)
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Incluso junto o meu ItDiá.riode Serviçolt, onde se encon-
tram especificadaa, dia por dia, todas as minhas atividades, soli-
citando para o mesmo o vosso "visto", porquanto tal peça tem para
mim grande signL.""icação.

Julgando ter tido em 1940 um ano operoso# que contri-, ,buiu grandemente para os meus conhecimentos tecnicos e burocrati-
cos, devo acrescentar aqui os tres cursos que fiz, dos quais dois
na Associação Brasileira de Educação, o primeiro de 17. co~erên-
cias e o segundo de 10 e ainda o Curso de Psicologia Geral no·Ina-.
tituto de Psicologia da Universidade do Brasil, onde cumpri um es~,tagl0 de quatro meses. Parece ass~ que,no ano corrente, me a-
presento melhor aparelhado para atender às exigências desta Divi-

- ' - *aao, em particular, e do serviço pUblico de um modo geral.
Apresento-vos os protestos de minha elevada estima e

maior consideração.

Em 9 de Janeiro de 1941.

:I ZIL PENNA MARINHO
Assistente de Ensino.




