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EDITORIAL
Com a presente edição de Antinoüs se desincumbe
a Diretoria que dentro
em breve finda o seu mandato de suas atribuições no que refere ao setor informativo.
Dando· ênfase ao noticiário referente
ao Ir Congresso Sulriograndense
de
Educação Física e Desportos nada mais se faz do que dar o merecido destaque
à atividade de maior envergadura
da vigente gestão social.
Com isso pretendemos
tornar conhecido de todos os associados, em suas
linhas gerais, o magno certame.
).

Ata Final Do Segundo Congresso Sulriograndense De Educação
Física E Desportos Do Rio Grande Do Sul
Por iniciativa
e resolução da Diretoria
da Associação dos Especializados
em Educação Física e Desportos do Rio Grande do Sul foi organizado e levado
a efeito o Il Congresso Sulriograndense
de Educação Física e Desportos.
Os
trabalhos, estudos e debates do certame se prenderam
ao seguinte temário:
Organização, administração
e pedagogia da educação física; Recreação e Desportos
e Temas Livres.
A preparação
e a realização dos -trabalhos do conc1ave estiveram a cargo
de diversas comissões:
I Targa;

Comissão

organizadora

Ir . lino Espírito.
Rosa.
III -

Comissão

Membros:

IV Godoy Bezerra.

G. Gaelzer

Major
Jacintho
Francisco
e Prof. Joaber Pereira.

Presidente:
·e Maria

Prof. Dr. MarceCarmem Borges da

de Recepção - Presidente: Capo João Francisco
Dr. Henrique Licht, Profs. Sílvio Santos,
Mylius e Maria do Carmo Thomaz.

Comissão

Ely, Rubem;

Presidente:

de Temário e Estatuto Profs. Maurício Akcelrud

Mem.bros: Capo Carlos Pandolfo,
Oscar

-

Sec1'etários gerais: Prof. Frederico

Comissão

Sofia.
Derik

de Divulgação - Presidente: Dr. Manuel Augusto de
Srs. Túlio de Rose, Leo Centeno e Carlos Engel.

Membros:

J

3

2
Essas comissoes efetivas foram encabeçadas
pela seguinte COMISSÃO DE
HONRA:
Presidente de honra: Gal. Ernesto Dornelles - DD. Governador
do
Estado.
Homenageados de Hon1'U: Dr. Procópio Duval Gomes de Freitas - iOD.
Presidente
da Assembléia Legislativa.
Dr. Júlio Marino de Carvalho - DD .. Secretário da Educação e Cultura.
Gal. Olímpio Falconiere
da Cunha - DD. Comandante da 3.a Regiã,o Militar.
Dr. Antônio Brochado da Rocha - DD. 'Secretário da Fazenda.
Dr. José Antônio Aranha - DD. Prefeito Municipal de Pôrto
Alegre.
Prof. Dr. Alexandre
Martins da Rosa - DD. Reitor da Universidade
do Rio Grande do Sul.
Prof. Dr. Armando Câmara - DD. Reitor da Pontitícia
Universidade
Católica do Rio Grande
do Sul.
Cel. Venâncio
Batista - DD.
. Comandante
Geral da Brigada Militar.
Capo João Francisco
Sofia - DD. 'Superintendente
de Educação Física e Assistência
Educacional.
Ten. Cel. Darei
Vignoli - DD. Presidente
do Conselho Regional de Desportos.
Prof. Maurício
Akcelrud _ DD. Inspetor
Federal
de Educação Física.
Prof. Major Jacintho
Francisco Targa _ DD. Diretor da Escola Superior de Educação Física.
Prof.
Frederico
G. Gaelzer - DD. Chefe do Serviço de Recreação
Pública de Pôrto
Alegre.
Em sessão Preparatória
o Congresso. resolveu constituir,
lato dos trabalhos apresentados,
as seguintes comissões:

para

estudo

e re-

de

Souza

Dia 4/12/51 Local 15 hs. Local, 21 hs. Dia 5/12/51

4." feira - 9 hs. - Trabalho das comissões - Local - Faculdade
Católica de Filosofia.
(
14,30 hs, - Visita às praças' de desportos da Prefeitura
Municipal. Recepção
aos congressistas pela Prefeitura
na sede social do Country Club .
20,30 hs. - Segunda sessão plenária - Tema: Recreação e Desportos.

Sarista

II Comissão: Prof. Frederico
Mylius.
Relator - Profa. Odair Castro.

G. Gaelzer,

Profa.

III Comissão: DI'. M. A. de Godoy Bezerra,
Nicolaievsky.
Relatar - Dr. M. f'>.. de Godoy Bezerra.
Os trabalhos

cumpriram

o seguinte

Dia 1/12/51 Local -

Sábado Faculdade

Dia 2/12/51 Local -

Domingo - 10 hs. Teatro São Pedro.

programa

Odair

Dr. Henrique

P. Castro,

solene

-

16 hs. -

Sábado - 10 hs. - Visita ao Instituto
Champagnat
tração de Ginástica pelos alunos do Estabelecimento.
Sessão solene de encerramento
- Local - Faculdade
Filosofia.

-

Demons-

Católica

de

).

-

Prof.

B. Lícht, Dra.

Dia 3/12/51 - 2.a feira - 9 hs. - Trabalho
das Comissões.
Local - Faculdade
Católica de Filosofia.
15 hs. - Visita aos Exmos. Srs. Governador
do Estado, Secretário
de Educação, Prefeito Municipal de Pôrto Alegre e Assembléia Legíslativa
do Estado.
Noite - Li-;re.

traque

I." proposição:

de autoria do Prof. Joaber Pereira da educação física nos estabelecimentos

2.a proposição:

de autoria do Major J. F. Targa - A educação física para os meninos e meninas de mais de 8 anos (Problema
relativo ao profesSOl') Como proceder no caso de trabalho de turmas mistas de
alunos dessa idade (Problema)

3." proposição:

de autoria
municípios.

do Major

4.a proposição:

de autoria
cultura.

do Pr of. Thiago

5.a proposição:

de autoria do Prof. Ernesto Schroeder mentos da preparação
dos desportistas.

tP proposição:

de autoria do Dr. Henrique
de medicina desportiva -

7.a proposição:

de autoria do Prof. Odair Castro - Sôbre a efetivação
de professores de- educação física nas escolas oficiais mediante concurso.
- Sôbre a falta de local, material
e instalações
nas escolas oficiais e falta de assistência aos professôres.

8." proposição:

de autoria da Prof. Adélia Zunino - Sôbre o interêsse dos alunos
pelas provas práticas de educação física na escola secundária.

de abertura.

1) Declaração
oficial de abertura
do Congresso.
2) Hino Nacional cantado pelos presentes.
3) Discurso do Exmo. Snr. Secretário
de Educação e Cultura - Dr.
'Júlio Marino de Carvalho.
4) Saudação do Presidente
do Congresso - Major Jacintho
Francisco
Targa.
5) Demonstrações
pelo Curso Superior e pelo Curso de Ginástica Rítmica e Danças da Escola Superior de Educação Física.
6) Encerramento.

Domingo - A tarde - Joquei Club do R. G. Sul - Prova hípica dedicada à Assodação dos Especializados
em Educação Física.

Para estudo e apreciação do Congresso foram apresentados
os seguintes
balhos, os quais após relato, discussão e votação, resultaram
em resoluções
são incluídas nas conclusões e deliberações
do certame:

de atividades:

15 hs. - Sessão preparatória.
Católica de Filosofia.
Sessão

-

Dia 7/12/51 - 6.a feira - 9,30 115 - Palestra pelo Major Harrisson
Ferraz
Local - Faculdade
Católica de Filosofia.
20,30 hs. -- Quarta sessão plenária - Sessão final - No l11.esmo local.

Dia 9/12/51
Rubem

-

5.a feira - 9 hs. - Trabalho das comissões - Local - Faculdade
Católica de Filosofia.
10 hs. - Palestra
do Major Harrisson
Ferraz - No mesmo local.
15 hs. - Terceira sessão plenária - Temas livres.
20,30 hs. - Demonstrações
na Sociedade Ginástica Pôrto Alegre.

Dia 6/12/51

Dia 8/12/51
I Comissão: DI'. Poli Marcelino
Espírito,
Major Harrisson
Ferraz, Profa. Maria Carmem Borges da Rosa, Dr. Alfredo Hofmeister.
Relatar - Profa. Maria Carmem Borges da Rosa.

Terça feira - 9 hs. - Trabalho das Comissões.
Faculdade
Católica de Filosofia.
Primeira
sessão plenária - Tema: Organização,
Administração
e
Pedagogia da Educação física, Política e Sociologia Educacional.
Faculdade Católica de Filosofia.
Conferência pelo Major Harrisson Ferraz.

Harrisson

Ferraz

Wurth

-

A educacão moral dentro
de ensino secundário.

-

A educação

A trilogia:

física

esporte,

Dissertação

nos

recreio

dos funda-

Licht - Sôbre a criação de um serviço.
Caracteres
somáticos do escolar.
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9.a proposição:

10." proposição:

de autoria do Prof. F. G. Gaelzer - Sôbre a utilização dos prédios
das escolas públicas para funcionamento
de centros cívicos sociais
- Sôbre a possibilidade
de utilização de pessoal fora dos quadros
de professôres
para auxiliar a execução de trabalhos nas escolas.
de autoria do Dr. Henrique
Licht - Sôbre um estudo urgente
por parte do Conselho Regional de D.esportos referent~ ao seg~rp
do desportista,
assegurando
aos praticantes
dos desportos
l?alOr
segurança
e tranqüilidade
ante os perigos onundos
das práticas
desportivas.

11!pJ:'oposição:

de autoria' do Snr. Wal.ter Freitas - Sôbre a realização de estágios nos clubes amadonstas
por parte dos forma~dos das Escolas
de Educação Física com as despezas decorrentes
fmanceadas pelos
cofres públicos.

12." proposição:

de autoria do Dr. Manoel Augusto de Godoy Bezerra - Sôbre a
audiência da Divisão de Educação Física do M. E. S. nos processos
de autorizacão e reconhecimento
de estabelecimentos
de ensino secundário ~. Sôbre a revogação de dispositivos de Decreto lei 1212
referentes
a professôres de cadeiras práticas nas Escolas de Educação Física - Sôbre a necessidade de construção
de um ginásio
para a disputa de provas importantes
de Bola ao Cesto ~ Volibol
em Pôrto Alegre - Sôbre a aplicação de rendas provenientes
da
Loteria do Estado.

Como 'resultado
Física e Desportos,

de seus trabalhos o II Congresso
formula as s seguintes

CONCLUSÕES,

RESULTADOS

Sulriograndense

de Educação

E RECOMENDAÇÕES

AOSPODERESPÚBUCOS
1 Apêlo e recomendação
no sentido de dar plena execução ~os ,di.spositivos constitucionais
que determinam
o emprêgo de pa:-te da renda .tn~utana,
já especificada no texto da l~i bás~ca federal, para a União, Es~ados, Dístrito Federal e Municípios, para manutenção
e desenvolvimento
do ensino, ac~ntuando-se
a necessidade de incrementar
a educação física em todos os estabelecimentos
escolares.
2 Recomendacâo
no sentido
do Estado por seus poderes competentes,
ao povo ; recreação que lhe é devida.

de que sejam criadas, em cada Município
organizações encarregadas
de proporcionar

7 Recomendação
de que sejam revogadas as disposições proibitivas
da
utilização dos prédios de Grupos escolares, fora das horas de seu funcionamento
normal ordinário,
como centros cívico-sociais,
tendo em vista a necessidade
de
que as instalações
dos referidos estabelecimentos
estejam sempre servindo a finalidades úteis ao povo, tais como trabalhos manuais, artes culinárias,
costuras,
clubes recreativos ,e desportivos, representações
cênicas, etc ..
8 Recomendação
no sentido de ser estudada a conveniência
do aproveitamento
de elementos estranhos aos quadros do professorado
como auxiliares
da execução do complexo programa
educativo afeto a nossas escolas,
.
9 . Recomendação
no sentido de que sejam abertos concursos para provimento efetivo dos cargos de professor de educação física nas escolas oficiais de
grau médio consoante determinam
as leis vigentes.
10 'Recomendação
no sentido de suprimir
a imperiosa necessidade
de
meios e instalações
adequados
à prática dos exercícios físicos e ao desenvolvimento das atividades desportivas nas escolas públicas incluindo também um serviço de inspeção e orientação ao magistério
especializado,
11 Recomendação
ao Ministério
de Educação e Saúde' no sentido de
restabelecer
os dispositivos que determinavam
a audiência da Divisão de Educacão
Física dêssé' Ministério nos pedidos de autorização e reconhecimento
de ecolas secundárias tendo em vista a exigência de instalações, material e pessoal destinados
à ministração
adequada dos exercícios aos alunos de tais estabelecimentos.
12 Recomendação
de que .seja revogado o art. 15 do Decreto-lei
1212
de 7/4/39 que veda o preenchimento
dos cargos de professôres
de cadeiras práticas nas Escolas de Educação Física}' por pessoas de idade superior a 35 anos
bem como impede a permanência
de pessoas de idade superior a 40 anos no exercício de tais funções.
13 Recomendação
aos poderes executivo e legisJ.ativo do Estado e do
Município de Pôrto Alegre no sentido. da consecução das verbas necessárias- à
construção de um ginásio moderno que permita a realizacão de certames nacionais
e internacionais
de Bola ao cesto e Volibol segundo as" exigências técnicas modernas tendo em vista o desenvolvimento
dêsses desportos em nível correspondente
ao grau de cultura desportiva
da capital gaúcha e estancar o declíneo técnico
das representações
sulinas nos campeonatos
nacionais,
reflexo da carência de
tal instalação em nosso meio.
14 Recomendação
no sentido de ser dado o conveniente
e devido fim
às verbas destinadas
ao amparo 2,0 desporto amadorista
provenientes
do cumprimento
do Plano Diretor da Loteria do Estado, tendo em vista eliminar
as
grandes dificuldades
financeiras
com que se debate o desporto amadorista.

AOS ESTABELECIMENTOS

3 Que se indique a conveniência de que êsses órgãos oficiais de função
normativa
desempenhem
função centralizadora.
e coordenadora. ~e. todos os serviços de recreação oficiais, para-estatais
e particulares
do Município.
4 Recomendacão
no sentido de que se intensifiquem
nos trabalhos de
educação física as atividades
que visem a adatação
integral
dos. desajustados
e inadatados sociais, tendo como escopo um sadio desenvolvimento
somato-psíco-social.
5 Recomendação
aos poderes
executivo e legis~a!ivo ,do. Est.adG> n?
sentido de que seja obtida uma lei criand? u:?a repartição
publIca,. Jynto a
Secretaria
de Educação e Cultura
para realização
do serviço de Medicina dos
Desportos.
6 'Recomendação
no sentido de dar ampla publicidade
ao trabalho
bimétrico do Dr. Henrique Licht intitulado
"Estudo Comparativo do Desenvolvimento Somático do Escolar Gaúcho".

cial entre

DE ENSINO

Recomenda a intensificação
do intercâmbio' desportivo, artístico e soos mesmos, tanto no Estado como com outras unidades da Federação.

2 Recomenda
meio de aprimoramento

o incremento
das competições
físico, moral e social.

desportivas

escolares

como

3 Recomenda o aproveitamento
de tôdas as oportunidades
possíveis para
difusão entre os alunos, dos princípios de higiene, moral e cívica além dos de
educação física.
.
,
4 Recomenda que os exercícios físicos, para os alunos a partir dos dez
anos de idade, sej am ministrados,
em turmas separadas por sexo, por professôres
do mesmo sexo dos seus educandos.
Que no caso do estabelecimento
possuir só
um professor ou professora de educação física deverá êste dar preferência
à execução de seu trabalho também para turmas separadas
por sexo, escolhendo os

••
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exercícios adequados a cada turma.
Que no caso de ser forçoso ministrar
o trabalho a turmas mistas a sessão seja composta de maneira a atender as tendências
naturais dos educandos.
A Associação dos Especializados
em Educação Física e Desportos - Recomenda que se organize uma Mesa Redonda com o fim especial de estudar o problema constante do pouco interêsse dos alunos dos estabelecimentos
de ensino
secundário pela execução das provas práticas de educação física.
Do entusiasmo e animação reinantes durante
sultaram
moções de aplauso e louvor à entidade
certame.
Foi proposta
Educação Física do
pela imprensa, que
panha movida, em

os trabalhos do Congresso reque organizou e promoveu
o

e votada uma moção de solidariedade
à Escola Superior de
Rio Grande do Sul, vítima recente de uma insidiosa campanha
testemunhou
a desaprovação
dos Congressistas
à injusta cam1951, contra essa gloriosa Escola.

Foi proposta e votada uma moção de aplauso, e reconhecimento
à Superintendência
de Educação Física e Assistência
Educacional
pela orientação
feliz
que tem imprimido a seus trabalhos a atual direção no sentido exato e oportuno
de estimular e reerguer
o conceito dos especializados
em educação física e' desportos em nosso Estado.
Foi proposto e aprovado que constasse na Ata Final do Congresso um voto
de regozijo e especial agradecimento
aos Exmos. Snrs, Majores João Barbosa Leite
e Harrisson
F'err az pelo prestígio emprestado
por essas incontestes
autoridades
da fisicultura
nacional aos trabalhos
dêste Congresso.
,
Foi proposto e aprovado um voto de 'louvor às associações desportivas
patrocinadoras
dos III Jogos Ginásio colegiais Sul Riograndenses,
ao idealizador dos
mesmos, DI'. Henrique
Licht e aos professôres
Joaber Pereira,
Sílvio Santos e
Ari Oliveira pela dedicação e carinho dispensados à organização e realização dos
mesmos.
Foi proposta e votada uma moção de' agradecimento
à firmas comerciais que
deram seu apôio moral e material à realização do II Congresso Sul Riograndense
de educação física e desportos.
Foi proposto e aprovado um voto de gratidão aos govêrnos do Estado e da
Capital, à Pontifícia Universidade
Católica do R. G. do Sul, pelo apôio que dispensaram para o maior brilhantismo
dêste Congresso.
Foi também deliberado que o II Congresso Sulriograndense
de educação física
e desportos seja realizado em 1953, ficando a escôlha de data e local. a cargo da
Associação dos Especializados
em' Educação Física e de Esportos do R. ,G. do Sul.

NOVA DIRETORIA
Em reunião de Assembléia Geral, de 26 de Março, do corrente ano, foi eleita
a nova diretoria desta Associação, tendo sido empossada, pelo Conselho Deliberativo, a 2 do corrente, A eleição realizou-se .para ser escolhido o presidente e o vice,
de modo que os demais membros da Diretoria foram convidados pelo Sr. Presidente e dirigirão a AEEFD no ano de 1952-195_3.
A Diretonia ficou assim constituída:
Presidente: Prof. Joaber Pereira;
Vice-Presidente:
DI'. Henrique
Licht;
1.° Secretário: Prof. Derick Oscar Ely;
2.° Secretário: José Heron Heinz (Prof.) 1.° Tesoureiro: Cr'iolando Ruscigno (Prof.)
2.° Tesoureiro: Salvador Rodrigues da Silva' (Prof.)
Diretor de Divulgação, in, formações e Cultura: Prof. DI'. Ney S. Rodrigues;
Diretor socuú: Antônio Carlos
M. B. Ribeiro;
Direto?' Esportivo: Lauro Martinez (Prof.)
Diretor do Interior:
Dr. Derly Kokot;
Diretor do Patrimônio: Félix Guimarães Vianna;
Bibliotecária: Profa. Leny Kokot; Consultor Jurídico: DI'. Manoel G. Bezerra.

