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CARACTERíSTICAS
El hombre

ex. - Redator:" Prof.

Washington

DEL HOMBRE FISICAMENTE

fisicamente

educado

Gutierrez

EDUCADO

debe tener:

- Sa.Lud , erier-g La, fuerza orgánica (stamina)
- Actividad funcional intensa y económica

- Capacidad de esfuerzo
- Fuerza, destreza, agilidad~ ritmo, resistencia
(cualidades
fisicas básicas)
- Dominio del, cuerpo -movimiento; refuerzo de.I esquema corporal
- I..ogrode buena forma, con respecto a.Lcuerpo-movimientos
_ Capacidad técnica (de aprendizaje motor), potencia física
- Capacidad para resolver problemas físicos (como proceder, co
mo aumentar Ia economia-resultado como de sempeiiar se adecua-=damente en situaciones complejas, etco)
_ Vida activa, p.ropensión a Ia vida aI aire libre y en Ia naturaleza (refuerzo de 10s mecanismos de defensa)
- Actitud alerta
_ Autodominio, seguridad, confiansa en si mismo
- Iniciativa, decision, naturalidad, autenticidad
- Capacidad creadora
_ Sentido de per-t enenc i.a, aptitud para el liderzgo o pertenencia
- Aptitud (eficácia) para Ia vida cotidianaJ trabajo y descanso (relajación)l recreación (actividades de recreo y de realización-afirmación personal) y deporte (en cuanto capacidad
de esfuerzo ponderable y máximo, economia - resultado, manifestación intensa y definida de Ia personalidade, comunicación, búsqueda de éXito-estatus)o
j
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GEPESEF

HOMENAGEIA

EX-DIRETORES

Aproveitando a data dedicada ao Professor, o Grêmio
dos Professôres da ESEF
homenageou aos ex-diretores da
ESEF, fazendo inaugurar seus
retratos no Gabinete do Dire
tor. A solenidade foi presi=
di da pelo Dr. Poli M.Espírito. Coube a êste redator fazer alguma referência
biográfica aos homenageados daquela hora. Inicialmente lem
bramos a figura do primeirõ
Diretor, General Olavo Amaro
da Silveira, cujo retrato já
havia sido inaugurado. ~le or
ganizou a_Esc~la e o
Dept9
de Educaçao Flsica do Estado
do RGSul. Dirigiu essas enti
dades no período de 1940
a
1943. Além do General Amaro
.
a Comlssao
Organizadora
da'
ESEF contava com os seguintes elementos: capitão médico Ruy Gaspar Martins, prof.
Frederico
Guilherme Gae1zer
_,
19 tenente Joao Moreira
Filho, 19 tenente Max
Hanke,
29 tenente Nelson Futuro Rocha, 29 tenente F10ry Vite110 Barbosa, 29 sargento Waldir Ca1vet Echart. Era Inter
ventor Federal o General Er=
nesto Dornelles e Secretário
da Educação o Dr. J. P. Coelho de Souza.
O segundo Diretor da ESEF
foi o hoje General
Jaguarê
Teixeira. Êle completou a or
ganização administrativa
da
Escola, deu-lhe grande impul
so e dinamizou o DEFi ao fi=
nal de sua gestão deu-se
a
divisão dos cargos de Dire-

-

tor da ESEF e do DEF,
pois
até então êsses cargos eram
ocupados pelo mesmo titular.
O Coronel Jacintho Francisco Targa foi o terceiro
Diretor. Dirigiu a ESEF
de
1945 a 1954. Criou
vários
curs~s, como os de Ginástica Rltmica e Danças, Esgrima, Instrutores para a Brigada Militar. Ocupou
os
mais altos cargos nas entidades nacionais e mundiais
da Educação Física. Após
a
queda do Dr. Getúlio
Vargas, a educação física
encontrou grande oposição,
e
houve um certo
Secretário
de Educação que tentou
fechar as portas da ESEF.
A
luta ~ntão travada pelo CeL
Targa foi um dos pontos altos de sua carreira.
Como quarto Diretor, tivemos o Dr. Ruy Gaspar Martins, nos anos de 1954
e
1955. Dr. Ruy foi também
o
69 Diretor da ESEF, nos tri
ênios 1959/1964. Neste
se=
gundo período administrativo a Escola se mudou da ACM
para a atual sede
(iniciamos aqui no Jardim Botânico
no 29 semestre de 1963)
e
p~ssou por uma reorganizaçao administrativa e regimental. Nesta fase a
ESEF
projeta-se para dentro e fo
ra do Estado e do País, par
ticipando de grandes
even=
t~s_na história da Educação
Flsica.
Entre os dois
períodos
de Direção do Dr. Ruy,
foi
nosso quinto Diretor o prof.
Frederico Guilherme
Gael-

.
I
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zer (1955/1959), o iniciador Atletismo. Na sala do Diredas Colônias de Férias e da tor da ESEF, um pequeno gru
Recreação Pública no Brasil. po de professôres e funcio=
Prof. Gaelzer, na época, era nários se reúne. Desenrolao único professor da ESEF di -se uma singela
e tocante
plomado por escola estrangeI homenagem ao Prof. Cel.João
ra.
Francisco Sofia, catedráti~le empenhou-se,
lançou co de Organização e Coordeas bases e iniciou as obras nador da Escola, que solici
da majestosa sede pr6pria da tara afastamento do
cargo
ESEF. Enquanto a sede não vi de Coordenador, ap6s ter co
nha, prof. Gaelzer conseguiu laborado valorosamente nes=
que a Escola saísse dos po- te primeiro triênio da adrões do E.C. Cruzeiro,
onde ministração do Dr. Hélio Bé3E
funcionara desde sua funda- celos Ferreira. Nosso Direção, para a Associação Cris- tor, já reeleito para o seu
tã de Moços. No curso
dessa segundo triênio, com palagestão a DEF do MEC realizou vras emocionadas enaltece a
as primeiras reunioes nacio- contribuição do prof. Sofia
nais de Diretores de Escolas e apresenta a nova Coordena
de Educação Física e lá es- dora, profa. Yula Hervé. eeL
teve o prof. Gaelzer
levan- Sofia, agradece, com aquêle
do a ativa participação
do coração derramado que vocês
Rio Grande.
conhecem; Yula fala pedindo
Feita esta rápida
menção a colaboração de todos;
aaos ex-Diretores
homenagea- plausos, abraços,
harmonia
dos, o Dr. Poli convida
as de sentimentos. Sábado,
26
professôras presentes a re- de outubro. Lá fora a chuva
tirar a faixa que
encobria cai miudinha; aqui dentro o
os retratos a serem
inaugu- sol brilha: é a Escola
que
rados, o que é feito sob ca- cresce nos homens e mulhelorosa salva de palmas de to res. que se sucedem mas
que
dos os presentes.
-não
perdem nunca de vista a
Em nome dos homenageados, trajet6ria gloriosa do
itodos presentes ao ato (para deal!
alegria de todos nós), falou
o General Jaguarê
Teixeira,
DIA DO FUNCION~RIO
tecendo carinhosas
considerações em tôrno do passado,
Uma bonita festa na ESEF
do presente e do futuro
da marcou o Dia do Funcionário
ESEF.
Público, em 28 de outubro.
Aos dedicados e eficientes
funcionários da ESEF a sauVULA NA COORDENAÇAO
dação dêste Boletim e
de
todos nós.
Sábado, 26 de outubro. Os
alunos, quase todos,
estão
* ** *
na SOGIPA, ajudando no Dia d
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teiras". Esperamos que o nos
so sincero e modesto esfôr~
Em Passo Fundo, de 26
a ço de servir tenha
trazido
31/10 realizou-se, brilhan algum proveito cultural patemente, a XXXVII Olimpía= ra os colegas. Ao colega Ar
da dos Col~gios Metodistas no Black, assistente
do
do RGS.
Depto. de Divulgação e que
agora passa a titular,
os
Em Pôrto Alegre, no dia 26/ nossos mais profundos votos
/10 tivemos as competições de êxito e felicidade.
bonitas do Dia do Atletismo.
* Ao encerrar-se mais um ano
letivo, a AEEFD
cumpriA professôra Lorena Rocha,
menta a todos os colegas
Diretora do Ginásio
Estae todos aquêles que
de
dual Barão de
Tramandaí,
uma forma ou de outra con
nos comunica que a sua estribuiram para a causa da
cola passou a ministrar
3
Educação Física, almejanaulas semanais de Educação
do um Feliz Natal e muiFísica, integrando-se, astas venturas no Ano
Bom
sim, na campanha que
esta
que há-de vir. Tchau, pe~
Associação vem desenvolveg
soal.
do em todo o Estado. Parabéns. Quanto ao materialdi
dático, colega,
procure~ DIA DO PROFESSOR
-nos que nós poderemos dar
-lhe algumas sugestões (os
Creio que a ESEF foi
a
alunos podem
confeccionar única escola do mundo a dar
muita coisa).
aula no Dia do Professor. Is
so porque os alunos queriam
Atenção: Solicitamos a ca- "pegar" todo o mundo. Ao fi
da colégio que elej a seu re nal da manhã, após a solenI
presentante junto a nossa dade promovida pelo GEPESEF-;
Associação. Dessa forma, os o Centro Acadêmico ofereceu
"cônsules" poderão
reali- um animado coquetel aos mes
zar um excelente
trabalho tres. Um dos destaques
foi
de contacto entre a Asso- a gostosa brincadeira
da
ciação e cada
professor formatura simulada: os alugaúcho.
nos se transformaram em "ca
tedráticos" e os professô:rã3
Êste redator, que nestes úl em "formandos"; e houve ditimos cinco anos tem con- ploma, biografia em versos
tado com a colaboração
de (apresentados pela
autor~
vocês na feitura dêste Bo- aluna Mari Ivone Funck),etc.
letim, sente que está
na Vejam os versos da Mari Ivo
hora de "dependurar as chu ne:
..,..
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(Tenis)

TARGA

(Pedagogia)

Às sete horas e quinze,
De blusa branca e calç~o,
Ela espera a3 alunas,
Que servem de marrecão

Durante as aulas do Targa
N~o dê pio, preste atenç~o;
Se n~o acaba na rua
Com seu livrinho na maOe

MILTON

POLI

(Atletismo)

(Higiene)

Para nós o mestre Milton
É sempre interrogaç~o:
Faça solou
chuvarada,
Êle nunca põe calç~o

Dr. Poli é tão severo
Mente s~o em corpo são
Se entrar em nosso vestuário
Vai morrer do coração.

BUGRE

GusMÃo

(Judô)

(Socorros)

Embora pequenininho,
Êle causa sensaç~o;
Vai brigando com os alunos
E pondo todos no ch~o

Se quiseres ser bem "faixa"
Do desportista Gusmão,
Provoca só um pouquinho
Falando no "Robertão"

RIBEIRO

MOREIRA

(Futebol)

(Gin. Geral

Queria que o Dr. Rui
Lhe desse, prá analizar,
O p~nalti que ~le nos deu,
Num chute sensacional

Tenho o verbo no lugar
Na hora da xingação
Por isso que me escolhem
Prá qualquer apresentação.

SAUL

MARLENE

(Ginástica)

(Gin. Geral)

Tanta transfiguraç~o
Nas aulas de acrobacia.
O pavor logo aparece
E acaba com alegria

Não sei o que aconteceu
Com a ginástica que faço
Creio que prejudiquei
Fígado, intestino e baço.

ALDUINO

OLGA

(Gin. Geral)

(Vôlei)

Nas aulas de sua matéria,
Brincadeira n~o tem vez;
Pois dá uma calistenia
E acaba com o fregu~s

Traga apito prá o exame
N~o venha de m~o vazia,
É o mesmo que tomar banho
Sem toalha, água e bacia

HÉLIO

TÂNIA

(Fisiologia)

Nas ~ulas do Dr. Hélio~
Matéria Fisiologia
b coraç~o desregula~
Da brádi à taquicardia

(Vôlei)

A Tânia-é pacienciosa
E tem
bom coraç~o
Ens ina uma por uma
Até fazerrotaç~o

um
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FERNANDO

(Psicologia)

FRANCISCO

(Gin. Geral)

A sua mat~ria, doutor,
Bonita: Psicologia~
Mas esta turma daqui
Leva ã esquisofrenia

És mestre bom e amigo
Camarada e corrente
vê se tu dás um jeitinho
De ficar sempre cla gente

YULA

PORF:iRIA (Atletismo)

(Pedagogia)

Me consideram prá frente,
Tenho uma meta a seguir;
Vamos andar de mãos dadas,
Dialogar e progredir

A professôra Porfiria
Gosta de gente ligeira;
Coloca a turma em coluna
E manda saltar barreira

FREDOLINO

AIDY

(Tênis)

(Atletismo)

Venha jogar um bom tênis
Por favor, venha e se meta
Embora eu fique pensando:
Tão caçando borboleta

Na aula ela recomenda,
Para que nunca aconteça:
Se algu~m ficar distraIdo
Leva um pêso na cabeça

PANDOLFO

QUINTINA

(Esgrima)

(Gin. Geral

Na t~cnica da esgrima
Tu não vem porque não tem;
Faze a pôse, pega a espada
Mas tapa a cara, meu bem

Quintina Cândida Marna
Letícia Rocco Paccini
Nunca vi nome tão ~rande
Na professôra que e mini

IRAN

TSCHIEDEL

(Vôlei)

(Biometria)

Se quiseres transformar
Problemas em alegria,
Fala com o seu Iran
Que segurança irradia

Minha memória está falha,
Mas o coração latente:
O senhor é bem querido
Por ser um cara prá frente

CLEOMAR

TRUDY

(Basquete

(Massagem)

Sete vêzes me enlaçaram
Fugi sempre, que belezai
Agora me vejo atado
Pelos braços da Tereza

Conta-se aqui uma história,
História muito legal,
Da aluna que massageava,
Na perna, o ílio-costal

NILZA

DERIK

(Basquete)

Controlando no relógio
Cada minuto que passa
Atraso na aula dela
É falta, ai, que desgraça

(NATAÇÃO)

O nosso professor Derik
Fica nervoso e estático
Quando surge-algum problema
Referente ao pólo aquático

7
MARIANTE

(Nutrição)

SOFIA

(Coordenador)

Vitaminas e protídeos
Nas aulas de Nutrição
Provocam obesidade
Até no pobre magrão

É uma pessoa querida
A figura do bom pai
Quando se sente um problema
A êle logo se vai

COSTA FILHO

QUITES

(Anatomia)

Tr6clea, r6tula, acr8mio
Provocam desritmia
Eu agora sou doente,
Mas entrei aqui sadia
RUY

(Cinesiologia)

Oh, doutor Ruy, por favor
Nos dê uma colher de chá
Agora que o senhor
Chuteiras vai pendurá

Apesar de não ser mestre,
Nesta Escola tão querida,
Está sempre aqui por perto
Controlando a nossa vida
MARIA DE LOURDES

(Natação)

Quando o Peixinho cai n' água
Ai, meu Deus, que frustração
Se alguém fosse imitá-lo
Lhe cairia o calção
L~NEA

(Recreação)

Nos sentimos muito jovens
Na aula Recreação
Brincando e fazendo roda
Ao som da linda canção
WASHINGTON

(Hist6ria)

Inda bem que é tão alegre
Tem um grande coração;
Porque a matéria é chata:
Hist6ria da Educação

(Canto)

Vamos fazer a promessa
De organizar um coral
Regido pela senhora
Que será sensacional
LIA

WERNER

(Chefe da DEF)

(Dança)

T8das n6s ficamos belas
Nas aulas da dona Lia
Porque é irresistivel
A arte que ela irradia
ZAIDA

(Ritmica)

Agora, para o exame,
Fizemos composições
Funcionaram as cacholas
E também os coraçoes
AOS DEMAIS
Minha mem6ria falhou
Agora já no final:
A você que não ganhou
Um verso individual
Pedimos nossas escusas
Perdoe, seja legal

L

t..ste

BoleU ..m 60..<....<..mpJr..e..s..s
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CAMPANHA
do MINlSTtRI0

FEVERAL
VE EVUCAÇÃO
FrSlCA
VE EVUCAÇÃO E CULTURA.

Ilmo. Sr.
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