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MINISTÉRIO DA E::::~:::_ eLO E SAÚDE

DEPARTAMENTO NACO ~_ == EDUCAÇÃO

OIVISÃOOE EOUCACÃO FfslC

RIO DE ANEIRO'''ol

Senbor Diretor:

199
45
..22...

279
;4

Tenho a honra de pas sar I ne s
tórl0 contendo o resumo das s p

1944.

-ssas maos um rel~
no o de

Ao) - ATIVIDAIES Pt1BLICAS FUNClüNAIS
h.. Chefia ~ Seção

Desempenhei as funções de Chete da Seção T'cnico-Pedagógica
até o dia 4 de dezembro, quando, em virtude de ter sido convocado
para o serviço ativo do Exércltc, as transferi á assistente de edu-
cação Alice Gera1d1na Barbosa Eargreaves. Seção Técnico-Pedagó81
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 sêbre os estabelecimentos deeE
sino secundário, levando ainda, a todos êles, a sua orlentação,quer
por inter.m~dio da visita dos inspetores, quer por elo de ot!dos ou
telegramas o

lPtor-mações e pareceres
·Ascéndeu'a'~86 'o-número de informações ou pareceres por mim

redigidos e asinados, desta fo~a distribuídos:
Em processos. -',

De verl.fi·caqãoem éstabelecimento& de ensino

,
I c!

cundárl0 •••
De inspeção pelos inspetores da Divisão ••••••.••••••••••••
Diversos ••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••• Q •••••••••••

Emofícios •..••• ~.••.•.•••.••..•. ' •.....•••.•...••.•....•.
Em. c.aI'tas •••• "•••••• "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Em tele gramas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Em requerimentos diversos ••••••••••••••••••••••••••••••••
Em comunicações de inspetores da D1visão •••••••••••••••••
Em relat6rios div6 os •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Em d9cumentos dive S08 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOMA •• ••• • • • •• •• •

12
914
5
7

26--, -107
;86
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DEPARTAMENTO NACIO _:::E EDUCAÇÃO

DIVISÃO D~ EDUCAÇÃO FíSICA

RJO OE .JANEIRO, O. F•

.2.t...._Redação
,,,'Cotibe-mea redação do seguinte:

SOMA. •••••••••

158
87

217

4
9
6

12
6

18
1

1

519 .

Ofícios ..•..••...............•.......•..•..•.....•.....•..
Cartas •.•...•....•••........•.............•................•
TelegJ'amas •••••••••••••••••.•••••••••.•.•••••••••••••••••••••
Portarias
Ordens de

••• • • • •• • •• • • •• • •• ••••• •••• • • • • • •• •• • ••• • •• • • • • • •
serviço •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Editais para concursos e campeonatos ••••••••••••••••••••••
Ata.s ••.•••••••••.••••••...•.•••••••.•....•••••.•••••••.••••
Relatórios •• • •• • • • • •• •••• •••• ••• • • • • •• •• •• • • •• •• • •••• •• • • • •
Notas para o Diário oricial e jornais diversos ••••••••••••
Memorandum • • • • •• •• • • •• • ••• • •• •• •••• •• • •• • • •• • • • • •••• ••• • • • •
Comunicação • • •• • •••• • •• •••• •••••• • •• • • • • •• • • ••• • ••• • •• • • ••

~ Impressão
,,,'Fti1éncarregado de organizar e acompanhar 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 ex~plares)
;. Boletim de Educação Física n. 11 (2.000 exemplares)
4. Educação Físlcapara Cegos (1.000 exemplares)
5. Metodologia do treinamento da eapoeiragem (1.000 exemplares)
6. Metodologia do treinamento desportivo da esgrima (1.000 exempla

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

resl
8. 'Condições a que deverá satisfazer um Método Nacional de Educa

çãoFísica (1.000 exemplares)
9. Sugestões para uma ficha de ..contrala médico desportivo para cl,Y.

bes de futebol (1.000 exemplares)
10. Educação ~íslea para portadorê8 de,defeitos tísicos (1.000 exem

plares)
11. O aperfeiçoamento físico do servidor do Estado e a sua influên-

cia no rend~ento do serviço pÚblico (1.000 exemplares)
12. O I~quérito sSbre o Método Nacional de Educação FíSica, realiz~



~ Serviços ,externos
Afim dé"átérider a vários serviços de ordem externa, regis -

tei 215 saídas J durante as horas do expediente, para os seguintes
fins:
Impressão de trabalhos da Divisão na Tipografia B. de Souza ••••

MINISTÉRIO DA E9UC-C3.0 E SAÚDE

DEPARTAMENTO NACIO '""'_ :::c: EDUCAÇÃO

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA

RJO DE .JANEIRO, D. F.

do pela Divisão de Educação Física (1. o e p1~a).

5.:.... Revisão
Prócedi á revisão

sim se distribuiram:
Datilografadas •••••••••••••••••••••

de inúmeros trabalhos, cujas provas

546
1.653

pág1l:as
páginasImpressas • ••• • • • ••• • • •• • • • • • •• • • •••

SOMA ••••••••••• >".199 'págirias

Idem na Imprensa Nac~ona1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Assuntos da D.E.F. para tratar na Divisão de Seleção do DASP •••
Idem na D1visão de Aperfeiçoamento ••••••••••••••••••••••••••••
Idem ao D.•I.P •••.•••..••••••••••••••• .,••••••.•.•..•••.••.••.••
Idem ao I.N.E.P •. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Idem' Divisão do Material do M.E.S. • • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • ••• •
Idem â Divisão do Orçamento • • • • • •• • ••• • •• • • • •• • • • • • •• • • • •• ••• •
Idem á Tesouraria do M.EoS. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem á E.N.E.F.D. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I 1-Idem a Div 8ao de Obras •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem ao Instituto Benjamin Constant •••••••••••••••••••••••••••

I D •.• 'Idem a ivi8ao do PEis,80a1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem ao ·-C.N .E. .••••••.•••••..•.••••••••••. e •••••• e e •••.•••••••••

Idem ao Gabinete do Ministro ••••~::••••••••••••••..•••• ()••••••••
Idem ao D.N .E. •• • • • •• •••• • • • • • • • ••• •••• ••••••••• • • • •• • •• • • • •••
Idem a d1versos 1ugare a •••••••••••••••••••••••• ,•••••••••••••••

SOJIA •••••••••••••••••••

L... Serviços !2.t!.- da .~
'"' '0"méu"trábàlbO "fóra da sede está ass~ representado:
Recife •••••••••••••••••••••••••••••• 9 dias
são Paulo ••••••<Ii' •••••••••••••••••••• 7 dias

as -

4
2

26
;9
9
5
3
8
2

3
1.0
;q.
2

4
5
5

54
215
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ª-'-- Confer3ncias ..!...reunióes.diversas
'Essaseónferêriélas'e 'rélirilõésreferem-se a vários

todos 31es relativos a serviço da Divisão, e se distribue
assuntos,
desta fo!:

MINISTEôRIO DA EDUC~C':O E SAÚDE

DEPART AMENTO NACIO A_ ::::E: EDUCAÇÃO

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA

RJO DE JANEIRO, D. F.

Curltlba •••••••••••••••••••••••••• 4
Florianópolla ••••••••••••••••••••• 3 dias
Porto Alegre •••••••••••••••••••••• 4 dias
S811tos •••••••••••••••••••••••••••• 1 dia
Araraq uara •••••••••••••••••••••••• 1 d.1
Campinas • ••• ••• •• • ••• • • • • • • ••••• •• ld1

SOMA •••••••••• 30 dias

ma:
Com o Diretor da Divisão de ducação Física •••
Com o Ministro da Educação •••••••••••••••••••
Com o Dl'retor da Divisão de Aperfeiçoamento ••
Com o Diretor da E.N.E.F.D ••••••••••••••••••

SOI4A •••••••••••••••

103

5
4
6
9

127

DIversas • •• •••• • • • • • • •• • • • •• • • •••• • • • • •••• •• •

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 S!funções
,.... '·Ná'áuáênélá'dQ'Dr. Paulo Frederico'de Figueiredo Araújo,c~
te dá Seção Técnico ...,.Biológica,que se verificou del a 20 de Julho;
resPondi pelo expediente da referida Seção" procul'ando,na med1da do
possível, atender a consultas enviadas e dar andamento a processos

-, diversos.
~ Trabalbo extraordin'r10 ~ remuneração .

--'Em vlrt~dede necessidades dééorrerites do exercício de mi-
nhas funções, fui obrisado a trabalhar extraordinariamente nos se-
guintes dias:
Janeiro - 5, das 17 ás 18 •••••••••••••••••••••••••••••••1 h.

6, das 17 '8 17,30 •••••••••••••••••••••••••••• 1 h.3Om.

- --=--------- ------------.:::_-- -- - - -



17 ás 18 ••••••••••••••••••••••••• 1 h.
17 ás 17#30 ••••••••••••••••••••••

27, das 17 ás 18#15 •••••••••••••••••••••• 1h.l5m.
28, das 17 ás 18.30 •••••••••••••••••••••• lh.~Om.

8, das 8 ás 9 )sábado) ••••••••••••••••• 1 h.
14#

Fevereiro
25#
26,
29,

:Março - 4. das
1~, das
14, das

Abril -
17.
24,
25,

Maio ao 2~,
Junho = 1#

2,

5,
6,
7,

8,
9,

10,
15,
16,
17,

Julho - 1,
27,
28,

RIO DE .JANEIRO, D. F.

MINIST~RIO DA ED C~C::'O E SAÚDE

DEPARTAMENTO NAC~ ~_ =E EDUCAÇÃO

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA

7, das 17 ás 18 ••••••••••••••••••••••
S, das 7,40 ás 9 (sábado) ••••••••••••••

das 17 ás 18 •••••••• ~•••••••••••••• 1
das 17 ás 17,30 ••••••••••••••••••••

10,;0 ás 11 •••.••••.••••.••••••

10,
14#
26, das
24, das 17 ás 18 •.•.••••••••.•••••.••

5

h.
.2

das 17 ás 18,~0 ••••••••••••••••••
das 7,45 ás 9 (sábado) ••••••••••••
das 8 as 11 ••••••••••••••••••••••
12 ás 16 (sábado) •••••••••••••••••

das 19,~0·.áa24
das 10.~0 ás 11

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

•

das 8,45 ás 10 ••••••••••••••••••••••
das 8.45 ás 10,30 •••••••••••••••••••

das 10,20 ás 11 ••••••••••••••••••••••
das 7 &s 11 e das 17 ás 21,40 ••••••••
das 7 ás 11 e das 17 ás 21,45 ••••••••
das 7 ás 11 e das 17 ás 18 •••••••••••
das 7 ás 11 e das 17 ás 18 •••••••••••
das 9 ás 11 • das 17 ás 18 e das 20,30
ás ~. ...•.••....••.......•..•••.•..•
das 17 á~ 18 •••••••••••••••••••••••••
das lO,~O.ás 11 ••••••••••••••••••••••
das 8,~oás 9 (sábado) •••••••••••••••
das '17 ás 2; •••••••• ~••••••••••••••••
das 6,50 ás 11 •••••••••••••••••••••••
das 8,~o ás 9 ••••••••••••• 0 ••••••••••

das 8,15 ás 9 (sábado) ••••••••••••••••
das 10.20 ás 11 ."•••.~••••••••••••••••
das 7,30 ás 11 •••••••••••••••••••••••

•

1
lh.~.

•

lh.l5m.
; h.
1&. h.

4h.;om.
•

lh.l5m.
lh.45m.

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

6h.3Om.
1 h.·

30m·
30m·

6 h.
ij,h.1Om.

30m·
45111.
4Om.

3h.;om.
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MINISTEÕRIO OA ED C-C'::;O E SAÚDE

DEPARTAMENTO NACIO ~_ :::=: EDUCAÇÃO

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA

R O OE .JANEIRO, O. F.

Agosto - ;, das 10 ás 11 e das 17 ás 17,;0 ••• •• •... .
5, das 8,;0 ás 9 •••••••••••••••••••••••••••

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

12. Férias
- . " -, 'Á "18 de agosto entrei em gôzo de minhas rér1as,as
minaram a 4 de outubro.
~ Verificações, 2:!, escolas_~ educagão física

." Ftiricionandó'como 'Presidente da Comissãó e Relator ,procedi a
ver1ficação dos Cursos: Normal de Educação Física do Estado de Per-
nambuco, Normal de Educação Pisic e par or de E cação !slca da
Escola de Educação Física e Desportos do paraná, que, na forma do
arte 62 do decreto-lei n. 421, de 11-5-9;8, hav1am solicitado reco-

a.i te.t

nheclmento.
!!u.. Or1entagãotécn1ca.!. administrativa ás escol s especlalizadas
"" ., 'Désigriádó·péla'pórtárlâ'ri. ' ~ 'dê' .~ do Diretór
Geral dO'Departamento Nacional de Educação realizei uma visita de 2
r1entação técnica e administrativa ás escolas de educação físioa doá
Estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, a
qual resultou bastante proveitosa, conforma relatór10 espec1al ap~
sentado e que mereceu refer3ncias elog1osas do Sr. Diretor Geral dó
D.N .E.
~ Assuntos, diversos
., , , Aqui 'estãó'discr1minados v'r1os trabalhos que não puderam
ser grupados ou subordinados a qualquer dos títulos anteriores. E1-
10s:

1. Plano de.atividades daD.E.F. para 1944.
2. Seleção e preparação da matéria para os Boletins de Educação

Física nOs. 9, 10 e 11.
;. Colaboração na realização dos campeonatos coleg1a1s de nata-

ção e atletismo.4. Organização do arquivo fotográfico da D.E.F.
5. Colaboração na elaboração dos Anais do I Cóngresso Panamer1c~

no de Educação Física •
•*
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Integrei as bancas examinadoras instlt para as três Pl'2.
vaa de habilitação realizadas para prov~ento dos carg s Inspe-
tor de Educação Física, promovidas pela Divisão de Seleção do Depa~
tamento Administrativo do Serviço PÚblico.
~ Provas ~ Habilitação para Pro1"essor ~ __ ~.;;;..;a.;~,

lás T'cn1c8.s· ..-
:!sica~ ~

... "... '-Foram realizadas, por interm'dio da Divisão de Sele-
ção do D.A.S.P., quatro provas de habilitação pa.ra.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 pro as.
~ 'ducação Física ~ Instituto_Benjamin Constant

_;Deslgrladopelo Sr. Ü1istro da Éduéáção .Pára entrar em en -
tendimentos com a direção do Instituto Benjamin Constant, aftm de
estudar o problema da educação física dos cegos e elaborar os res -
peotlvos prosramas, estag1.i durante vários eS6S o referido esta-
be~ecimento. A realização dSsse trabalho, sem p j ízo das minhas

. f'unções ou vantagem de qualquer natureza, apresentou resulta.d os
excelentes. Elaborei o projeto do campo para exercícios f'ísieas,com
o respectivo aparelhamento, e o do "play-ground", com 08 desemxs~
detalhes dos aparelhos a serem Instalados. As obras para ambos já
foram iniciadas e vão adiantadas. Foi adquirido tam~m, por minha
indicação, material adequado aos exercícios f'1sicos destinados a c~
gos, como campainhas, guizos, apitos, pandeirosl chocalhos, ete.Fiz
a seleção dos exercícios mais indicados, criando ainda uma série de
dez jogos originais e colhi observações 1mportant!s$~s que doeu -

. - ~. .mentarao um relatorioespecial a ser apresentado ao Sr. 1nistro da
Educação, por intermédio da D.E.F. Alguns f'unelonários da Divisão
prestaram-me vallos:!ssima oolaboração e nada mais justo do que ci-
tá-los aqui. Em prtme~ro lugar devo referir a assistente de educa -
ção Aliee Geraldina Barbosa Hargreaves, na qual encontrei a mais e~
treita cooperação; a êsae nome devo acrescentar os dos inspetores
Bomeu de Oastr~ JObim, Sebastião da Silva Cruz e Carlos Augusto Ca~
Ia e Silva.

,.
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!L... Campanba.~A:eerteiçoamento .Físico do Se atado
, .. 'Á. "cónvlte 'cioDirétordá Divisão de Aperf"ei do DASP,

fiquei encarregado da Campanha do Aperfeiçoamento Físic
dor do Estado, desobrigando-me da ~ssão a contento da referida au-
toridade, coní'orme agradec ntos recebidos pelo rei tório especial
apresentado.
~ LOl1~p!ada92!.Servidores Civís ~Brasil

Fui deáignado pelo Sr. Diretor 'da Divisão do Pessoal do Mi-
nistério da Educação e Saúde para integrar a Com1ssão encar-re gaôa de
organizar a representação do M.E.S. para participar da I Olimpíada
dos Servidores C1vís do Brasil. Conto , do conhBc ento de todo~
coube aos funcionários do referido nlstérl0 levantar o titulo de
campeão dos jogos em aprêço.
~ Reunião ~ Edueação.,F!slca
," ..,'Déáignadó 'Pôr 'Portáriaa especiais do Diretor da D1visão de

Educação FíSica, fui investido da qualidade de a sistente técnico
da D.E.F. na mencionada Reunião, na qual funcionei a1.nda como secl'!.
tárl0., Independentemente disso, apresentei o res de minhas idéiáa
para cada um dos 48 temas q\18 ~;~~rlam ser estudados, os quais mer!,
ceram elogios do Presiden .ta Rlit11ão e de muitos delegados esta .:.
dua18.
~ Conferências
, " ", '])úrárite '0 ano de 1944, realizei cinco conferênc1as ~1m d1.§.
crJ.m1nadas:

a) •• em Niterol,a convite do Diretor da D1v~são de Educação Fia!
ea do Estado do Rio, sob o t!tulÓ "Fundamentos filos6ficos da educo!!
ção em geral e da educação física' em particular'l;
b) - em Porto Alegre, Florianópolls e Curitiba, sob o titulo lIEd~

cação FíSica, elemento 1nd1ssociável da Educaçãou•
c) - na Associação Bras11eira de Imprensa, a cOnvite do Instituto

Nacional de C1ência política, sob o título !tA Educação Física e o
Estado Nacional-.
2:- !! Conferência S!.Proteso 8, 2 Educaclón_ Física
'" ,. 'Áténderido'aó'cónv1te'dá'Asoé1áélóri'd8 'Prófésóres de Educa-
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clón Física da Argentina, remeti para a 11 00 ~e a Prof sores
de Edücaclón Física, realizada em Buenos Aires de 11 & ~de deze
bro de 1944, três trabalhos subordinados aos seguintes t! o: O
Problema do Grupmnento H ogêneo no Brasil , "Objetivos e Caracter!s
tlcas da Educação Física no nsino Sec dárl0 e Papel da d: cação
Física na Preparação Militar·.

"{ ~ COllCUPaO ~ ,Contribuiçõe~ .!2.~MétodoBaclonal,_.9!..EducaçãoFísica
' •• J" 'Óorióorri 'áêsté "ÓoncÚl'so éoní dólátrábá1hÓs, 'qué 'tlverám a
honra de classiricar-se nos dois primeiros lugares, na ordem que se
segue:

12 lugar - 11O Problema da Ed cação ísica
22 lugar - ~Ginástica de C pensaçãõ, e

-o Dr. Paulo Araújo.

s Cegos·
colaboração com

v ~ C~BO ~ Trabaibos.sôbre Ed cação Física
,'Neste óónêurso~ 'inscrevi sete onográflas, tôdas elas prem1~

das, de acôrdo com a seguinte classiricação:
Seção Técnico-Pedagógica:
, .1.-~ lugar' - It Condições' a que deverá satlsrazer étodo Naclonal de

-: .r Educação Física".
2~,lugar - "Críticas e suges~ões ás provas práticas e eertifica-

dos de educação r!sican•
seção Técnico-Biológic.&:
12lugar'- "Sugestões para uma ficha de contrôle médico d.esportivo

-para clubes de futebol".
2& lugar - ",A. Educação F!sica dos portadores de defeitos físicos".

Seção Têcnico.;.Desporti:va:"
li.'1\lgár-l'Subsíd1o's 'para.o estudo da Metodologia do Treinamento

.da Capoe1ragem".
2& lugar - "Metodqlogla do-Treinamento Desportlvo da Esgrima", com

's"colaboração do Prof. SebastIão da Silva-Cruz. -
~i.lugar - naases gerais da metodologia do treinãmento desportivo

-do.tutebol~ com a colaboração do Prof. Romeu de Castro
Joblm. .

y- '.~
C) - OUTRAS ~TIVIDADES CORRELACIONADAS COM A EDUCAÇÃO FtSICA
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m1nha autoria:
I) - "Curso de Educação F{slcaP ~ pe1a Companhia Brasil Edi-

tora, com 256 páginas.
11) - •A oportunidade da cr1.açãoda carre1 e é 1co de E

ducação Física", pe10 Departamento Administrativo do Sei
viço Público, êom 48 páginas.

111) - "O aperfeiçoamento físico do servidor do :Estado e a sua
influência no rendimento do serviço pÚblico·, em colabo-
ração com o Dr. Paulo Araújo, pela Divisão de Educação F!
sica do Ministério da Ed cação e Saúda, 00 48 páginas. '

IV) - "Bases CientÍficas da Educação Física", em colaboração
com o Dr. Pau10 Araújo, pela Div'isão de-Educação FíSica,
do Ministério da Educação e Saúde, com 148 páginas.

V) - ~Valor Individual", em colaboração co o Dr. Paulo A -
raújo, pela Divisão'-deEducação Física do ~stério da
Educação e Sãúd.e, com 76 páginas.

VI) - "Metodologia do Treinamento Desportlvo , em. c01abora-
çãó com o Dr. Paulo Araújo, pe1a Divisão de Educação Fí-
sica do Ministério da Educação e Saúde, com ~ páginaá.

Além dêsses trabalhos, foram pub11cado8 em revistas especi~
1izadas ou de caráter geral os seguintes artigos meua:

I) ao liApontamentos sôbre a evo1ução da Educação Física na
esó01a primária" - 1n "Educação F!si'ea" - n; 77 - Março.

11) - ttGrtip8D1entoHomogêneo - CO~81dárações em tôrno dêsse
prôb1ema em E~ucação Física" - N. 77 - Março.

III) - "A verdade1ra sign1ficação do I Congresso Argentina de
EdUcação Física" - in "Eduoação Física" - N. 78 - Abril.

IV) - "Apontamentos~sôbre a.evolução-da Educação F!sica na
eS60la secundária" - 1n "Educação F!sica" - li. 78 - Abril.

V) - "Sugestões para~a se1e~ão dos t&cnieosde educação fí-
sica" - 10 "Educação Física - Na. 79/80 - Maio-Junho.

VI) - "Os 01ás81008 e a Educação Fís1ca - Fenelon: A Eduoa-
çãó das Jovens" - in "Educação F!siea" - Ns. 79/80 - Maio
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Junho.
VII) ••"Apontamentos sôbre a.evolução da

-~ escola norma.l" - 1n "Educação Física" -
VIII) - U Educação-Física-dentro do quadrO geral

m Educação Física • 82.. osto.

- 1a ea na

- •
da caçãcf

IX) - ·0 que-a sociedade política exi e rio
do correspondente á escola seeundár1 - 1n ducação F!
sicatl - N. 83 - Setembro-Outubro.

X) - "A'ginástica de compensação do trabalho burocrático" -
m*IIRev1sta do Serviço Público" - Vol. IV - N. 1 - outu-
bro;

XI) - "Evolução da Ed cação F!siea no Brasil ...Brasil-COlan1~
1500 - 1822 - 1n Cultura política - N. 36 - Janeiro.

XII) - t1Evolução da Educação Física no Bt-asl1 - Bras1l-Império:
1822 - 1889" - 1n "Cultura política" - N. 38 •. Março.

XIII) - "Evolução· da Educação F!sie o Brasil - Brasil-Repúbl!.
ca ••la. fase: 1889-1930" .. ãn C lt política- -N. 39~
Abril.

XIV) ••t'Evolução da Educação F!sica no Brasil - Brasil-Repúbl!.
ca---2a. fase: 1930-1937" - 1n "Cultura política" ••1~.4o":
Maio.

XV) - "Evolução da Educação Física no Brasil - Brasil-Repú
- bl1ca - 3a. fase: 1931...1943tf

- N. 41 - JunhO.
XVI) - liA Eduoação na evolução oonstitucional do Brasll~ - 1n

~Cultura política" - N. 44 - Setembr •
XVII} .•ItOsC!...~~Blcose'a Educação Física - J.J. Rousseau:tm1-

le'ou lí1!ucatlontt_ •• in "Revista Brasileira de Educação
F!s1oatt- •• N. 1--janeiro~

XVIII) .;."Conéeitoe1o-aóc1c",:P.8~-FDosÓ:tioo-d.s.Eduoação F!sica em.
oposição ao conce1to .~átomo-FlsiolÓgico - 1n-" Revista
Brasileira de Educação Físieau •• N. 2 - Fevereiro.

XIX) - "•.-Escola Primária e a Educe.ção F!sica· - Â solu_9ão do
problema no Brasil" - 1n PRevista Erasl1elra de Educa-
ção Física" - N. 3-- MarçO.

xx) - "Fundamentos B~o-sóclo-PBlco ••Filo8óficos dos programas
de-Educação F!sléa na Escola Secundária - 1n U Revista.... . ~
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Brasileira de Edu~ação Física. 1.
XXI) - «Conserve a flexibilidade dê seu tr vis-

ta-Brasileira de Educação Física" - N. 4 .:._ ~~
XXII) - ·Provas Práticas e Certificados de EducaçãO Física

1n -IIRevista Brasileira de d .• ! ica - ". 4 - b U
• ttA contribuição da Ed cação ~!sica na
Soldado Brasileira" • ~ "Revista Brasileira
ção Física - N. 5 ~ Maio.~

XXIV) • "Consérve a elegMcia. de suas linhas" - ln ·'Rev18taBra
silelra de Educação Física" - N. 5 - Kâio.

xxv) - "Os Clássicos e a Educação Física -.Tu enal: sátiras!
1n Revista Brasileira de d cação {aica .6 - Junhõ

XXVI) - "Dê fôrças aos seus braços - ~ "Revista Brasileira da
Edúcação Física" - N. 6 - Juftbo.

XXVII) - aOs clássicos'e a Educação Física - Rerbart: Bosquejo
de'Pedágogiau - ln "Revista Brasileira Educação F!si-
ca" - N. 7 - Julho. -

XXVIII) - "A organização da Educação Física no Brasil" - ln "Re-
vi~ta Brasileira de Educação F!sica • 1 ·'Julho.'

XXIX) - "~ualidades do Professor de~ducação Física" - 1n PRe-
vista Brasileira de Educação Física" - N. 7 ·-Julho."

xxx) - "Exercite as suas per~asn ·-in "Revista Brasileira de
~.Edücação Física" - N. 7 - Julho. -

XXXI) - "Eterno prOblema do grupamento homog~neo" - 1n "Rev1s-
ta"Brasileira .deEducação Física" - N. 8 --Agosto;

XXXII) - "Obrigações do professor de educação física nos esta~
1e6imentosde ensino secundário" - ln "Revista Brasilel~
ra de Educação Física" - N. 8 .-Agosto~

XXXIII) - tiOs cláss100s e a Educação Física - Pestalozzi: Leona!:
do-e Gertrudes e como ensina Gertrudes a seus filhos" ~
1n "Revista Brasileira ,de Educação Física" - N. 9 - ·Se-
tembro.

XXXIV) - "Exigências a que devem satisfazer os estabelecimen-
tos de ensino secundário& quanto á Educação Física" - 1n
t~ev1sta Brasileira de Educação Física" N. 9 - Setembro
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çãõ das Jovens" - 1n "Revista-Brasilelr
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sicau - N. 10 - Outubro.
XXXVI) - ~Os clássicos e a Educação Física - Platão: Repúbli-

ca· - 1n Revista Brasl16ir de Ed cação Físiea- - • 11
- Novembrõ.

XXXVII) - "Respire bem" - 1n Revista Brasileira de Educação Fí-
siea" - N. 11 - Novembro., . ,

XXXVIII) - ncõnterê~cia8 e Congressos de Educação Física realiza-
dos na América do Sul ti - 1n 'tRevista Brasileira de Educ.!,
ção Física" - N. 11 - Novembro.

XXXIX) - "O Estado Taclonal e a Ed eação .Isie - 1n • Revista
Brasileira de Educação Física - N. 12 --Dezambro.

XL) - "Inspeção da Educaçáo-FíSicã" - 1n "Revista Brasilei-
ra'de Educação F,ísicall - N. 1.2 - Dezembro.

XLI) - ~'Conferaneias e Congressos de Educação Física realiza-
doa na América do Sul" - 1n "Revista Brasileira de Educ~
ção Física" - N. 12 --Dezembro •

....
D) - APERFEIÇOAMENTO DE CONHECIMENTOS

h Curso ~. Oficial!!,.Reserva
,...'Córiclú!;em rióvémoró 'de 1944, o curso de ofleial da resar -

va, na ar.ma da !rtilbaria, tendo merecido o seguinte conceito:
"Tem muita personalidade, grande rapidez na apreensão, ~

tuado espíritó'dedecisão, grande ~áé111dade e propriedade de l1n'~
gúágém, muita firmesa no.cumprimento das ordens e deveres escolares,
excepciorialéapacidadede.trabalbo, exceP2ional valor físico, excep
c10riàl .conduüe mil!tar.. . ~~~- .

Grau de aprovação: 7,370.
Classificação: 1;&/147."
Devo assinalar que êsae-curso foi realizado sem qualquer

prejuízo no .exercício das minhas funções. A 4 de dezembro, fui con-
vocado para o serviço ativo do Ex'reito, tendo s1do designado para,
servir na Fortaleza de são João. Embora ti~6sse passado a chefia da- "Seçao, compareci á mesma diariamente, pela:·,tarde,orientando os tr,!.
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balbos, redigindo um ou outro parecer ma!
Nna preparaçao do expediente, ainda que nada asa

E} - CONCLU -O

Estou certo de que a exper1ê e1
principalmente em virtude dos estudos realizados para a elabo~~u
de div~rsos livros, monografias e artigos, muito me auxiliará
no de 1945 para que melhor possa servir à Divisão de Eduea~ão
ca em particular -e aoa supremos 1nterêss6s da "ação de

rale

Em 4 de janeiro e 1...5•

..

• ~. ':~H~~e
.''2f<1!~penna Karinho ."

T'cnieo de Educação.
Chere da Seção T&enico-Pedagógica.




