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PRECISO PARTICIPAR 

São bem conhecidas as causas de nossa apreensão; várias são as tenta
tivas :para minimizar, senão anular, as conquistas de nossa classe. 

Depois que conseguimos a regulamentação da "centenária" obrigatorie
dade da Educação Física F.scolar, com o Decreto n .o 69 .450/ 71, da Presidência 
da República, vemos estarrecidos as "interpretações" dadas ao texto legal por 
pareceres de Conselho& Estaduais de Educação, trazendo-nos de volta a situação 
anterior: - as três aulas semanais são simplesmente substituídas por uma 
aula apenas, se a.ssim julgar conveniente o diretor do colégio . 

A extinção da Supervisão de Educação Física, em nível estadual, está. 
sendo planejada, mesmo depois da implantação do Plano Nacional de Edu
ca,ção Física e nesp<Jrtos, elaborado em obediência à Lei n.º 6. 251/75 e de
finido como "um instrumento de democratização de oportunidades inserido 
no planejamento social do Governo Federal", e que preconiza, na área da 
Educação Física e 1o Desporto Estudantil, um sistema de supervisão dirlgúW 
pelo órgão estadual de Educaçoo Física e Desp<Jrtos. 

Em nível federal, segundo nota,, publicadas na imprensa, até agora. nãD 
desmentidas oficialmente, planeja·se a criação de curso:; profisslonallzantes --



de 2.º grau para formação de Técnicos em Educação Física, Desporlos e Re
creação, destinados a atletas profissionais que, mais tarde, poderão vir a dar 
aulas nas primeiras séries do l.º grau ( ?), conforme se lê em declarações 
atribuídas à autoridade federal e não desmentidas. No projeto de regulamen
tação da carreira de jogador de futebol, em tramitação no Congresso Nacional, 
um s enador apresenta uma emenda segundo a qual o jogador após 5 anos 
de carreira poderá vir a ser Monitor Desportivo (???) . E por a i vai ... 

Mas se continuamos apreensivos, não nos sentimos derrotados e estamos 
dispostos a prosseguir na luta . É necessário, no entanto, que toda a classe se 
conscientize da gravidade da situação; a luta não :pertence a este ou aquele 
grupo, mas a todos. 

Precisamos deter tais iniciativas e para isso a APEF-RIO roga a cada 
colega, a cada Associação de Professores de Educação Física e a cada Escola. 
de Educação Física de todo o pais que participe desta campanha, a seu modo, 
com seus próprios recursos, de forma elevada, mas objetiva e firme . 

Como partict'par? Dirigindo-se ao Exmo. Sr. Ministro da Educação, aos 
Sr.s. Representantes dos respectivos Estados nas duas casas do Congresso Na
cional, ao Sr. Diretor do DED-MEC e outras autoridades civis ou militares, 
"eja por telegrama, ofício, carta ou mesmo pessoalmente, se tiver oportunidade 
para isso . 

O !mportante é que haja coesão para que :possamos preservar o que, & 
dura.s penas, já conquistamos para a nossa classe . 

A DIRETORIA INFORMA : 

Profa . Maria Luiza Amaral 
Presidente 

NOTICIAS 

1) A Diretoria da APEF-RIO reuniu-se nos dias 16 de junho e 7 de 
julho, às 16 horas. -

2) PROF.a EUSE EMILDES DO NASCIMENTO LAGE 

É sempre triste registrar a partida de uma pessoa amiga . E a amiga. 
EUSE deixou o nosso convívio, no dia 11 de junho . Ainda jovem, tinha multo 
a nos oferecer, com sua intel!gência e seus conhecimentos; deixou-nos o exem
plo de sua resignação no sofrimento. 

Integrava o quadro de Técnicos de Educação Física da Secretaria de 
Educação e Cultura e chegou a iniciar o curso de Mestrado em Educação. 
da UFRJ. Na Associação, por vários anos, dirigiu o Depar tamento Cultural 
e participava de todas as nossas atividades . 

Aos seus familiares - e em espeC'i.al ao Prof. Telêmaco e à Da.yse e 
Leila Yone, seu pai e suas irmãs, também colegas de Educação Física - a 
solidariedade da APEF-RIO . Para ela, a nossa lembrança carinhosa. 

3) - A campanha da APEF-RIO em defesa da classe: 

- dirigiu-se por Circular às diversas APEF e Escolas de Educação 
Física do pais dando-lhes conhecimento de nossas preocupações; 

- formulou convite aos Srs. Diretores das Escolas de Educação Fi
~ica do Estado do Rio de Jane!ro (são seis, atualmente) para. uma reunião na 
qual estudar-se-ia uma linha de ação condunta; 

- dirigiu-se, por ofício, ao Exmo . Sr. Ministro da Educação e cultura 
e à Deputada Federal Lygia Maria Lessa Bastos; 

- participou da elaboração de um memorial dos professores de Edu
cação Física do Rio de Janeiro que foi entregue, em entrevista. concedida 
à APEF-RIO, à Sra. Secretária de Educação e CUitura, Prof.ª Myrthes Wenzel,· 

- atendendo a convite recebido, participou ativamente da audiência 
sobre o "Desenvolvimento da Educação Física e do Desporto no Brasil", pro
movida pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados; a 
noosa representante, Profa. Maria Pastora de Araújo - membro efetivo do 
Conselho F'i.scal da APEF-RIO, falou no painel "A Educação Física e o Des-



TESOURARIA 

1) Colega, atualize, o pagamento de sua anuidade. São apenas Cr$ 144,00 
(cento e quarenta e quatro cruzeiros) . Com a anuidade de seus associados é 
que a APEF-RIO conta para saldar seus compromissos financeiros, que não 
são poucos. Veja só: condomínio, contas de luz e telefone, despesas com cor
respondência, vencimento do funcionário, despesas com a confecção do bole
tim, Imposto Predial, material de limpesa, etc. Vamos cooperar? 

2) Finalmente atualizados ·todos os documen tos da Associação. Devido 
ao processo da fusão Guanabara-Rio de Janeiro e, consequentemente, à nova 
denominação - Associação dos Professores de Educação F~ca do Rio de 
Jan~iro - fomos levados a atualizar todos os nossos documentos oficiais junto 
às diferentes repartições federais, estaduais e municipais, tais como: Imposto 
d.e Renda, CGG, Registro de Imóveis, INPS, Milnt.stério ·do Tirabalho, ISS, 
Departamento de F'!scalização (Alvará de Localização). Tudo acarretando uma. 
série de despesas extras, bem pesadas, por sinal, além do trabalho de Diretores 
que, com essa tarefa, evitaram, para a APEF-RIO, as despesas com pagamento 
de honorários de despachante. 

3) o colega que já é professor do E5tado poderá descontar em folha, pelo 
iIPETW", a sua anuidade. Venha, pois à APEF-RIO assinar a autorização para 
esse desconto; ficará mais fácil para você e par a a sua Associação. 

4) você que, ainda, não é professor do Estado: - visite a sua Associação 
e salde o seu débito. Se seus inúmeros afazeres impedem essa visita, telefone 
e diga onde pode ser procurado; a APEF n ão t em cobradores, mas um dos 
diretores irá ao seu encontro, prazerosamente . 

5) Ao colega sócio-correspondente solicitamos que envie sua contribuição 
social através de cheque nominal ou ordem de pagamento a favor da Asso
Ciação dos Professores de Educação Física do Rio de Janeiro, no valor da 
anuidade (Cr$ 144,00) ou do semestre (Cr$ 72,00 cada semestre). O recibo 
de quUação será enviado pelo Correio. 

DEPARTAMENTO CULTURAL 

1) Curso Internacional de MétodOs Desportivos - Período de 25 de julho 
a 5 de agosto de 1976, em Graz, Austria. Pedidos de informações: Internatio
"1aler Lehrgrang - Conrad - Yon - Hotzendorf St raõe 11/1-A - 8010 -
rBraz - os TERREWH. -

2) III Conogresso Sul-Americano de Fisioterapi a e III Congresso Brasileiro 
de Fisioterapia - de 25 a 30 de outubro de 1976 - em Porto Alegre - RS . 
Informações: Secretaria Central - R. Andrade Neves, 159 - conjuntos 104/105 
- 90. 000 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil . 

3) Curso Internacional de Educação Física e Desportiva Escolar e I Se
minário Internacional sobre Programas Nacionais de Educação Física. Pe
rlodo: de 24 a 31 de outubro de 1976 - no México. Maiores informações na 
próximo boletim. 

4) congresso Internacional de Psicomt)tricidade - Período de 25 a 27 
de novembro de 1976 - na Bélgica - Informações: CONGRÉS INTERNATIO
NAL DE PSYCHOMOTRICITÉ ISEPK - U. I . B. - A VENUE PAUL HEGER, 
29 - C.P . - 168 - B - 1050 BRUXELES - BELGIQUE. -

5) O Centro de Documentação do Instituto de Educação Física e Der
portos de Madrid, Espanha, pubMcou, em 1975, o 1.0 tomo das Atas do III 
Congresso Mundial da Sociedade Internacional de Despor tos . Pedidos devem 
ser endereçados aquele Centro (Martin Fierro s/ n . - Ciudad Universitaria -
Madrid 3). Preço: 10 dólares. 

Segundo lnformações recebidas, o 2.º tomo, impresso recen temente, já se 
encontra à venda, possivelmente pelo mesmo preço. Excelente obra, com tra
balhos de personalidades de maior destaque, no momento, no campo da Psi
cologia dos Desportos. -

6) VENDA DE ACERVO DE EDUCAÇÃO F!SICA E DESPORTOS - A 
APEF-RIO está encarregada, representando o respectivo propriet ário, da venda 
,tle variado acervo. de Educação ~ísica e Desportos, constante de livros, opús
culos, mapas, "slides'', fotografias, cartazes . o erca de 700 publicações, a 
maioria moderna, mas com muitas obras raras que não mais existem no co
mércio. O acervo é próprio para uma Escola de Educação Física ou Biblioteca 



porto Estucfantil" abordando, entre outros assuntos, a questão do já famoso 
"curso profllisionalizante de 2.0 grau", mantendo amplo debate com os colegas 
presentes e deles recebendo total apoio. 

- ;10 momento, a APEF-RIO está estudando novos esquemas de tra
balho, objetivando resultados mais positivos. 

4) - A Associação dos Especializados em Educação Física e Desportos do 
Rio Grande do Sul, à frente o seu ilustre Presidente Prof . J acinto Targa, e a 
Escola de Educação Física do Instituto Porto Alegre, engajadas na luta em 
defesa da classe. Somos gratos às simpáticas mensagens de apoio que nos 
foram por elas enviadas. 

4) A Escola de Educação Física do Instituto Porto Alegre endereçou ao 
Ministro Ney Braga, em 11-06-76, o seguinte Telegrama Fonado: "Considerando 
Brasil sozinho maior número Escolas Educação Física que soma de todos os 
países latino-americanos; considerando Brasil ser o país que possui o maior 
número Escolas Educação Física no mundo vg respeitosamente apresento Vossa 
Excelênda temores dos 974 acadêmicos EFEF-IPA referente aviltamento mer
cado trabalho conseqüência habilitação técnicos segundo grau em Educação 
Física. Washington Gutierrez, Diretor". - São os colegas gaúch os engajados 
na luta em defesa de nossa classe, a quem a APEF-RIO efusivamente cum
primenta. Esperemos que outras Escolas de Educação Física do país - que 
todas as Escolas de Educação Física do país - também se man ifestem. PAR
TICIPAR é ~mportante; que todos possam assim compreender. 

6) A APEF-RIO atenta aos interesses dos Técnicos e Professores de Edu
cação Física em função na Assessoria de Supervisão Escolar da Secretaria de 
Educação e Cultura. Fala-se na formação do quadro de supervisores e muitas 
são as especulações e "manobras" de bastidores. Por isso, é importante que 
todos os colegas lotados na citada Assessoria estejam alertas e mantenham 
contatos entre si e com sua Associação. 

7) A APEF-RIO foi homenageada, na pessoa de sua Presidente, pelM 
promotores da "I Semana de Divulgação do Yoga" - Diretores e Membros da 
Associação Brasileira de Professores de Yoga. Gratos. 

8) A Profa. Ethel Bauzer Medeiros f~ eleita Vice-Presidente da Asso
ciação Mundial de Lazer e Recreação, após participar de vários congressos 
internacionais ligados à sua especialização, nos Estados Unidos e Canadá . Os 
cumprimentos da APEF-RIO. 

SECRETARIA 

1) Horário da APEF-RIO: - nossa Associação está funcionando, normal
mente, de 2a. a 6a. feira, de 13 às 17 h e 30 min . Para atender o colega 
associado, ou qualquer outro que nos honre com sua V'isita, h á sempre um 
Diretor, além do nosso funcionário administrativo. 

2) Mantenha atualizado o seu endereço. A ECT tem devolvido vários Bo
letins por não encontrar, no endereço registrado, os seus destinatários. 

3) Recebemos: do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração -
Dr. Ilmar Penna Marinha Jr. - a publicação "Plano Diretor Integrado
Transporte Offoial": Congressos, informativo editado pela Brasenco; Revista 
n.º 2 da Associação de Difusão da Educação Física; Boletins M ensais de junho 
e julho e Revista de maio-junho, do Clube Militar; Perspectiva Universitária 
ns. 60-61; Treino Desportivo ns . 1 e 2, da Direção Geral dos Desportos -
Ministério da Educação e Investigação aentffica - Portugal, Lisboa; Despor tos 
n. 2, outra publicação da Direção Geral dos Desportos de Portugal; " ASA-RIO 
Notícias n. 10'', informativo da Associação dos Servidores Administrativos do 
Grande Rio; "O Servidor Municipal'', órgão oficial da Assocfação dos Servidores 
Municipais de São Paulo; "APCE-Jornal" , órgão oficial do Pessoal da Caixa 
Econômica ; Desp0rtos ns. 4 e 5, órgão de divulgação do esporte brasileiro . 
- Gratos. 

Novos associados: com prazer, registramos o ingresso no quadro social da 
APEF-RIO dos seguintes colegas: Oscar Shor e Paulo Barbosa Torres, propostos. 
pelo Prof. João Vianna BarbOsa de Castro, Jonatas Rocha Coutinho e Tereza 
Jacob, propostos pela Profa. Ruth Mello Bittencoutr, Sílvia Dias Carrapatoso, 
proposta pela Profa. Maria Lúcia Ribeiro, Américo da Costa Faria Jr., pro-. 
posto pela Profa. Maria Pastora de Araújo, Ivem Thiwes Godinho, proposro 
pela Profa. Maria Luiza Amaral . sejam todos bem-vindos. 



de Entidades Oficiais e Particulares Especializadas. Preço básico: Cr$ 8 .000,00 
'(o proprietário só vende o conjunto . ) -

7) "Olimpia y los Juegos Olímpicos Antiguos" - obra gigantesca do Prof. 
Conrado Durantez editada pelo Comité Olímpico Espanhol. Preço: 6.500 pe
setas <cerca de 100 dólares). Maiores informações ou pedidos da publicação. 
<llrijam-se ao seguinte endereço: "Delegación Nacional de Educación Física y 
Desportes - Instituto Nacional de Educación Fisica - Sección Libreria -
Planta 1.º - CjMartin Fierro s/n. - Madrid 3. 

8) Programações culturais da APEF-RIO: 
a) Conforme f<J~ amplamente divulgado, realizamos o Curso "Organiza

ção e Técnica do Ensino da Educação Física, dos Esportes e do Lazer'', no 
período de 27 de junho a 2 de julho, sob a direção do ilustre mestre AUGUSTE 
LISTELLO, com o melhor aproveitamento para os que dele participaram. -

b) Adiado o curso de "Dança Moderna'', programado para agosto e com 
a parttcipaçã<J do grupo de professores e alunos da Escola Feminina de Edu
cação Física da Universidade do Texas: - recebemos atenciosa carta da Pro
fessora Aileene LOckhart, "Dean" da referida escola, comunicando-nos a Im
possibilidade momentânea da vinda do grupo ao Rio, em virtude do recente 
falecimento da Presidente da Universidade, o que prov-0cou a suspensão das 
providências para a viagem. Aguardam a designação da nova Presidente para 
reiniciar os preparativos, já que a APEF-RIO manteve o convite feito. Com 
a devida antecedência, informaremos aos colegas a nova data. 

c) No próximo boletim informaremos a programação para o segundo se
mestre do corrente ano. Podemos adiantar que, atendendo a pedidos, realiza
remos o II Curso de Folclore . Aguardem. -

DEPARTAMENTO SOCIAL 

1) A APEF-RIO cumprimenta seus associados aniversariantes dos meses 
de junho e julho. 

2) ReiniciaremC>S as atividades sociais no próximo mês de agosto. Julho 
~ período de férias. Então, BOAS ~RIAS, colegas. -

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇAO -

"Constrna um Mundo Melhor Atrave"s da Recreação" 

1 - Em virtude de compromissos anteriormente assumidos por alguna 
·dos expositores convidados, fica adiado, possivelmente para setembro próximo, 
mês de aniversário da ABDR, o I Encontro Nacional de Recreadores, promoção 
conjunta de todos os nossos Departamentos. 

2 - curso de Especialização em Educação 1'1ísica, Saúde Escolar e Re
creação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul do Professor Luiz Iri
neu Cibilis Settinerl, presidente da Comissão coordenadora, recebeu a ABDR 
Ofício Circular acompanhado de prospecto e Edital de Abertura de Inscrições 
ao referido Curso, a realizar-se a partir de l.º de agosto do corrente ano em 
Porto Alegre, RS. Será um Curso de Nivelamento, preparatóriô para um futuro 
CUrso de Mestrado. 

- Inscrições abertas de 15 de junho a 15 de julho do corrente ano. 
Serão aceitas inscrições pelo Correio. 

O número de vagas é de 60 (sessenta), assim distribuídas: 
20 (vinte) para a área de Educação Física; 
20 (vinte) para a área de Saúde Escolar e 
20 (vinte) para a área de Recreação. 

Além de professores de Educação Física (licenciatura plena), médicos es
pecializados em Medicina Desportiva, Técnicos Desportivos, de graduados em 
Ftsioterapia e Terapia Ocupacional, na área de Recreação poderão inscrever-se 
licenciados em Educação Física, Arquitetos, licenciados em Assistência Social, 
em Artes e em Enfemagem. 

- Taxa de Inscrição: Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) . Inscrições por dis
ciplina e por semestre: Cr$ 150,00 (cento e cinquenta cruzeiros). 

É com prazer que damos todas essas informações mas lamen tamos a es
cassa antecedência com que nos foram enviadas para sua necessária divul
gação entre os interessados. 

3 - A Presidente da Associadão Brasileira de Recreação recebeu do Di
retor-Geral do Conselho Federal de Educação cópia do Parecer n.º 1.190/76, 



aprovado em sessão plenária do Conselho e também pela Câmara de Ensin<> 
de 1.º e 2.0 Graus em 7/ 04/ 76, em que são apreciadas as recomendações ema
nadas dos Seminários de Recreação r ealizados nos anos de 1971 e 1973, pela 
ABDR. Ouvidos o Departamento de Ensino Médio e, posteriormente, o De
partamento de Educação Física e Desportos, ambos órgãos do MEC, a Relatora. 
Sra. Conselheira Eul"ides Brito da Silva dá o seu Voto, reconhecendo que "a. 
Recreação é atividade intrinseca na dinâmica do processo educativo formal 
e já vem sendo desenvolvida ( .... ) nos currícul-0s escolares, ao longo de todos 
os níveis de ensino ( .... ) Nas séries iniciais do ensino de 1.0 grau, além 
do licenciado em Educação Física ( .. . . ) pode o professor único, poltvalente, 
desenvolver a Recreação, dentro de um contexto de ensino globalizado . Nas 
demais sáries do 1.º grau, bem como no 2.0 grau e no ensino superior, é 
o Professor de Educação Física o profissional credenciado a promovê-la. 
Quanto à Recreaç~, para atender as necessidades da sociedade, ou seja, como 
atividade na linha de educação permanente, julgamos, de igual modo, estar 
o profissional habilitado em Educação Física apto a desenvolvê-la, uma vez 
que a Recreação é, de acordo com o Parecer n .0 2. 068/ 69, deste Conselho, 
componente obrigatórto do currículo mínimo da licen ciatura em Educação 
Física. Em que pese o nosso reconhecimento da importância da Recreação 
em todas as fases da Vida humana ( . . .. ), ~ vemos -Q ne_keSsidade. no _ 
momento da cria - a ní el federal, da habili ~o de recre · 'ista . Entre-

• e ac nselhavel que a s s ia za as ou os sis mas de 
ensino através de órgãos próprios ofereçam cursos de atualiza~ e aperfei
çoamento nesse campo, destinados ao aprimoramento dos professores ( . . .. ) , 
uma vez que a educação continuada se faz cada vez mais necessária em 
todos os campos profissionais". 

Assinam a Conclusão da Câmara de Ensino de 1.º e 2.0 Graus os Pro
fessores Ter·eslnha Saraiva - Presidente; Eurides Brito da Silva Real -
Relatora; Edilia Coelho Garcia; Paulo Nathanael Pereira de Souza e Esther 
de Figueiredo Ferraz. 

4 - Nossa associada Sra. Dina Wandersmann apresentará no II Con
gresso Brasileiro de Saúde Escolar, a realtzar-se entre os dias 18 e 23 de 
julho do corrente ano no Hotel Glória, Rio de Janeiro, o tema "Prevenção 
de Acidentes na Infância e na Adolescência", ut ilizando como instrumento a 
Recreação. A apresentação dar-se-á no dia 20 de julho, às 14 horas, na 
Sala B . 

5 - A ABDR registra com profundo pesar o falecimento da Professora 
e Técnica de Educação Física Euse Emildes do Nascimen to L age, ocorrido a 
'11 de ~unho do corrente ano. A família enlutada, nossas sen tidas condo
lências. 

6 - Recebemos e Agradecemos: - Boletim de março/ abril da WRLA 
'(World Le!sure and Recreation Assoclation), acompanr.ado de Suplemento 
em espanhol. 

- "Game Time", 1976: catálogo de equipamentos para "play-ground&", 
com excelentes fotografias a cores e todas as especificações do material ca
talogado. 

- Convite para a missa comemorativa do aniversário de fundação da 
União dos Professores do Rio de Janeiro, festejado a 3 de 1unho. A UP-Rio, 
os votos de prosperidade da ABDR. 

- "O Servidor Municipal", órgão oficial dos Servidores Municipais de 
São Paulo (N.º 116 - 1976). 

- "Pregão de Livros", informações bibliográficas da Livraria Técnica-
Científica (abril de 1976) . · 

- "Desportos", noticiário especializado (N.0 4 - 1976) . 
- Da organ!zação BIBLIOCULTURA, de Belo Horizonte, lista de livros 

especializados em Educação Física e Desportos, com os respectivos preçOiS . 
Os pedidos podem ser feitos por ReembOlso Postal. 
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