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o presente trabalho está rigOrosâmente
enquadrado na alínea b do item 9 a que
se referem as 1nstr~ções regaLadorasao
Concurso de Contr1baiç3es ~ara o M'to-
do Naoional de EducaQão Física.
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Â dvcumentação em que o trabalho se baseia está com

Esta é mais uma pequena oontribQição de nOssa parte
aos esrorçus da Divisão de Educa~ão Física io M1nistér1v da E-
ducação e Sa~de. Trata-se de uma monogratia sem outra pretensão
que a de estudar a maneira pela gaal vem evoluindo a id~ia de
um M6todo Naoional de Educação Físicat nece~~idade Já reconhe-
oida por todos.

O presente trabalhO desenvolverá o assunto a que se
referem as legendas 34 e 36 do inqu&rito promovido pela D.E.F.
em 194Z.

-pletada com dadvs fornecidos ~elv arquivo da Divi~ão de Educa-
ção Físioa do M.E.S., com a espeoial autorização do respeotivo
diretor~ oonforme despacho exarado no proo~sso n. 53-215/4; e
publicadO no Diário ufio1al d830/7/94;.

Aoreditamos que as idéias sÔbre o Método B~ciunal de
EduoaQão ~{sica ainda sofram uma nat~ral evolução até a sua '~~

~~~t a oristalização et oonsequentemente, esta monogratia deverá
ser oOmpletada mais tarde pela prÓpria D.E.F. Estamos. oontudot
satisfeitos de oontribuir oom mais esta parcela ~ára o grandio-

/

80 empreendimento que o Método Naoional de EducaQlo Físioa re-
presenta.
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-Para melhor aistematizaQão do traba!n~, foi a mat6-
ria desta monograf1~ distr1Duída ~or seis ca~!tnLoB, que assim se
desenvolvem:
Cal;).I - A d1stribn1Qão do "Inqnérito sôbre o M~todo NacHonal de,

EducaQão Físioa" e as contribuiqõe~ recebidas.
Ca.ih II - O "Concurso de Contrlbu.'çõetJ-oa. a o ~todo Nu,olrvnal de

Ed~caQãu Física", de L943.
,

Cap. III- O "uonourso de Contribuições para o Métodu Naoional de
Educação F{sica,IJ,de 1)44.

Cap. IV - A Reunião de Educação Fíeic'a.promovida pela Divisão de
Educação Física. do Ministério da Eduea~io e Saúde, em
1944 •

Cap. V
.

O l'Concurso de ContrilJuiQões 'Parao Método Naoional de
Educação FlsicaJl

, de 194" e a.sconferênoias patrocinA
das pela Divisão de Edaoação Física do MinLstério da B
ducação e Saúde.

Oap. VI - Resumo dos assuntos tratados nos capí~os anteriores.
Â bibliografia, um indice onomást1co e o índice g~

ral da m~téria oompletam esta monografia, que, se algum mérito A
presenta, é o d~ nã.o permitir que se esqueçam os nomes da.qu~les
que, de qua.lquerforma, oontr1bu.i~s primeiroé passos do·--no§. -
80 MétOdo Nacional de Educação Física, nem que se percam os dados
esoondido~ entre oentenas de prooessos e milhares de documentos de
uma r.part1Qao p'b11ea.
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A DISTRIBUIÇÃO DO uINQ.u1RITO SOBRE O dTODO NA.CIONALDE ]1-
# "" - -

DUCAÇXO FtSICA" E AS CONTRIBUIÇOES RECEBIDAS

.-'



O"InQuérito sSbre o M~toào Naoional de Eduoa~ão Físi-
ca" toi lanQadvpela-'Divlsió de EducaC;tlo Física em novembro de 1942.

Até a j,lresente data ( 1 ) foram distribuídas 1.,8}5 0.2,
leç6es, segundo Os Estados em Que residiam 08 de8t~atár10sJ pela
segU:inte forma:

Distrito Federal •••••••••••••• .542.

Xitado do Rio................. se
são Paulo ••••••••••• ; ••••••••• 472.'.
Pará_ • ••. • • •• • • • • • • • • • • • • • • ••• ~

Ceará•••••••••••.•.••••••••.•• 31
Goia3 ••••••••••••••• ~......... 11
Mato Grosso ••••••••••••••••••• a5
Bamia •••••••••••••••••••••••• ~ 4B

Pernambuoo •••••••••••••••••••• .59
Espírito Santo •••••••••••••••• aS
Rio Grande do Norte •• ~........ .5

para!ba •.•••.................• ~

Sergipe~ •••••••••••••••• ,•••••• 4
q Rio Gr8J:l4ed:&- JHr.rte••••• ' ~!... 18..•

Minas Gera1s •••••••••••••••••• 170

( 1 ~ - Dos arquivos da Div1~ão de Eduo ção Física.

•



~e.nta Catar1na ••••••••••• lB
Rio Grande do Sul. _•••••••109

,.Parana ••••••••••••••••• 0 •• ~l

Piauh{ ••••••••••••••••••• 20
Amazonas ••••••••••••••••• 5
Maranhão ••••••••••••••••• 10

Soma parcial ••••••~.721
P~imeiro Congresso Panamericano de E-

duc&~ão F{sica.................. g6
Primeiro Congresso Argentino de Edu-

ca~ão Físioa.................... ~
Argentina •••••••••••• 0 ••••••••• -. • • • • • • • • 10
Uragua1 ••••••••••..•••..••••.•••.•••••• ~ 3
M~xico................................. ~•Pa~agual............................... 1
Ch11e.................................. 2
Perú. •• • • • . • . • • .• • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 1

Equador., ••••••••• '....•••.•• ,.•• '••••• ~• • • 1

Soma geral ••••••••• l.B35
,

Pelos. dadv8 aoima podeJ.'emosfàc11mente verificar que
o "Inquér1 tooufoi dl.stribu!do por todo o territ6rio naoional, hA
vendo ainda notável interêsse por parte de diverses países amer~
canos.

Mas teria sido o"lnquér1to" distribuído 8.peSSOas que
se pudessem interessar pelo aaaunbor

Parece que sim. Os seus destinatário8, segundo oe ea~
gos que exerciam ou funQ3es que desempenhavam, podem ser ~s1m r~
unidos ( ~ ):

( , ) - Dos arquivos da Divisão de Edacação Física, conforme li-
vro ali existente.



Funoionários diversos do M.E.S. •• •• ••• •• 35

Mtnistruo •••••••••• ~..................... .~
Diretora ••de Divis~es e Ohetes de ·Se.r-

viÇos do M.E.S •••••••• : ••••••••••••••• ""

Diretores de Eacolas. Faculdades, eta. • •
T~onioos de Eduea~ão •••••••••••••••••••••

p'rofess&res de educaÇã.o físioa ••••••••••• \333
Médioos aspeoializados ••••••••••••••••••• 171
T'oniCOts desport1vod ••••••••••••••••••••• 15
protessôres .div'ersos.......•••••••••••••• a.o
Dire~oreo de Div1~ões e Chetes de Servi~

.1 . ,ços de outros ministerios ••••••••••••• l~
Funo1onários públicos de outros miniet&-

r1os •••••••••••••••••••••••••••••••••• 15
Presidentea de Sooiedades, Assooiações,

Ligas. eto ••••••••••••••••••••••••••• 26
.M'd1cos •••••••••••••••••••••••••••••••••• 241
M111 tares ••••••••.••••••••••;•••••••.•••••• 170

>

Rellgiosoõ •.••.•••••~••••••••••••••••••••• ". 2:..5

Jorna.listas. ••••..••••••••••••••••••.•••••• 12..
Consressistas a.0 PL'lmeiro Cungresso Pa.-

namerleano de Eduoação Física ••••••••• S6

D1versos •••••••••••••••••••••••• ••••••••• ~,

Soma •• ! •••••• ',•••••

Eis aqui o estudv estatítieo sObre a distribuição do
"Inquérito" e as respostas reoebidas:

Inquéritos remetidoõ •••••••••••••••••••• •••• 1.835
Devolvidos por não terem Sldo encon-

- ..,trados 06 destinatarios............ ~O
Acusaram Q recebimento............... 37
Comentaram pela im~&ensa............. ~
Concordaram com o esquema ~royosto.... 65



Apresentaram. contribul.Qão•••••••••;... Z:-J.

Deixaram de responderoa aousar rece--:;
bimento •••••••••••••••••••••••••••• 1.688",

As ~eroentagens que encontramos para os dados acima

expostos são estas:
Percentagea de respostas •••••••:•••••
Percentagem de oontribuiQões ••••••••••
peroentagem-dos q~e deix~ram de &66-

wonder• • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • . • • • • 91" t ~

Os 2. cOutribuintes para o"Método Nacional de Edu-
caQi.oFísica'l ( 3" foram os segtlintes:
1) - Dr. Luo{110 Briga Br1to - Funoionário PÚó1ico - Diwtrito Fe-

deral.
Z) - Cap. Amér1co Silve1ra d'Avi1a - Professor de EduuaQão Fisi-

ca - Santa Catarina.
3) - Sr. João Rieardo Bore~l Du Vernay - Jornaliôta - Paran'.
4} - Sr. Celso Rodr1gu.ea - Professor de Eduoaqi.oFísica - são P8.l1.

10.
5) '- Dr. Waldemar Janü.árioChaves ~ Médiuo - Bah1a.

6' - Dr. Oth~udo~ Santo~ Meroadante - ~'d1~O - ~ão Paulo.
7) - Dr. Lavoisier de Franqa S11veira -Médico - São Paulo.
13' - Padre Franoisco Cza'Pl•.~> ••• Religioso - GOiaz.
9} - Sr. José RodrigtlesSea;ora - Professor - MinaS Gerais.
10' - Dr. Olavo Felic{ssimo de Paula Xavier - Médico - M1nãS Ge-

ra.ia.
11) - Sr. Francisoo de paula Santos - Professor de Educação Físi-

oa - Minas Gerais~-
l~) - Sr. Júlio Xavier Teixeira - Professor de EdaeaQio Físioa -

(3 - Dos ~rquivos da Divisão de Educa~io Físioa.



são Pau.lo.
13) - Sr. Mário LeaL Baoellar - Professor de EducaQão Fís1~a --Di~

tri to .Jrederal. '.
14} - Dr. N110 Jardim J\U1ilJr- Médiao - Estada do Rio.

15) - Dr. Pul1 Marcelino Espírito - Médico - Rio Grande do SUl.
·16) - Pro.f. Célia Gomes Cruz - Prof'el:;sorade Edueaçã,u Fís1aa. -. Es-

tado do Rio.
17) - Sr. João Alves dos Santos - Professor de EdueaQãu ~!siea -

Bahia.
18) - Sr. Rosalvo .Jrlorentino de Souza - Prof'essoe de EducaQto Fi-

sica. - Sã.o Paulo.
19) - Sr. A1f'redo Ebert - Pro~easor de Educação ~ísiea - são Pau-

lo.
20) - Sr. Court Edgar Knoepfel - Professor de Eduoaçãú Físioa -.•.

::>10 PauJ.O.

~l) -prof. Heia Testa - pJ.-ofessôra de Eduear:;ioFísiaa - r.t1na.sG-e-
raia.

2,2) - Dra. Eponina de S0\16 a Ruas - .Ni~dioa- Minas Gerais.

23) - Pruf'. Leowold1na Pol1y Wettl - prof'6esôra de Eduoação Fís1-..
oa - Distrito ~ederal.

Segundu os Estados em que ~esidiam, Os a~tore. das eon-
tribu1ç5ea assim se d~str1Duem:

Distrito Feder~l •••••••••• 3
Santa Catar1na •••••••••••• 1
Paraná •••••••••••••••••••• 1

• São Paulo.~ ••••••••• ~••••• 7
Go1áz.:$ ••• "••••••••••••••• &. .l

Minas Gerais •••••••••••••• 5
Ba.nia... •• • •• •• • • • • • • • • • •• • 2.

Estado ao Rio ••••••••••••• ~
Rio Grande do Sul ••••••••• 1

Soma •••••••••••• ~3
Transformados êsses números em peroetagene. teríamos



,

'Para eada Estado:
~ã.o Paulo •••••••••••••.'30,43 ~

Minas Gerais.......... 21 ,63 10

Distrito Federal •• ~••• l3.04 ~

Bahia................. 8,69 ~
Estado do Rio......... 8,69 "fo

Santa Catarina........ 4,34 ~
paranâ................ 4,34 ~

GOiaz................. 4,34 ~
Rio Grande do Sul..... 4.34 ~

De acSrdo com a -respectiva ,ro~1ssãu.~por esta torma 0$

grapam 08 autores das cvntxioa1qões:
•

Funoionário pÚblicO •••••••••••• 1
~orlla:ista ••••••••••••••••••••• 1

Religi~60 •••••••• a ••••••••••••• 1
Professôres de Eduoaqão Físioa. 12
Professor •••••••••••••••••••••• 1

M'd1cos •••••••••••••••••••••••• 7-
Soma ••••••••••• a3

Exprimindo êsses números em peroentagens, teremos:
FunoionáriOBpúblic~8 •••••••••••• 4,34 ~
Jornaliste.s ••••••••••••••••••••• 4,34 ~
Religiosos •••••••••••••••••••••• 4,34 ~
M'diaoa.; •••••••••••• ~•••••••••• 30,4J%

~
professôres de EducaQão Físioa •• 56.55~

Analisemos agora,suointamente, cada uma das contribúi-
ções apresentadas ( 4 ) por aquêles que se deram' aO trabalho de
estudar o grande esquema a~~esentado pela Divisão de Educaqão Fi
Bica no seu. gigantesco Ulnqu.'ritott:

( 4 ) - Dos arquivos da Divisão de EducaQlo FíSica.



1) - Dr. Lueí!io BriggsBrito.
O d1retor da D1vl~ã9 do Materiâl do DepartamentB

Administrativo do Serviço PÚblico sugere a p~dronizaçio de todo. -

o material utiliza.do para a. Educa.ção FíSica.. oonoluindo pel~ n.§.
cessidade de que essa padronização estabeleça:

a,1 - fixaQãü de ti~os ou modelos;
bj - fixaçã.o de dimen.sões epêso;
c) - :rixação ela qualidade do màterial empregado.

~) - Cap. Amérioo Si~ve1ra d'ÁviLa.
O diretor do ~~o Normal de Educação FíSica do Ea-

tado de Santa ~atarina, dividiu a sua oontribuição em partes,
quais atribuiu títULOS 8xplicativoa:
Método 'aoiunal - nA nofSSO ve~, O :M:étodoFrancês, ofiCialmente a-
dotado no Brasil, não se adapta. betl. ao nosso meao , Fa2-ae, pois,
neoe~sária a organização de um método naoional. Assim, a. inioiat~

wva dessa Divisão merece nossos mais franoos aplaus~s.
Recime dA t~aba1ho - Ap6s algumas considerações, aconse~ha a ado-

<

ção das naplicaQ~esn desde o 3- grau do ciclo elementar, gradua-

das em intensidade segundo a aptidão físioa dos eduoandos.
ElexiQDamento da uaiAs ~oráeioA - Julg~ de oonsiderável 1mportln-
eia os exercícios sUDurdinados a eSQ& expressão.
sI0&,ºB ;x:esllira.tQX'1v8 - Condena a sua aplica~ão as nossaS orianqa.s
depoiS dos 8eie anos.
Exero{eios d§ o~dem - prerere 08 "exercícios de ordem unida" aOs

ftexereíc10a de ordem".
DespQrt08 - Acha que poderão ser inici~dos a partir dos treEe a-
nos.
Roqae - Reoomenda a sua prátioa para as crianças at& seis anos.
Grupam~ntOhomo&ênQo - Considera como um dos maiores prOblemas
existentes em EducaQão F!tiioa e aoha que ~ :a.:.ctes!il,. t dentro da 81!.

oola, em face da~ dificuldades de horários, sé poderá ser resolvi
do adotando o grupamento dos alunos por c~aóse de au~a.
Exoursões - Mostra-se távorável ! sua inclusão nos programas eBc~



lares.
Verifio&QiQ periÓdica, - Sugeremodific8:Qões nas :provas'"práticas,
entre as quais a eliminaqão do transpo~te do pêso de base hexago

;.nal sobre a cabeQa.

3) - Sr. João Ricardo Borell Du Vernay.
Critica a ait~qão em que se encontram a ginástica e

os des~úrto5 em todo o país, oom exceção do Distrito Federal e 3m
Paulo. Aoha que a nossa legislação é exceLente, mas que de nada A
dianta porque nio encontra apôio nas municipa1idadea e ~ue o tra-
balho princinaL dever~ se~ o de oriat uma mentalidade favorável à
prát1ca da'g1nástiea e dOB desportos. Termina ~uger~ndo que 8b

lIrefeituras mun1clpai~ oOn&tr\lam praQas de despo-rtoB e oampoi:l pa-
ra a prátioa do~ exercíclo~ ~ísioos, poia ~~mente aB8~ poderá
ser o problema da edueaQão f1aiea resvLvldv nu ~rasil.

4) - Prof. Celso Rodrigues.
Defende êste prinoípio: "Todo homem deve ser um verda-

.deiro professor de educaQão físioa, senão para os outros. pelo ~
nos para si pr6prio."

. .

.5) - Dr. Waldemar Januário Chaves.
Condena o exoesso de medidas existentes nas fichas da.

Divisão de EduoaQão FíSica, dizendo que nelas há dados de interêa
sé "antes para a antropologia do que para a Eduaaqiio Físioau• Su-
gere a adoQão de tabelas regionais e de uma ficha únioa que aoom-
panhe o aluno durante tôda a sua vida esoolar e exclusão de dados
"presentemente exigidoB para as meninas, como perímetro de ~esoo-
QO, ete.". ( 5 j •

( .5' - teses dadOS já foram abolidos no novo modêlo de fiohas,
mandadO ,adotar pela D.E.F. em 1943.



6) - Dr. Othon dos Santos Meroadante.
Sugere o autor a introdução de'duas novas ohaves,

na.2:8.,parte, que trata do "Treinamento DesportivoU, depois do n ,
a?23. que se refere à Aplioação do 'métOdO. rimeira. ohave sÔbre A-
limeAtação do desportista e a segunda sôbre bioti!O e desporto.

7) - Dr. Lavoisier de França Silveira.
t êste o teor da sua contribuição:
HAprov~do integralmente.
Sugestão: Criação nas FaouLdades de Medicina de uma

oadeira obrigatória de Medicina Desportiva."

8) - Padre Franoi~eo C~apla.
Prop3e a inclusão de um ap~ndice musical, afim de ta

cilitar aOS professôres de educaQão física a esoolha de oanções a-
"ropriadas.

9) - Prof. José Rodrigues Seabra.
O Diretor Geral do Oo~égio de Itajub~ estende Judie~

- ~.
õsasconsideraçaes sôbre a maneira pela qual o M&todo terá de ancA
rar o oonoeito de nacional. Dia êle: "Em uutras, palavras, 86 pode-

, .-

remos considerar Nacional o método que na realidade, resolver, não
, ~o,--86 em tese, mas na pratica quo~iaiana o problema paràvqual se ~ro-

cura so!ução."~E mais adiante: t~erecerá, pois, a designaQão de N.
~,

clonal, o Método que, esqueoendo a preocupação da síntese o~ da a-
, <

presentaQão somente das ~t1mas cong~ista8 da ciência na eduoa~ão
física, vier resolver com o sistema naoional, o problema do forta-
leoimento de nOssa gente, ainda que, inioialmente, aetenha oomo
realidade tão somente o problema alimentar." Sugere,finalmente, o
autor o aproveitamento da músioa e do clnemacomo elementos de e~
laboraQão nesse grandioso empreendimento.



..

10) - Dr. Olava Felic{s~imo de 2aula Xav1er.
Apresenta qUatru sugestões:

Ia.) - propaganda de uma alimenta~ão sa<1~a;·
2&.) - necessidade urgente de rigorosa assiet'ncia dentária;
3a.' - conveniência de regulamentar e orientar a pr'tioa desporti-

va a que se entregam os educandos, nos clubes, 80m exoessos
,e pre3uizo para a saude.

4a}) - observação ouidadosa da yr'tioa dos exercícios tísioos nos
períodos oatameniais, v.L·g~n1zan$.o-&epara.tantQ um cafenài

- •... ,

riu m_enstrual.•a cargo da ..;irofeesôra.de 'eduoaçãQ tísioa.

11) - Prof. Franci~co de raula ~antos.
Esolareoe a neoes~idade 1mperiO&~ de que o m~dleo as-

sistente de educaQão tísica nokS estabeleolmentos de ensino seja. 9§..

pecia1izado, afim de que o professor de eduoação f!sic~ enoontre
nêle um elemento rea~mente colaborador.

Il~) - rrof. Julio Xavier Teixeira.
• O autor ~ de opinião que o Método Naoional dever' coa

ter .~ pOUCOS exercícios físioos, detehdendo 08 seus pontos de
vista com os segu1ntes argumentos: ~

"Há um capítulo nesse livro ( o ) onde se recomenda o
estabelecimento de uma grande varie~ade de exerc{oiu8 para que o ~
xero{cio se torne atraente e se evitem frequentes re~etições. Há
v'rios enganos ni~to. Em prime1r~ lugar os exercíoios que se fazem
numa mesma sessão, devem ser sempre os mes~s'até que o aluno os
faça perfeitamente. ( 7 ).

( 6 ) - Refere-se aO opúsculo oom notas explioativQS~ que aoompa-
nhou o esquema do UMétodo Nacional de Edaeaçao FíSica".

. ( '1 , - O autor est'domin~pela mesma idéia de quanto~ egress~
-das escola..3-'deeducaçã.o físiea: transformar oada edueando
num prvfessor de educaQão~':física.Não deseJamotl que o 'alll
no aprenda o exeroíoio, ·m8.B~'que..;,r8.tigueO exercíoio, que
tenha atividade físioa, com a qual, e B~mente com ela, PQ
derá beneficiê:i.ra seu organismo.



A reyetiQão do movimento não enfastia (aio). O aluno
vai adquir1ndo o ~enso dos músculos que trabalham. vai adquirindu
preoisão e elasticidade, fio~do lnti~amente .atiefeito.

O exeroíoio novo é ~eito com a oontraQão de m4e~ulog
" , ,

não nece~sáriéll.,e ..I.SS0 cansa e desgosta (sic).u,
O Prof. Julio Teixeira esolarece a impresoindível ne-

cessidade da colaooraQão do médico espeoiaLi~ado, condena o métv-
do franoês e acha. que u m~todo 1:1\1eOOé "o que há. de melhoj,'sÔbre
educação tísica."

.
13' - Prut. Mario Leal BaCleLar.

IU1cialmente propõe a subôtit~iQão da palavra Nacional
~ N' '"por Brasileiro. l!í de o.viniao que tLlllentedeyois de t.t:~8IUlOS de

experimentação no campo J)rátioo deverão ser' intJ:od\lzldatSmudifiu.i:ií.,
ç5es. Aoht:l.ainda que deverá exist1J.:o ensino do 11 éucadeamentu e da
exeeucão dos exeroíoios", e que êsse conhecimento pULO parte dus

eduoandos deverá ser motivo de ~. O autor estende Longas cons~
LteraQi$essSbre as fiohas médioo- b1vmétricaP e &i pl'Víf&Jo 1)J."á1:iica.s,

S'llgerindouma série de medidas que deveriam ser tom.a.dasvara oor-
rigir oeL,tu de:r1ciênciaa ria a!JuraQão dvs ,&.-eauJ.tados.

14) - Dr. Nilo Jardim J~ior.
S.ã.o.rês as sugestõea propostas por êtlte oolaborador:

.a.} - sôbre um novo oritério de ~romoQão dos alunos de um a outro.oiclo;
~a.} - sôbre o reajustamento das-provas ie todos os 010108, unifi-

,. caaão o seu numero;
3a.' - sôbre ~ método de classificação geral dos aiauos por pon-

_tos, que possam dar uma impresl:5ãvi'ápida a ,t'espeitoda oa-
paeidade de oada aluno, no respeotivo ciclo, e, em rêlaqão
aua oolegas dos demais oiolos ( 8 ).

( B ) - Nas novas nDiretrizes 'Para a Eduea~ão Físioa noe edtabel~
oimentos de ensino seeundáriotlniv sõmente as provas iúram
mod1rioadau como ainda foi irwtltu da a tabela de ~ontos.



A repetiQão do movimentonão enfastia (aio~. O aluno

vai adquir~ndo o ~enso dos m4seuloB que trabalham. vai adquirindu
precisão eelastioidade. fio~do lnti~amente .atisfeito.

O exeroíoio novo é reito oom a oQntraQão de m4souloo-,
não neoe55ári~, e ~sso oansa e desgosta (s10).",

O Prof. Julio Teixeira esolarece a lmpre8aind!v~1 na-
ceesidade da eolaooraQão do médioo espeoiaLizado, condena o mét~-
do tranoês e aoha que u m'todv ~~eoo é "o que há de me~ho~sbbre
edueaQão tísioa."

.
13' - Prof. Mario Leal Baeeiar.

In~oialmente propõe a 8ub6~ituiQão da palavra Jaoional
~ , Apor Brasileiro • .1!.i de o.winião que tI~,w.entede,iJoisde tJ."~8anos de

experimentaçãv no oampoprátioo deverio ser intJ:oduzidatl modifiuâ

ç5es. Aoh~ ainda que deverá existi.' o ensino do 11 enoadeamentv e da
exeoução dos exeroíoioslf, e que êsse oonhecimento pv~ parte dos

eduoandoa deverá ser motivo de ~. O autor estende iongas eon8~
ileraQ5es sSbre as :fiohas médioo- bivmétriaaa ti; as pru'{&" 1)J.'á.1:iieas.

. ..., .... ,

sugerin~o uma série de medidas que deveriam ser tomadas para (lor-
rigir OeL"tas defioiências ua aJ,lura'iãodvs ,L-eaultadoa •

14) - Dr. Nilo Jardim Jun1or.
São árêa as sugestões propostas por êDte oolaborador:

.a.} - sôbre um novo oritério de ~romoQão dos alunos tteum a outro
,

oiolo;

~a.) - s&bre o reajustamento das-provas &e todos os oiol06, unif1-
-oando o seu número;

3a.) - sôbEe um m'todo de classificação ger~ doa a!\lllOS por pon-

.tos, que possam dar uma impres~ãv i'ápida a l.'espeitoda ea-

paoidade de cada aluno, no respeotivo 01010, e, em rela~ão
aus oolegas dos demais oiclos ( 8 ).

( '8 ) -Nas novas uDire-trizes 'Para. a. Educação Física nos eatabel§.
cimentos de ensino secundáriotlntv somente as provas iuram
modi~ica.dau como ainda foi ir~tltu da. a tabela de pontos.



( 9 , - A Divisão de .Wdueação.b'{slcadi.:igiu o of'!eio n , 1.4-86,
de .L2.-12:-42:t aO Dr. Aloeu. de Amoroso L1ma~ Presidente da
Uoligação Católica Brasileira, av11~itaado a relação no-
minal com os endereços das pessoas qae se interessassem
em receber o "Inquérito" e colaborar nos trabalhos do vi
todo Nacional de EduoaQão Ff.sioa. Etisa relaQão :toi reme-
.t1da e os Ulnquéri tos" enviados às "essoas indicadas.

..O -autor nãv Bomeabe \,'11\ bJT. novae provas. 001110 ainda
a.presenta tabelas de vontos para as per":vrme.nce~.das mesma.s.

~5)- Dr. poli Marcelino Espírito.
O Dr. Marcelino ~spíritu ~ro~õe que no o~noelto de

Educação se foca.lize "embora. sucilita.rnente,a.fina..Lida.deda.vida.
hwn~ e o objetivo moral do homem". Sugere que entre 08 runda-

! ic
mentus cientí.ricos da Edu.cação sejam inoiu dos 08 "higiênicos" •.,
Sabre us melosa empregar, lembra que, além dos anal!tleos e sin-
téticos, qae figaram uO esqaema, sej~n tamoém 1nclu dos os anal!
tlco-sintéticos. Opina pela ancruaão do. 1tem "OaW36.a patu16giuaa ri

entre as condiçaes determinantes do valor individual e do sU'b-t{-
tU..L.OQrieptsçiQ hiBiÂnig& na chave dos' prillu{piQB tuudamenta1B g~

m&tQqo, ~ qUal deveria ser de~dátbrada em a;Jhiç~a. AO in!l1!.:íduoe
aplicada aoe me1Qq. Julga que o títUlo ~1Qásilca nlg1ênlyª deverá

'ser sUDsti tU:!do por clnástia,a preserxatixa., e o de Ii.édl.OOS eSPfUU.

al;zsdy,a j,JormédioQl;i, simpJ.esmente, 'Pois 3stes também 8starav ap-
- ,

tus a de3empenhar a função de méd10vs ~sistentes desde q~e àejam

orientados.

•

16) - Prof. Célia Gomes Or~z_
A a~tora Ryresenta as seguintes suge~tões:

lA-)- que se sOlicite do ole.l.:o ou de um membru de destaque de.A-
ção Oat61loa a sua. apreCiação sôbre o Método ( 9 );
2a)- que se torne Obrigatória a-separação dos sexOs naS aess~es

de educação rísieat 10 li

3&.)- que o Método ~acional apr~aente maior númerv de eAero!oios
que o Método Francês, notadamente evoluçües;



4a.'- que'aS demonstraçSes não sejam desvirtaadas de suas finali-
dades e transtormadas em despudorosas exibições;
5a.)- que o pro!essorado de educação rísica tenha uma formação
mais cuidadosa e e!ic~ente;
6a.}- que o número máximo de a.lunos,nara cada turma, éeJ,a dim1-
nu do;

, de sessões semanais seja-aumentado;78,.')- que o numero
-,

8a.)- que 08 banhos ap6s us exercícios se toruem realida.de;
98,.'- que as escolas, a.l.ém do material. indi"peusáve~t pvósuam ea-
paQO sUficiente que permita 8. realiz~Qão do traba1ho oom efiui&n-
cia;
10a.) - que os uuiforme~ para as sessões de eduu~Qão física não
entrem em oonflito com a moral oristã;
1la.)- que a a~uraQão da ~requência seja mai~ rigorosa e que os mé

-dicos ni~ubusem das suas cOstume~ra~ dispensas;
1Za.)- que se .estude convenientemente se os saltos em altura e ex-
tensão para as mOQas são indicados.

17) - Prof. João Alves dos ~anto8.
pro~õe que se inclua entre as iürmaB de trabalho uma

, . ~
chave para a "Ginástica Militarit, constando de Combate ã oaione-
ta (sie), esgrima \aio), ap11eaç3es militares \s10), eduuaQão fí-
sioa do atirador (?l). marohas, etc. Sugere que a denominaqâo "G~
Mstics HigiênioalT, seja. mudada. para. "Ginástica Médieatt• Na conA
titUiQão das secsões, de,fende as 6LpL'essões "Sessão preparat6rian
e "Voltá à calma", q\le bem trad\lzem os objetívoB q\le se têm em viª-
ta. Entre os exercícios analíticos, é pe~a manutenQão dos flexiunA
mentus da caixa torácica.

18) - Prof. Rosalvo F1orent~no de SÚ\lza.
O autor estende oonsideraQ5es sôDre o conceito de edu-

( 10) - Essa separaQão deverá existir, Gomo de ~atv existe, qu~
do s~gem us interêsses e'necessidades pec\lliarea a cada
sexo.



'.,

•
oaqão tísica e estuda a s1tuaqão da edueaQão r!siu~ nas esoo~as
primár1a~, oondenando a rorma pela qual é ~í ministrada, isto é,
por meio de exeru{cios analit1uob eoo oa oéleb~s oomandos de num!

dois!" Àprecia também a eduuaQão tísica no o~rsu aec~dário, deten
do-se na autÍlise dei.!iSCa.LJ.floa,çãotederal, qu.e lJol16ideJ."ai.ueiil#ien-
te; nus pruoestios de ve~ii1cação do trabalho inesorupuloaoB e oom
o únioo intuito de aparentar o c1lID.prirnentod~ le1; nos horários',d!t,
mas1adamente sObreoar~egados,e no aluno du curso seoundário que
preoisa ser melnvJ."atendido. O Profe~8or Flurent1nu de SOUZQ estu-
da ainda a questão dos j~gos, educativos e aplicaq~es, a necessida
de de regime higiênico-dietético e de a~6istência dentãr1a e os pr~

~ ....• .-

bJ.emas das l:'~'ovattvrá'tiaas. colaboraQ~o dOtl o~u.bes des1iortivos .gri
mios desjJortivo&, exercíoios ginÚtiaoB_ eduoaqão f!stcan8.S esoo-

~,

'Profissionais e a administraQão do ensino (8io) da educaQão f1sioa.
E,terminando; apresenta estas eonolus5es:
I) - Não , possível uma eficiente ap110aGão do M~tvdu Francês sem o
aparelhamento resyectivo. Em consequência a aplicação de outro mét~
do deveria ser tentada.
lI) - A fiscali~aQão do ensino (s1e) da eduoação física deve ser en
tregue a profebsôree espeeializados ( 11 ,.
111) - Deve' fixar-se a norma de mais estreita oolaoora~ão entre 08

olube$ desportivo5 e os estabelecimentos de ensino seoundário.
IV) - O grêmio desportivo, no ginásio, favorece ao prOfessor de e-
duca~ão física a realização de Valiosas ativ1dades eduoativas.
V) - Da boa administração do ensino \sic' da eduoação tísios. resul-
ta a efioiente aplioação do m~todo de educação tísioa.
VI) - A educaQão física deve comeQar na escola primária.
VII) -A educação tísica nas esco~es profissionais deve ser de ~-
pense.gÃo e mais livre, mais desportiva..
VIII) - Um métudu de educa~ão físioa deve inoluir o maior número p~

s{vel de exercíoios simples 6.oombinadus.

( 11 , - Os 18 inspetores di educação tísioa que a Dlvisã.o de Educa-
ç~o Física do M.E.S. possui são ~ambém professares. de edu-
cação tísioa, pOis o di~lvma de esp$olalizado é exigido o~
mo oondição eliminat6ria para a respeotiva prova de habili
taqão.



, Cons1deraÇUes finais - Conforme esorevi ~niolalmente estas cons~
derações são feitat; li. mará:em do M~todo .Na.oionaLe COmo tal não t,fL
rão, talvez, o VaLor de cOlaboraQão,,"

19' - Iro!. Alfredo Ebert.
A oolaboração do prol. AÁfredo ~~ert é das mais exten

sas. Em síntese são estas as suas sagestões:
I' - Q~e se defina preoisamente as finalidades das sooiedades dea
portivas, fazendo tamb~m ver aos professôres de educação fisiea
ou treinadores de desportos, bem como aos dirigentes d08 olubes
ou escolas, não serem as competições desportivâQ o fim. maS sim o
meio uara a consecução do fim: o gradatlvo e 1ntegral desenvolvi-

-
mento físioo do indivíduo.
lI) - Que se consiga a cooperação dos clubes de8~ortivos com as
6so01as a fim de: ai oolaborarem oom estas no sentido de facili-
tar-lhes esse. l:irát1oa;b' formarem. ~. ambiente propicio é. oausa./
desportlva que também é a sua oausa.
"111, - Que se tente favureoer um ~uuoo os institutos particulares
de onltura físioa, oonseguindo p~a os me$m08 uma ol~sificaç~o
mai~ digna e, oom isso, uma diminuição dos impostos, q~ando nio,oom~leta i6enQ~o dos mesmos, para poderem satisfazer mais facil-
mente à car~ncia dos qne dêles necessitam.
IV) - Que sé instituam éompetiQões infantis e jnveu{s de atletis-
mo, para v que Junta um projeto de regnlamentaQão.

20) - Prof. Court Edgar Knoepfe1.
Propõe que o t6pioo n. 104, referente a Pe88Qa1, com-

~orte: a)- Médicos espeoializados; b)- Profess8re~ de educaQão fi
aiCR; 0)- I~trQtores de eduoaQ~o r!sica; d'. Mon1tores de eduoa-

-.

çlo risiea; e'- Âuxiliares. O t6~iCO n. 116 deverá oomportar, na
sua opininv t entre o material previüto. o que chama l'Mater1ai de
ooasião". No tópico n. 1~8, também referente a pessoal (desporti-.. \

vo), sngereque oompreenda: a)- Médioos espeoi.u.izadots; b)- profj!J



A ed\loaÇ~o físioa da mulher deve ser. porttl.nto1ntegra-4

sôres de edacação tísioa; c)- Instrutores de educaQã~ f1sica; t)-
Técn1cos despurt1vosj e}- Mon1tores de eduoaQão .física e treina-
mento; f)- Massagistas; g)- Âuxill.ares. Ao lado no t6p1eo n, ~89.

que se refere a parques infantis, aorescenta as cOl~nias de térias
9u re~ouso e as oolônias de restabeleolmen~o. desdobrando estae úl
timas em para poupados ou doentes e para norma1~ (Qiu). Defende ~-
inda a inclus~o de exeroíoios militares e in&tpuçio de socorros de
urgênoia. Finalizando prop3e que o~ oursos para habilitação do ~e~
soal previsto tenh~a8 seguintes dur~Q3es:
a1 - ÃuxiLiares - três meses;
b) - Treinadores - nove meses;
c) - MonLtores de educação físioa - nove meses;
a' - Instrutores de eduoação tisioa - dois anvs;
e) - Téonioos desportivos - dois anos;
t) profeasôres de eduoação·tí~ica;- três anos;
g) - M~dioos espeoiaLizados - um ano.

2.1 e a72.) - Prof'. Nela Testa. e Dra. E:poninade l:)o.lzaRuas' em COi&.-

boração) •
As autoras, a1'68 estenderem oonsiderações eJ.ogivsas ~2

bre a.fundamentaQãv do tra.ba.lhoda DiTisão- de Eduoaqão Física p~ra
o Método NaoionaL de Eduoação FíSica, 804ic~tam e8peOia1ate~ção

"

pa.ra.a ttEduoa,Ç!otísica feml.nina". Atirlll8.e..las:
"As danças feitas de exte~ões e fLexõeD cont!nua~ d~o

ã. muln.er maternidade fáoil, aumenttLndo-lhe a flexib'ilidade dv trolJ.
00, soll.difiCando ••.s paredes .al.ldomilIal.l:I,eonco s:~·endo pt;l.rao desen-
TolY:unento oompLeto. da bac.La. Em suma, eugeniae. ('lI) a J."aça futll-
ra (siO).

i
..., ,profund~ente h gien10a e ~la8t1oa, compreendendo exero1cios de e-

l~stieidade e de equilíbrio. ~ratieados epm acúrdes muaioaib. 'Por
meiO de movimentos em forma. ooreogl:áf1ea.

A gi~81iiea rítmica ~-uma. c..lmb1naçãode movimen'tUH ao·



. .

" ~o.t·denadob-que n;.o somente empL'es'tam.a", CULPO pJ.~tloat eoao lhe

trazem graqa e vigor."
nA mu.lher oraI:iJ1.011'a,o..e eompJ.e1Qão mediana., quase

rranz1na e delioada, não pude d.eixar dê. aprimol"ar auaa fori.llaBpláa.
tioaB, re-v·1gorau.do-as.n

Ap6s mais algumas apreuiaQ~es, sugerem a adaptação
dos exeroíoios rL'::liovse das pl'OVaB prL-e1cas _as 11eoea~1dades 'd.oo~
ganismv da mulher.

2.3í - Prof. Leopoldina. PO.LJ.y e'tt.L.

.
Oi08 de ginástioa rítmica, conforme desenhos que apre~enta.
11' - CÁa~~if10ação e Gr~amento tl9mog&neQ - Anai1sa o problema
ovw·rartura de argwnentvs, uropondo esta solução ~ara o mesmo;
Ciclo e.Lementar - 4a grau - divisão em três grupos:- .C.L)-alunae r~
petentes; C2)-a.lWlas de pouca idade, que inioiam o trabalho risi-
00; C3)-alanas q~e atingirão a idade lim1te e que deverio ser sub-
metidas a provas prátioa.
Ciolo secundário - J.~ grau - divisão em dois grupos! Bl)-onde é Sj1

guid.o·o trabalho normal; B2..)-ondeestão as a.lWl.asrel'etentes.
Ciolo seoundário - aa grau ~ onde os alunos s6 serão diVididos,
quando a turma exoeder o limite .vrevisto.

Na nocsa modesta oi,)in.ião,foi a maior e a Mít.l.S Vêl.110&a

oontr1ouição. Conoederemos wn sUou-título a oada Ull,dva ass\.Ultos
tratados, procurando sintetizar aO m~1mo a~ idéias da autora.
I) - Ginástica oorretixa - Julga que é Ge gr~de impvrtâuo1a e t~
oe judioivsoa oomentê,J:1os a resiJeito'-ilustrando·otJ eom oDservd,-
q8es pe&soais; estuda as atitudes vieivsas de ~, e ~entadOt 8.yon-
tando os defeitos que originam e indio~do ou exeru!oios Oapazes
de- oombatê-Áos efiuieutemente, utilizando, ~a~~ ad mOQaB, exercí·

IrI) - Provas práticas Apresenta aqui um interessante estudo de
percentagem de alcance dos índices mínimos eot~be.e01do~ ~elo M~-
todo Frano~s, pe~u_qual se verifica que no 4~ krau dv oiclo e1e-



mental' três provas existem oom resultados muito pvueo sat1sfatóri-
os: aoerta.r no I:ÜVu com 6. tuão esquartía (30 a 4ÜJf') ,_ equilíbrio do ",1
ao de cinco quilos na. eabeQa {c5 a 3~' e a.eert~ no alvo com a mãp
direi ta (60J6). No lSl grau do oiclo eeOWld~rio. a prova de aoertél.rIO
alvo eóm a mão esquerda apresenta. apenas de 30 a 40~de resultados
satisfatórioa..
IV, - Ce~tit1aa.dú - Sugere que aos alunos impo~s1b111tados de se e~

meterEl'lI~b prova~ nrát~oas seja forneoido um ,eerti:t'ieado,por uru.a
junta médica. no sentido de qu.e o aJ.uno ilão ,:t'iqlle':euturamente prej!l
dieado nos seus estudos ( 12 ).

V} - ELano e prv€+WDas - Propõe que u número de se~a8ea femininas -
1>01' seUlall8.seja aumentado lI8.ratrês.
VI) - ]?eqMnos jormS - Cvndena. a int.t·oduQio doa cna,mg,dotspeqtlenos
jogue nas'seB~3es de edueaQãQ r{l:Sica,em virt~de da sua pouoa dura-

••Qlo, pols se interrompem quando o aluno oome~a. a ficar 'por eles in-
tere.tSsado.
VII) - Hurário - ACha que v norário máis conveniente é êste: das
7 l/~ls 10 e das 14 às 11 horas.
VIII) - Dispensa. d,a.8 Beas3es - Etltu.da o g,uW:iO atu'8.J.mente existente,

oPina.ndo que tsomente em oasos excepe~onalB seJt:t.ti didl:le~a concedi-
da pelo médiCO.
IX) - Nota du mês - Defende a sua 1fistitu1Qio.
X) - lieCy.rSOB - RereJ.:e-se aqUi à defioiência de vessua.L existenlie
nos estaoelecimentus de ensino e que impu~siDilitam a realizaQão de
um trabalhO realmente de efioi~nc1a..
XI) - Material - Demonstra a neee~Bida e de sua renvva~ão e os ctli-

Est~s foram as ~3 contribuições &preseutadas em respos-

dadOS requeridos pe~a'sua conservação.
XII) - !lniforme - prupõeque v•••un1formetJ :reminu),o1:iidejarn de uma. J:I~

. .

Q& a6 t porque sãv fáoeis de ve~tir, eoon6micuB e camodos. _Considera
) .

svquete~ e tenia indispensáveis para complement&!O os aniformes.



ta ao iilnquéritv ~ôbre o M~todQ .L't8.oiona.l de .wdu.ca~ãoF!tlLaa". ide-
•alizadu, úrganizadv e r~alizadv peÁ~ DiVi5~O de Edu.oa~ãoFíBica do

Min1stériv da Edu.ea~~oe Saúde.

(12) - A porta~ia n. 467, de 16 de julho de 1943, do Departnmento
~aciónnl de Educação Fesolveu de modo plenamente satisfatório
esse assunto.
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o "CONCURSO DE CUNTRIBUIQOES PARA O ~TODu NACIONAL
DE EDUCAÇÃO F!SICAlf. DE .L943



•

..

Cum o intuito de inoentivar aquêies que se dedicam
aO estudo do grande problema U8..01vnal-, a Di.v1são de EducaQão F!

aica do Mini~t~rio da Ed~cação e ~aádef institaia. em L943. o
"Concurso de Contribuições vara o Método N&cio~ de Educ&Qio Fi
sics", cujO editaL foi publicado no DiárioOflcial de ~4 de Ju-
.lho. O item 9 estabeleoia.: •

tI~ _ O/:;i traba.Lhotsapreaentados deverã.o enquadrar-ee
rigorosamente nas seguintes 8e~ões:

a) - Plàno geral - oríticas e sugestões.
b) - Assuntos de cada título e s~ -título - desenvo~

vimento de qualq~er dêles.
c) - Exercícios sugestaesSÔbre Ots exeroíoios, e~

tudvu especiais sôbre seus efeitos. ~nállse6 de movimento. ete.,
--

acompanhados ou não de documentação gráf~ca.
d) - ConstruQões - estudos sôbre p.lanos e detalhes

de oonstruções desyortivas ou parques ittrantís; sugestões s~bre
prOjetos-tipos, ate."

Cinco foram os trabalhos inscritos nesse ooncurso:
1) - "Bases CientÍficas da Educação ~ísica.", d~ Sooiedade de Es-

•.. , ,.,.

tudos dos Jroblemas de Educação Física (S.E.P.E.F.).
~l - "Fadigatr, do Prof. José Vieira de Aqulno.
3) - "Valor Individual", da Socieda.de de Est~dos dos ProbLemas

de Eduoação Físioa (8 .E.P .E.F.).



4) - "Crítioas e SugeBt5es~, do ~ of Arthur Franoisoo dve ~an-
.,

tos.
5) -UMetodologia do Treinamento DesTIortivo", da Sociedade de Es-

tudos dos ProbLemas de Eduoa~ãv Físioa (S:~.P.B.F.).
A comlBsão'ju~gadora, de~ignada pelo Diretor. GeraL do

Denartameü~v Raoional de Educação, fioçu oonstituída pelo Major
Barbosa. Leite, Diretor da Divisão de Eduoaçã.o FíSiCa., eDr. Wald,e.

, ~mar Areno,- catedratio,o da Esoola Naoional de Edu.oa~ã.oFl.sioa e
Desportos da Universidade do Brasil.

Deixaram de cl9.t)sifiear-se os traba.lhos "Fadiga", 'Por
não satisfazer aO item 6 do edital(minlmo de trinta páginas dat1
lografadas), e uCr{ticas e Su.geS'tõestf, por nã.o ter alcançado o mi.
nimo de 60 pontos estab.eleoido pelo item 8 do edital referido. Foi

VALOR INDIVIDUAL ~ 1 )
. .

esta a classificação final do Concurso, de ac&rdo oom o resultado
~ublieado no Diário Oficial de a4 de novembro de 1943:
:;.Q lugar - "Bases CientÍficas da Edu.cação Físioa", com 90,.5 pontos.
a!l lugar - "Metodologia do Treinamento Desportivon, com 82. • .5 "Pon-

tos.
3St lugar - "Valor IndividuB1Jl

t com 75 vontos.
Vamoa apreoiar, 'agora, a oontribuiQão trazida por ~B-

seB trabalhos, analisando-os oada um de per si. e, para tanto, ~~
tiremos do classifioado em teroeiro l~gar.

-Transcreveremos, inieialmente, as palavras que ser-

vem de "IntrOdução" ao trabalhO:

( 1, - "Vaior IndividuaL" - (Contribuição ao MétOdo Naoional de
Eduoaç~o Físioa) - Ministério da Educação e Saúde - De-
partamento'Naoional de Eduoação - Divisão de Educação Fi
08 - _Imprensa Naoional - RiO de Janeiro - 1944.



.'

"O objetivo d~ete t~abalho é desenvolver Q8 assun.. .
tos contidos na chave Valor Individual (3". q~e se enco~.~à subo~
dinada aO título Princíyio8 Fundamentais do M'todo (3B), figurando
ar em primeiro lugar. Na verdade, dos quatro assuntos s~bmetido8 1
eplgrafe :;8, que são "Valor Individual" t "Ada:ptação do Exerateio !O

Indivíduo" e "VerifioaQão Peri6dioa do Exeroício", o primeiro se
nos afigura o mais importante e talvez o mais difícil de ser conv~
nientemente tratado. E·isso porque a orientação imprimida no esqu~
ma do M~todo Nacional de Eduaação Física difere fundamenta!men~e
da do Método Francês, ~or n6s adotado, e dema ~ métodos cOnheo1do~

~ ltA influênoia de Pende e C!aparede ressalta logo a primeira vista,
. ",demonstrando que os organizadores do inquerito estavam a ~ar do

que de mais moderno havia nos campos biológico. e vsico16gico. Com
etei to., o organismo pa,.:,S8.,de um modo geral, peles três fases apon
tad8.s: evoluçlo, estabilização e 1nvolução. Na urimeira, há maior
a~8im1lação que desassimilação, o anabo11smo nredomina s&bre o ca-
tabollsmo; na segunda, há um eqUilíbrio entre a assimilaçlo e a ~
eaosimiLação, o anabolismo iguala ao catabolismo; na terceira, hÁ
menor as~imilaçio do que desaBs1milaqão, o anabo11smo ~ superado
~elo·oataboli8mo. A inclusão da idade mental para a determinação
do valor individual ~ de grande alcance. que 86 poderá ser avalla-
ão por aquêles que se inteI.·e~sam.'Pelamoderna t6onioe. educa.cional;
representa um progresso notável sôbre o célebre perfil morfo-f~si-
ológi~O. que ~ntre n6s tanta aceitação teve e que na prática-de-
monstrou ser de difícil ayliCação. A inolusão da aptidãu físioa PA
ra a determinaçãu do valor ind~vidual é vutra grande oonquista.Nas
~4át1eas desport1vaa d~~ no~sas esoolas espeeiaLizadas para a for-
maçto de llrofessôres-de educação.física, sempre notamos que o fa-

,

to de não ser ta! elemento ~evad~ em consideração trazia um dese-
quii{brio profundo dentrv das turmas, ~ulto embora as mesmas esti-
vessem homocêneamente grupadas, de acôrdu eom O critério estabele-
oido pelos perfís,morto-fisiv16gicos." ( ~ ).



A monografi.a 00 pO.1.,tfi;qUf\tro oap!tulo~ t qu.e-tl:atam.da
matéria seguinte:
Capítulo I -'Fases por que passa o organismo numano ~

ÀS leis estabeleoidas po& God1n, Viola e Pende, a ori-
entação tcaqada por Ber~rdlnelli, os estudos de Engelbach, as apr~
ciações de DufesteL e Labbé e os trabalhos de outJ.'oaautoJ.·eade rji
nome sio aqui apresentados e interp.L·ellados.A hereditariedade t o
papel das glândulas end6orinas. o~ oentros nervosotl. a alimentaçã.o
e os -agentes tísicos merecem ou1dados especia1s. O cresoimentv d~6

diversoa segmen~os que constltuew o oorpo n ano é ana..Lisadooom o
maior cuidado, com quadros ilu.atrativotiapresentadoa por Godiu, P.Q.
irier, u4A. FranoiLlon. Quéte~ett Manouvr~er e muitos outros auto-

• res de renome mundial. -'o desenvolvimento Ol."gâ.nlcod\A.ranteos d.i.te-
rentes períOdOS da infânoia também foi tratado oom esneoial oari-
nho. O oav{tulo é muito extenso, ooupando trinta'págln~ da p~b:~-
oa.<}ão.
Cep{tnlo II - Conceito de iQ~de - Idade crono16g1c~ e idade fiõlo-

16gioa.
Neste oapítulo se demonstra que nos 1ndlvidu~~ nor-

mais a idade cronol6gica cOlnc1de com a id~de f~~~OL6giQQ. v~ en-
tio êles deixariam de ser normalb. O conceito de normaLidade deren
dldo no trab8.J,.üoé o ecneet to estatístico f déi.ml:l.1v.t· :rrequêncla.
Oapítulo III - Idade mentaL -

A matér1a do capítulo, que é muitu inte~essante, e~tá
d1stribuída pelos cinco 8ub-títulv~ seguintes: npb1vv:~giG da iât~
lig~ncia.tf;"HvqtSes de idade mentaL"; "Q,uociente de inteligênciatr;

ItLeis geraiS do dek;\envolvimentu mental"; ttprática das medidas neLoa
,teste8~ Dominam nesse c~p{tu1o as ldél~a de Ulaparéde, mas Ga~es e
Thorndlke tamb~m foramoastante apreciados. Apresenta.-ainda um e.n~

( 2 ) - pág • .5.

I



xo oom Os testes aplicados L9~ pelQ Major Barbosa Leite e o Pr~
tessor Inezil Marinho n~ EsooLa Naoiunal de E~uca~ão Fia a e Des-
portos e repetidos peLo Cap. João 0arlos Grosa na Escola àe Educa-
~ão-F{slca do Exército e ainda pelO ~or. Marinho na Escola Superi-

_ "J.

or de Educação Física do Estado de ~ão PauLO. ~sses te6te~. reun1-.
dos em tr's grupos, tinham por finaLidade estabelecer o grau de oo~

o ~relaQão entre a atenQão eYãnroveitamento nas escolas de educaQão fi
s í ca,

Çap{t~lA IV - Aptidão Físioa -
O último capítulo trata:"' a d erença entre aptidã.o

tísioa e oapaoidade ~{sicat do diagn6stico das aptidões individuais
'\e da inf~uênoia reoíproca das diversas funQ5es. Gates e Cla~arede

são os autores cujas idéias predominam neste capítULO, sendo a pri-. .

mel.ra parte - diferença entre ajftidãot~sica e ua:paoidade físioa -
inteiramente original dos a~tores da monografia e va110síssima co-
laboração' pa~a o "MétOdO Nacional de Educação Físicalf

•

METODOLOGIA DO TREINAMENTO DESPORTIVO ( )

~ste, na nossa opinião, foi o trabalho em que a oontri
b~iÇão pessoal dos autores se fez sentir mais notadamente, uma vez
que nada possuíamos sôbre tal a.ssunto. Os programas de metodologi8.
do treinamento desportivo de nossas esoolas de educaQão físioa são
defioientissimos por falta de elementos, bibli~gratia e fonte~ de
oonsultf::l..

A monografia tinha a sua matéria distribuída p~r cin-
co capítulOS:

( ~ ) _ ~etodologia do Treinamento Desportivo" - (uontribulQão ao
Método NacionaL de Edncação F1sioa) - Ministério da Edaca-
ção e Saúde - Departamento Naoivfia! de Eduua~ão - Divisão
de EduoaQão Ffsica - Imprensa Nacional - Rio de Janeiro -
1944.



Sllb-títulos:
8J - Os desportos como meio de edueação - nA aQão educatlva doe
desportos não é a~enas de ordem tísica, conforme mQ~ta ~ente su-
põe, maS prinoipalmente de na.tureza.moral e psíquioa. ~aes pode ••
rão oontribUir de forma decisiva para a formação do oaráter, para
a ,oonsulidação de uma vontade f1rme." (3 • Os autores estudam,
de forma erlldita, a influênoia dvs deanortos na formação do e~r'-
ter, a influência dos des~ortoa na eduoaçãv da vontade e, final-
mente, a influênoia dos desportos na educação físioa.
b) - Os desportos OOrnO meio de reoreação - "Cons1derac;nes de duas
ordens aqui se impõem. A primeira enoara os des~ortos como diver-
são passiva e a segunda como divers~o ativa." ( 4 ). E o assunto
é exposto convincentemente.
o) - Os desportos como meio de oom./!'etiQão- nA com-petiQlo tem 'Oor
finalidade, nos ,desportos individuais, ·orécorde e, nos desnGrtos

Can!:t.;uloI - Os detsportos oomo meiu'de eduoação, reoreaç'lo e com-
petição.

:tste oapítulo, de grande inter~'ose, oomporta três

ooletivos, tazer com que uma das equipes oonsiga, para o seu ban-
do, maior número de ~ontos." ( 5 ). Os autores au~esent o anta~

.' .
nãsnio existente entre a escola francesa. e a escola. amerioana., a
primeira oontra o réoorde e a segunda a favor do m~smo •

.,'
Cap~tulo II - O valor do desportiata - ~~te canítuLo estuda os f~

'tores de que depende o valor do desJ)ortista a saber: condições
morfológicas, oondiQ3es fisio16gioast oondições psiool6giuas e ~
t~dão fisioa. A matéria aí versada é du maior .1nterêsse ~ara os
téonicos desportivos e desportistas em geral.

( 3 ) - P,"g. 11.

( 4 ) - pág. 18.

( 5 ) - pág. ll. \.



·.Çapít.,ulo111
nA preparação do desportista.comporta duas o dena

de cone 1deraqões: a 'Primeir~ diZ respeito ã' I:.H~ap.L"epar Qio ríei...
...•.

óa.e a.segunda. , sua prepara.ção téonl,oa..n.( 6 ).

~ste assunto, inteiramente urigtnal está 11U8tra.d~ )
oom vários oasos pessoais ou de obserYâQio pessoal sôbre os gua1s
seria bem.oonveniente que med1ta.asem os téon1Cos ~es~ortivos. O
oapítulo termina dando as linhas gerais do .plano de treinamento
desportivo, oomportando du~s fases: a primeira de obtençio das
oundiçaes e a segunda de obtenQã da forma.
CS"Q{tUl.O TV - Cuntrôle do desl,Jortl.sta-

"~ por intermédio do contrôie do desportista em trei-
namento que se torna possível sa"ber se o regime de tr8.0alhos fí-
sioos a que está sendo suumetido não lhe está prejadioando o or-
ganismo e ainda se êtise mesmo 'regime yoderá ser intensitioa,dv de
modu que, em determinaQa éuoca, - da com~etição - venha o de8~or-
tista. a entr~r em seu estado de fOrma.

-Tal oontrôle oompreende duas espéoies de assistênoia,
distintas entre s1, masambas oom o ~esmo Objetivo. Uma delas é

exeroida pe~o médioo - é o oontr6~e fisio16g100. enquanto a outra
cabe aO téonico deapol:t1vQ - é O oontr~le técnico.

....• t.,

Como oada uma dessas ~ormas d~ contrôle apresenta os.-
racter{stiCQs pr6.t'rias,delas tra.taremos separadamente em sub-ca-
p{tulos.n ( 7)'.

E seguem-se os sub-oa~{tu106 re~eridos.
Canítulo V - Verificação do aproveitamento do desportista - Com-

petiç'ão.
Os autores ee~osam a idéia de que a verifioação do a-

proveitamento do desportista deverá ser a própria competi~o e
,

( 6 ) - pág.. 39.
( 7 ) p'g. 49.



( 8 ) - "Bases Científioas da EducaQão Físioa" - Ministério da E-
ducaqlo e Saáde - Departamento Nacional de Edueaçlo - Di-
visão de EducaQão Física - (ContriouiQio aO M~todo Naélo-
nal de EducaQão F!sioa)- Imprensa Nacional - Rio de Jane~
ro - 1944.

fundamentam muito bem êsse DOnto de vista. Inoluem ainda aqui a
neoess1dade de que seja desenvolvida a preparaQão tátlo~ dos dea
nortietas, de modo que êles possam mobilizar OS seus reO~BoB t!~
nicos e empregá-los de acôrdo com as condições do momento.

BASE) CIENTíFICAS DA EDUCAC(IO FtSICA (8)

Est~,na nossa opinião, foi um dos maia eruditos traba-
lhos que já se escreveu sôbre educa~ão física. Afim de dar uma
gerteita. idéia do seu conteÚdo, transcreveremos o npro~eg~meno8n,
o "Plano" e a "IntrOdução".

nprolegômenos
Este trabalho, nossa pequena contribuição ao futuro m!

todo nacionaL de educação física, está enquadrado na ohave subor-
dina.da aO título "IntrOdução", que tem o n. }. Encerra uma neque-
na crítica, que procuraremos fundamentar', e o desenvolvimento ,oom
a modificaQão proposta, dos assuntos compreendidos nas designa-
ções "Conoeito de EduoaQão", uBases Científicas da Educação", "Ob
jetivos da Educação Físioa" e "ConoepQ'io de MétOdO".

Não re~reaenta esta monografia, ~ qual demos ? título
-de "Bases Científioas da Eduoação Físioa", um encaixe 'Para o lutJ!
J.oMétodO Nacional de EduoaQã.o Físioa, mas o desenvolvimento de

u~ tema, cuja. argumentação exige-grande número de ounoeitos, 01)1-
ni3es e transcrições, que aqui figuram como -documentação - elerne!!
tos de defesa das idéia~ que veioulamos. Dêste modo, no trabalho
definitivo do ~étodo Naoional de Eduoação Físioa", SOmente as 11
nhas mestras serão aproveitadas, impondo-se, destarte. a neoeaai'f



- -

dade de UIIa adaptaÇe,o -para.que aquela grande obra tique ecez-en•..
te em todos os seus 'Pontos e obedeça 8. um·'eat1lo arquit-etônico
único. •• I

A bibliografia que apresenta as nossas fontes de
consulta - com indicação de autores, obras, editores, ~idade e
ano da edição e ainda das páginas em que a matéria figura- oo~
titu.i, po .•.· 6~ t:s6, uma. valiosa contribuição, permitindo, em qual.
quer tem1lo, escl.arecimento de dú.vidas ou de;;.envolvimento,de POu-
tos revestidos de forma que pvssa ser julgada suointa.

Sentimo-nos, pois, gatisfeitoa oom o pre~ente tra-
b~ho e a nossa oO~iência. tr~qu1la como se encontra, faz-noB
crer que, na verdade, estamu5 contribuindo para. o f'tlturonM~to_
do Naoionalde Educação Física".

Comporta esta monog.i:a..Ciauma "Introdução" e sete
oa-pitulos que assim se desenvolvem:
IJtt;rog,nçio- Ligeira crítica l cha.ve 5ubordl.nada a.êste títU.lo,
contl.d-ano esquema. do tfMétodo N~cion8.1 de Educação Físioa" e mo-
dif'ioaç3es prupostas.
C't'{tu.lOI - Conoe1 to de Educação através do tempo e do espaço.
CaJl{tu.lo11 - Papel pre.~onderante da. eduuaçã..ofísica. na vida d~~
DOVOS, considerada por f'i16sof'os e pedagogos como elemento inte-

.grante e indissooiável da edu.ca.ção,
Qan!tuJO 111 - Ciências que oonstituem os fundamento~ da edUCa-
ção e cont.L'1btliçãoéspec{f1ca de cada uma.
Can{tulo IV - Discussão dos ~undamentos filvoóficos da educação,
com determ1nação dos obletivos gerais e es~ec!f .•.oos da ed~oação
f{s1.o~.
GSQ!tlJ,loV - Dlaotl8S~O dos fundamentos bio.l6gioos da eduoaQuo •

Plano

ção.

••CapítulO VI - Discussãv dvs f'undamentos sooio16gicos d~ eQQo8.qão.
Cap{tulQ VII - Discussão dos fundamentus psicológicos da educa-

•



Introduçã.o
.A chave subordinada a esta ep1grafe mereee de nOliS8.

p~rte as três orítioas segaintes:
'la.

Entre as bases oient{tiQae dú eduoação (5 , de ~o&r-
do oom as tendênoias modernas, que concedem A filosofi~ o :L.w.gar
de deótaque qae oQtrora ela ooupou entee vS uOnheoimentoB huma-
nos, emprime1ro p~ano devem figurar 9~ fundamentos tiLou6t~üo~ ds.
ed~eação. A filosofia da educaçãu é indis~ensável par~ q~e se pVã
Sa oonheoer o que é ednoaçÃQ.

2. 8. •

.A ohave subordinada ao título "Ba.aes científicas ds.

educação" sit~a a oontribuiçã.o da psioologia (7) antes da socio-
Logia (8). Or~, a SOOiQLogia é que determina os fins-em edu~Qçio
e n6s sabemos que êsses fi~ variam de um gruno sooial uara. o~t~o
e t até dentro do mesmO gTUno t de uma ~'O,oca'Para outJ.·a.A '00 iooio-
gia nos indica os meios aOUl VD quail3 dev'eremob aloanÇar 01::1 iins

colimadvB. Oonsequerrt emerrte, a contriuuiçã.o da {Joc10logia de" e :jJi.e

oeder a àa p~1colvgia., porque os mei~s est~o e~ rel~ção aos fins;
quando os fins va:r'iam,os raeí.oe , fvr"osamente, deTer~o S81' div8L.-
sos. nem o prOblema pOderá ser compreendido de outra ro~ma, uma
vez que os meios são parcelas dos fins.

ASB~m, parece-nos que a Chave em aprêço ficaria me-
lhor desta forma:

Hases oient{ficas da educaçãü

~Fil0H~ficas
( .bi016gica.s

t::;OCi~16giOaB
( -
(~Bico16gica.e

's.
Na chave em que se desdobra o tema "Quanto ãs par-

ticularidades individuais" foram consideradas as condições orgi-
~ca8 e as aon~iç~es 8001ai8_

Parece-nos que, a par destas, deverão 6e~ conslder~
da~ as condiQ~eB ps~quiaa~, porque ° p~1qu1~mo do ind1víduo é a~



matéria aqui versada, limitamo-nua a apresentar simpleamente a
constitu~~ão da chave que se nos afigura a mais a~ertada.

(sexo
(
(idade
{
(biótino
(
(estado
(
(aUomallo.B
(
(defeitos

toondi~ões orgA c s
(
(
(
(

k t
Quanto as r>~(
ticularidades {
individuais ~.

(condições psíquicas
f
{
(
(

(visu.al
~auditiva
(
(tat~l

sunto tão importante que a educaÇ~o hOje-lhe votc:a.especialaten-
~ão. S erie. fastidioso enwne.I:u.rOti pa1c6.J.ogo~.que ae eonsagraram
ao estudo de tão comnlexo problema. ~

Como o prCbente traoal"o não inc~ua em ~eu âmbito a

(percepção
(
{

(cond1ç3ea sociais

(reaÇ fio mo tora
{
(desvio& psíqUicos
(gêneros ele·vida.
~n~o:risl:lã'otf

Transcritos o prolegômenos,'o pl~o e a introdução,
apreciemos sucintamente oa.da um dos ca.1)1tulo1:t:
CaD!~U+o I - Conceito de Educa~ão

nA eduoaQã.o é um fenômeno eminentemente sOc1al e a
sua manifestaQão, na forma mais simples, vamos encontrar na.s 60-

eiedades primitivas." ( 9 ,.
Os autores exp3em os eoneei toa. de Pauf, MOll.l:oe.Durk-

heim, Duprat, Povina, Confú'ciO, Platão, Jliveu.al,Jamea M111, De-

( 9 ) - pág. 7.

, ~, jwey, Bagley,GustaveLe Hon, Olaparede, Snedden, .An~aio Te1xeira.,
Lourenço Filho. assim concluindo: "Dos cuneeitos que a.qui e:x:pus~



lno." ( 10 ). ...•; ~

mos, mereoem a nossa preferênoia os de Durkheim e Dewey, que a,re-
sentam grande semeLhanqa, e vS de Anísio Te~xe1ra e Lourenqo ~Fi-

( Ia , - ~ág.I~.
( 11 ) - pág. ~.

Canftulo II - A Edncação FíSica, Elemento indissocié,vel da Eduoa-

o~ au~vres estudam d p~s1ção da educaQão física den-
tro do quadro geral da educaQão, a~reoi~do as oivill~aç~es chine-

•
Sa, eg1neia, ba.bil~nica, as~{ria, persa, h1ndú, grega, romana, a i
dade média, a idade modeiua e a idade oontemporânea. AnaLisam aS
obras de Platão, AristõteLes, R beLa~, no as urus. Rvusseau e
S'Oenoer.
Qa~.ítulO III - Ciências Básioas da Educação e Cuntl·1buJ.QiiuEonec.!- .

fica de ç~da uraa -

"A educaQão deve ter naae í.ãc quandv o p,,:imeirohomem
seutiu neee~s1dade de transmitir aOs 'seus descendente~ aquiLv que,
~ nr6'Oria ousta, Lograra aprender, út1L~zando os dois métodos - hQ
je ditos científicos. - mais antigvs do mundo: a observação e a ex-
~erimentação.n ( lL ). Esclarecem Os autores q~e a filosofia nos
permite a discussãu daquilu que deveremos entender por educaç~o, a
biologia nos faculta conheoer aquêle que teremos de educar, a soo~
ologia nos indica os fins para que devemos educar e a psioologia
nos forneoe uS meius.oom que poderemos eduoab.
CanftqlO IV - Diso~são dos ~undamentos Fi~os6fLcos da Educação -

O oapítulo comporta sUb-dLvill'õesltuoo.t-d1nadasa ~8-

tes títulos: .
a) - EvolUÇ!O d.afilosofia - sínteae das ~ri~a1paiB eOJ."rentea1"i1.Q.
s6fioas.
b' - Filosofia da educaQãQ - consideraç5es sôbre a educação em fa-
ce da civilização em mudanÇa.



, .

o) - F1.lvso.fiada educaçã.o físioa - Inter),lretaQã.odo conceito de
eduoação física. ..•. -
d) - O Eduoando - estudo da.q\le.leque vaaoe educar.·- ,o. •

e) O EducCl.dor- estudo ãaque re que vai educar.

r' - A Escola - estudo da instituiQão em que se vai eduoar.
CA~$tulO V - Discussã.o dos rundamentos Bio16gicos da EducaQão -

O eap1tulocomporta suo-d vis3es subordinadas a ~8te8
títulos:
a) - EvoluÇ~o da biologia - Sínte~e hist~rica da uio4vgi~.
b) - Biologia e Iducação - rel ~ão entre ambas.
c) - Biologia e Educaqão Física - estudo da parte da biologia apli
c~da ~ edu~ação rísica.

Ca~{tnio VI - Discussãu Jdos Fundamentoa Socio16g10o~ da Eduoação -
.O capítU..Locomporta SUU-d1vi~~es aubvrdlnadaa a ~stes ~

tul.OS:
a' - EvoLução da sociologia - síntese histórica.
b) -Fen~menose tevrias sociais - a~reciação suointa doe f'en6me-
nos que se passam na sociedade e as teorias que a respeito s~ for-
muluram. são êstes os a~suntus tratadv~ aqui: ~euômenos sooia1s,t~
oti.as sooiais e constituiQão da sociedade, agru,pamentos 80ciais,
&S condiç~es de vida nas zona~ rurais e urbanas, 08 desajastamen-
tos, probLemas sooiais, o as~eQto sociol.6g1co do probl.ema da sele-
ção da eepéuie no Brasil, o latado e a educação e objetivos geraiS
e espeCiais da eduoação fieiva.
QHpítulo VII - D.1.wcusããodoa Fundamentos Pbieo.l6gioQs da Edu.oaqã.o-

-O capítulo oomporta àu.b-dJ.vi~5el.isubord1nada~ a êstes
títulOS: .
a) - Evoluq~o da psioologia - síntese ~ist6r1ea da ~e1colog1a.

~, - .b) -Prinoipais tendências da psicologia - estudo comparado das 94.
col.as psicoLógicas •.
•) - A psicanálise - apreoiação das teoriaa 4e Freud.
d) - Comnortamento do educando - Inato e adquirido - Como se deaen
volve o eduQando - Ação dá hereditariedade e do meio - Diferenças



duoa'íão".

individuais - os assuntos enunoiados nos títulos s~o tratados de
maneira satisfat6ria e suointa, oom lingaag~m olara·e .~po.i'íão
f~oil. . '

" ,....

e)-- psioologia da aprendizagem - estudo das leis que regem a a-
prendizagem.
f) - Psioologia das mat~ri&8 esoolares e ~rátioas eduoativas - A
eduoa~ão físioa mereoe aqui espeoial atenção, figurando entre as
~rátioas eduoativas.
g) - Organ~zação de programas - assunto de grande relevância para
todos os professôres, prinoi'Palmente o de ed o ção físioa, foi
tratado. objetivamente.

h) - Provas objetivas e sUOjetivas oomo meio de verifioação da a-
'Prend~z.agem- estudo oomparativv dvs dvis prooessos de verifioa-
ção e a oontribuição da estatístioa ~ara as yrovas objetivas.
i) - Papel da eduoação na formaçãv da personalidade - Na nossa o-
pinião essa matéria ~ da~ mài~ import~tes, e tem sido relegada n~
ios profetiso.resde eduoação físioa a um plano secundário. Eis como
os auto.L'esoonoluem o exoelente' trabalho "Bases 6ientíficas da E-

nA formação da personalidade deverá. oonstituir, dentro
da eduoação, es~eoi~ ouidado pai-a n6s. Nos paíóes totaLitários
oon8troi-~e uma farma eduoa.oiona! e por ela passam-Se todos Oa in-
divídUOS, nUma produção em s~rie, de modo que, findo aLgum tempo,
sai8.m todvs oom as mesmas idéit1.S,as mesmas oaracterístioas ativas,

. Aafetivas ·e inteieotivas. Nas democra~ias tem-se o ouidado de oone-.
truir uma ~ôrma educacional para cada indivíduo, atendem-se aos s~.
us traços ~ereonal{ss1mos. Consequentemente, no ~rimeiro caso ter~
mos autamatos, enquanto no segundo indivíduos oapazes de governar
a si m~smos. A educação nos 'Pl::I.1sestotalitários faz, homens para, o-
bedecer; a educação nas demooraoias faz homens para m~dar, quandO
não noa o~tro~, pe~o ~enva em si próprios. No primeiro caso, a ed~

. ~
oaç&o exolue oompletamente ~ desenvolvimento da personal~dade do
individua, nã.o permite de forma a.tguma que ela se manifeste, enqu'Il



to no Último a educaQão tem por objetivy pr~ordial desenvolver
ao máximo a personalidade do indivíduo. fazendo de cada homem,
sempre que possível, um lider." ( l~ ). , .'

Como acabamos de verif.icar uBases Cient{rica,B da
Ed~caQio Física" foi uma exoelente colaooraQão que v Professor ~
nezilpenna Marinho e Dr. Paulo Freder1co de Figueiredo Araújo,

, ,

por intermédio da Sociedade de Estudos dos Problemas de EducaGão
F{sica" (S .E.P.E.F.) prestu.ram ao flltu~-unM~todo Nacional de Edy,.
cação Física", gigantesco traba1no em que est'· empenhada a Divi-
são de Educação F!sic~ do Miniwtériv da EducaQ;o e Saúde e que h'
de se tornar uma realidade na pr6xima década.



I I I

OnCONCURSO DE CONTRIBUIÇOES PARA O ~TODO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO FtSICA», DE ~944



újo.

... . , ~
"~ .

•

Em 1944, a Divisão de Educaqão Física du Min~8tér10
da Educaqão e Saúde voltou a.prvmover o "ConCu.losode ConllrJ.bai-
qões na.ra o Método Nacivl1aJ.de Educação F!s1ce!', naa mSbmaB bae es
do concurso do ano anterior, cujo edita! foi p~ullcado no Diário
Oficial de 5 de 1llêt.1v do mesmo ano.

Do~s apenas furam 0& trabalhv':' ~.ui:)oritol:)ne;:'pecon-
curso:'

1) - nA illl'Dol.'tânoia"da Ginástica de Compensação", do ProfeoBoi' 1-

nezil Peün~ Marinho e Dr., Paulo Freder1co de F~gue~redo Ara-

2.) - "B prOblema da Educaçã.o Física dvo Cegos - (Subsídios ~ara a
sua soluqão)n. do Professor Inezi .•.Peu.u.t.t. Murinho.

A comissão julgadora., designada ~elo Diretoí' GeraJ,.do
Denartamento Nacional de Educação, fiCOu. con~titu!da peLO Major
Barbosa Leite, Diretor d~ Div~são de Educação F!si~a, e u Profes-
sor Mário de Qu.eir6s Rodrlg~e~. Foi el:Jtaa cla~s~ficação final do
Conou.rso, de acôrdo com o resu.J.tado vu.bl1cado no Diár10 Ofic1al
de 6 de novembro de L944:

1- lugar - no Prublema. da Edu.ce.çãuFísica dos Ceg.)..,- Subs{d.;.os·
para a sua sOluqão)", com 83 pontos.

. .



2:9. lugar- nA +m,Jortânoi:...da. Gin~st1oé:l.de üornt,lent:u,!.qãouf OOm 7.5•.
pontos.

>,

Como f~zemos no oan!tulv an~er1or, 'vàmos a:oreeiaJ.'
a: oontribuiQão trazida pur êsses traba..l.noi;;t,ana.l~8aÍl.do-oboada
um de uer si.

A IMPUltTllCIA DA GINisTICA DE COMPENS~10 ( .1 )

Par que Be lJosBa ter uma melhor idéia da monog~'él-
fia, transoreveremv8 o "Pro.leg&menoatl e "pJ.anou•-- nprvlegômello6

O tomo teroeiro do t~'todv Naoional de Ed~~_ção Fi-

810a". de aoôrdo eom,o esquema elaborado pela D1Visão de riQuca-
,ção Físioa do Ministério da EducaQão e Saúde, dest1na-se ao que
foi oonveno1onado sOb a denominaQão Giná§tio~, com o número 33.5.
'Consoante o pl~O eStabeLeoido, três espécies de ginástica se-
rão aí consideradas: a rítmioa, a de aparelhos e a higiênica.E~
ta ~t1ma - n. 338 - compreende: a do latente, a de conservação,
a de oompensação, a oorretiva e a emendatlva. A ginástica higi-
ênica de compensação - na 341 - ~ O tema dêste tra~alho, quetrA
tará da gin~stica de compen~ação do tra~alho e da g1uástica de

"-compensação do desporto.
Pretendemos, por etisa,fo~~at prestar, mais ama vez,

a noeaa colaboração 800 fut,tlroilM~todo l'faoiona.l'de EdueaGão Físi-
ca" e As iniciativas da Divisão de Eduosçãú .9'ísioa.qu.evem de-
senvolvendo ura dos mais interel;)~antes e erioienteí:Splanos de a-

( 1 ) - Marinho, I. P. e AraÚjO, P.F~F •• 'nA Im~ortânoia da Gin~
tica de COlllpensaqã,o"- ILl~dito - Dos arquivos da Divisão
de Eduoação Física do Ministério da Edu.caqão e Sa&de -



Plano ,"

tividades.

A matéria de que trata esta monografia e~tá distTibaí-
da nor quatro canítulo6 que compreendem 08 ~eg~~nte~ assuntos:
CaP. I - QOMideraç3es sÔbre a.gimístfca de cOinQens.a&ã2. - Aq'J:i-se
~retende demonstrar a necess~dade impre~cind{veL da ginástica de
oom~eJ~aQão para aqQêLeS que se dedicam a uma ~nioa forma de.at1-
vida.d"e,qaer no que diz respeito a trabaJ.ho, seja êste indastrial
o~ burocrático, qaer no que diz respeito es ecializaQão desuor-
tiva.
Cap. 11 - A ginástica de cO'l\p.enssção do trabalho ind.llst;r:ia.L- Nes-
e capítuLo são apreciados Os maLes decorren~e~ do exercício de c~

tas atividades profissiona1s e indicados os me1v~ de oompensar 08

deseqailíbrios ~elas mesmas provocados.
Ca:p. 111 - A gi n6stica de compensação do t.ca08.J.nob\lrocJ.·át~co- In.
tereusante estudo e~tat!stico é aqu~ apresentado oom fundamento em
ãaâoe COLhidob no ~ e,rviço de Biomé-tr1a Médica do lnsti tuto Nac1onâ1.

-de EstudOS Pedag6gl.cos ,pelo qual se pretende demollstL'ara imperi.Q,
1'39. necessidade de proporcionar ao Durocrata atividade que compenee
a sedentariedade a qae está condenado.
Cap. IV - A ginástica de OQmmenseção do desportista - tste assunto
está oastante de~oaidado. senão até agravadO, entre nós, v qae re-
alQa a grande oportunidade do capítULO em ánrêQo, no qual se.estu-
dam os principais inconvenientes da especialização desport1v& e
sio sugeridos meios capazes da atenuar a graVidade do prOblema.
Procuramos, neste trabalho, ser, tanto qaanto pu~~!vel. Objetivos
e a1nt~tlcos.u

Passemos agora uma vista muito rápida s6b~e cada um
dvs qaatro ca~ítulos referidos:
Qan!tglo I - Consideraç~e6 sôore a ginástica de oompensação.,

Neste oap{ talo t como o seu p.t·6priotituJ.o enune í.a , são
fel.tas eonsidera~õets de natureza vária sôbre a gl.nWaticade compen.



sação. O enu.nciado da~ qa.atro princípaia form.ê;LD de faL~a robus

tez, formulado ~or Nioola Pende ~ão otjetu du preoente oap{tnlo. 

CaD!tuio II - A ginástica de com~ensação do tra~a!no induetrial. 
"' , " A 1 L A materia esta distribuida pvr estea sub-titulos~ 

a} - A organização do trat>alno ind\1.lJtria.i - eotuda os dois tinoe 
• 

fundamentaia de organização do ~rau&L.no: o onamado tipo militar 

e o ~h~ado tipo funeion~. 

b) - Gr~pamento das ~ro!issões no traba.Lno indw:;triaL divide 

as nro!issões no trabalho indUt:>tria.l em dois gru.poa: as que ~x1 

gem aouídade sensorial (prec~são de movimentos ou movimentos de 

~recisão' e as que exigem fÔrQa e res1atêno1a m~sc~~a~. 

oJ - Prinoi~ais posições em que o trabalho .industria! é exerci

do - demonstra as quatro posiQÕes em que o traba.lhu 1nduatrial 

pode ser desenvoivido: de p'é, em !ocomoQão, suportttndo sôbre a 

oabeQa, dor~o ou ombro. ou tracionillolldo ou ém~u.rre:Llldv--grandes P.§. 

soa (acentuado esfôrço muscu!arJ; de pé, estático, fLexionando o 

tronco, os oraços ou ambos ~1muLta.neamente (aoentuado esfÔrQv 

mu.soularJ; de pé, estático, desenvolvendo habilidade manua! (ne-

nhwn eefôr-Qo mu.soular); sentadv, de~envoLvendo nao1~1dade manu~ 

al (nenhum e~rôrQo mus~ular). 

~} ~ - Principais males decorrentes das posições em que pode o tr.a 

oalho industria.J. ser desenvolvido.- estuda os males que podem d~ 

.correr do trabalho nas pvaiQÕe~ eapecif ieadaa na aLÍne~ _g,. 

e) - Ginástica de eompensaQão para o traoa.Lho industrial - ap6s 

extensas considerações é tra~ado wn regime de atividade fÍsiea 

de com~ensaQão para cada um.dos grapo~ rereridos na a.l.Ínea ,!! • 

t) - Conclusãu dêste cap{tu!o - Síntese do~ assuntus trat8Jlos no 

capítulo II. 

C&J)ÍtgkO III - A ginástica de eomperu;ação do -trabalho burocráti-

ºº· 
"A sedentariedade a que est' condenado, eom frequên

cia nara o resto da vida. se não f ur compensada desta ou daquela 



maneira, afetará a ~aúde do burocrata, uma vez q~e tôda~ ~ de-
fas·as dv seu. oz-ganaamo ficam en.fraqueoidatl." ( 2. } ~ste 08.1l!tu-

•
10 está documentado com um levantamento estatístico, levado a ~
fe1to no-Servi~o de Biometria Médica do I.H.E.P., dO'n~ero de
dias eonced1dos, a títulu de dispenb& ou licenQa, por mot vo de
doença, aos sel.'Vidorespúblicos. discriminados êstes por catego

. .
ria e classe, durante o mês de abril de-l944. ESSa estatística

z-oe ,

é de grande valor e deveria Ber apreciada pelos ~oderes públi-
ccs , .pois demonstra que s6 no Distrito Federal os tuncionários
da UniRo perdem 1.008.000 horas de trabalho. por motivo de do-
ença ou licenÇa para tratamento de saúde. equivalendo, pelO SA
láTio ou vencimento que percebem, a quase dez milhões de cruzei

b) - Posições em que trabalha o burocrata e males que das mes-
mas deoorrem - "O burocrata desempenha a sua tançio a~enas em
duas vosiç~es: ou de pé ou sentado; com mUl.to maiur frequênoia
nesta Última do que na prime~ra." ( 3 ). são apontados. a se-
guir, os males decorrentes dO trabalho em cada .uma de~sas posi
ções.
c) - Ginástica de compensaGã.o para o trabalho burocrá.tico - são
presoritos regimes de atividade física compensadora para cada
uma das posiç3es apontadas na alínea À.
d) - Conclusão - síntese do oonteúdo do cap!t~lo.
CaQÍtu10 IV - A ginástioa de compensação do desportista~

O capítulo está SUbdividido nos seguintes títulos, a-
"pós uma pequena intvoduGão:a' - Desportos aq~ticos - Ginástica. de compensaqão Pllra.nata-

ção, saltos. ~olo aq~átioo e remo.

( 2': ) - pág. 2.5.

( '- ,- pága. 33 e 34.



.-
b) - Desportos mecânicos - Ginástica. de oomn ens ação j,lara.ciclis-
mo, automobilismo, motocic~ismo, Darco a mutor, aviação.

c) - Desportos de armas - Ginástica ne compensação para#& esgrima.
d,) - Desportos de ataque e defesa - Ginástica de compensa~ã.o para
o box, j1Ú-jitsú, judo, i~ta, savata e oaj,loe4ra.
e) - Desportos oOietivos - Ginástica de com~ensaçio ~ara o baeq~
tebol, futebo~ e voieibol.
f) - Desportos ~ndividuais - Ginástica de oompensa~ao para oorri-
das, saltos, arremessos, pesos e haLteres, tenia, peLuta de mão.

uDepois desta rálJida digressão, cnegamos a conclusão
de que os praticantes de desvortos p~síveis de determinar desvi-
os orgânioos como Ou apontados, prec~sam_dedicar-se a uma gin'sti
ca que restabeleça o equilíbriO ou a simetria cor~oral. e a ela
denominamu~: ginástica de compensa~ão do desporto. A es~a ginástl
ea, em alguns cat:i~s,devem Juntar':'sev.ráticas fisioterápica.s e hi.

giênicas que visem ~ normalização de condições viciosas ou em vias
disso se tornarem." ( 4 ).

no PltOBLEMA DA EDUCAQI0 FtsICA DOS CEGOS - (Subsídios p8.ra a sua
SOlução)" ( 5

Transcreveremos também o nproleg~menos" e o "Piano" da
Imonografia, que justificam a sua natureza:

-nprolegômenos
:mste nosso trabalho é mais uma nequena contribu.içã.oao

futuro m~todo nacional de educação rísica e está enquadradO na chA
ve subord1.nada ao título geral "Giná.stica.",que tem' o número 33.5,

( 4. , - Págs. 42 e 43.

( .5 ) - Marinho, I. P. - "O 'robLema da Educação Física dvs vegoB -
(Subsídios para a sua so~ução) - In~ditv - Doa arqUivos da
DLvisão de Educação Física do M~nLstério d~ Educação e Sa-
úde - (Uma das c6vias se encontr~ no '~relot na Imprensa NA
caonaí.) •



e particularmente a epígrafe trHigiênica", cujo ti. é 338. Não a,-

brange,~orém, todos os assuntos que oomureendem a"g1n&stioa hl-
I

giênioa", oircunscrevendo-se auenas a emendativa (n. 345}.
o valor desta monografia, oe adm~tlrmo6 que ela POssa

ter algum valor, está revresentado pela ~aa originalidade e, ~v-

bretudo, p.ela no ",1:1. contribuiQ~O vessva.l 1::1._ aaeunbo , pois ãesoc-

nheoemos qualquer experi~ncl~ 4ue se benna levado a efeitv e~ tai
terreno, a_sim comu trabaiho que se haja -p\l.IJJ."icaduem nússo 'país
sôbre a matéria. Temos. pvrtanto, a cel·teza, e é tJreci~amente 16-
so o. que nos alegra, de estarmvs contribuind ca.raa solllQão d~
um dos grandes nroblemas 5001&io que o Brasil auresenta. sem que
jamais alguemdêle cogitasse e pudesse pesar a sua imnortâneia! a
educaQão física dos cegos.

Q.ua::;enenhuma blbliogJ.-tU.~;:..ap.c:el:lentaníoaneste trl::i.ba-
lho, porque ~ie se fundamenta prinoiwtilmente na ex er1ência que

realizamos no In::;titutoBenjamin Con8t~t, na mais íntlm~ convi-
vência entre crianÇaD cegas, de ambos 06 6exo~, com idade compre-
endids. entre qu.atro e de~ebeil:)anoa. A afeição que tomamos a e~-
sas erian~as e u~ res~ltados satiafat6rios que obtivemos nos com
-pelem a divulgar -as nossas obser.vaqões, arim de que outror..lpro-
fessôres de educação f!siea~ou~am &prOveit~r os oonhecimentos a

-qui contidvB para tornar, tanto quanto possivel, alegre e de~pre~
cupada a vida das cr1an~as cegas e concorrer, sobremodo, para a

')

sua integraQão na sociedade J em oondiqõ_es iguai~ ~ dos demais
membros que a compõem, isto é, com os meomos diL"elto8.e deiere::i.

Plano
A pJ."esentemonograf..i.aoumporta uma introdu.~ã..;.e oito

capítulos, que se desenvolvem d~sta fO.1.•m~:
Int~QduÇão - Aqu.i apre~entamus, de mLneira ~uaintat 0& motivos
qu~ nos levaram a estudar o problema da ~ducação f1s1ca dvS cegvs
e como nQoi:>SúUo mesmo a nos 1ntere •..sa..L~ ~ro:t'undWlle.l.J.1.epe.1.vl:i i::I.s)?e-
ctos que, a oada paQso, desCObríamos.



(6) - t~gs.~ a 5.

."

Çap:!tulo I ....Cons Lder ações oe or'dem ger-eL sábl'e o problema da ce-
gue.í na ,

Capítulo iI - Como integrar o cego na sociedade.
Capitulo IIr - A necessidade de educação :r:!sicado ce~o.
fapítulo IV - fi :forma pela qual o problema da educação :físlc& dos
cegos está sendo atendido na i~rgentina•

.Cap!tulo V ... O 'que aprendemos com a nossa experiência no Instituto
Benjamim Constant.
Capítulo VI - Instalações e material
sica dos cegos."(6).

••ucaçao :f -

o trabalho ~ precedido deBtas expressivas p~lavras -de

HeLen Keller; tI.r~ desgraça do cego não é a cegueira, mas a ~ciosidª
de.fI .npreciemos agora cada um de.seus capitul~s;

Cap!tulo I - ~onsid~raçÓes sôbl'e o problema da cegueira -
S~o aqui eat.udadas as causas que de't.er'mí.nam a ceguei -

roa, apresentadas estat.ísticas a respeito, el3clarecido , -o numero ae

es t.aoeLec.íment.os ed\.lcácionais.para cego s e, finalmente, 1"'ei ta urna
s:!1ntesehist6l;'icado lnsti tuto .oenjamim Constant.

Cap{tulo 11 - Como integrar o cego na sociedade -
Este ~ Uhl capítulo longo, em que o autor apr-ee í.a o mo-

do pelo qual surgiu o interêsse pela sorte do c~go, a evolução
dessa assistência protetora at~ o @oderno conceito de-integrar o
cego na sociedade, com todos Ob direitos e deveres comuns aos ci-
dadãos. O capitulo está ilustraão com o'depoimento de muitos ce-
gos e um estudo do Dr. Joaquim de Azevedo Barros sôbre a "Capaci-
dade visual nas carreiras e i'unções pdblicas", no qual especifica
os cergos que poderão ser ocupados pelos cegqs ou tarefas que lhes



"As !J lavras que acaõamoli:tde ler nos cunduzem a 'PrQ.
fundas meditações sabre a injustiça Soc~al oom que ~s~eegos têm
Sido, até agora, tratados, o que conoorre, mais do ~ue tudo, ~a-
ra agravar o fre~ajubtamento de que são por~advres.

Fe.1..izmente,aqui no .B.t·t:I.5~.lteeaa mentai..ldade já se
vai modificando, se oem que nwn ~rocessu muitu .lento. Aa pruVas
nara cego~, oomv te.i.efonistas,e de amb.1..!oues.oomo oabineiros.nas
renartições pÚblioas, assim como a deoisão do ~r. iniatro da MA
rinha, Almirante Ar~i:Stides GUilb.eln,mandandu inoluir u-peráriOti
cegos nos quadros do A~enal da Marinha, sãu fatos que nos levam
a pressupor um futuro maJ.a pro~{c.1.o-pa.L'a oS oegos em nouaa terra.

E, por mais uma vez, ecoam em nossos ouvidoa as pa-

';

noderão ser atribuídas. E o cau!tulo·term1na asai ~

lavras de Karsten Ohnstead:
nEconômicamente independente, o nOmem detstituído da

vista pode tomar,o aell .lugar na soc.1..edadee, sendo útil para ela,
encontrar a fe.t.ioidade como Ub ou.trVl::\homens." ( 7 ).

Qen{tnlO 111 - A necessidade de edu.cação física do cego _
mste capitúlo também está lLustradocom o de~oimento

de vários cegos e aLguns médicos e um inquérito realizado no Ina-
tituto Benjamin Constant errt re as cr-í.anqas cegas e ambl{opes, ne-
los quais se evidencia qae o pr6prio cego sente necebsidade de e-
xere!oi0s tísicus. DiZ o autuL': no cego está quase semnre em gua!:
da, desconfiado, em atitude de defesa pQ..js.l.v·a,~'etraído e como
que inseguro de Bi mesmo. E o físico revela perfeitamente tais
oondições de esplrito: má ~vstura. a cabeqa inclinada para a fre~
te e ligeiramente toroida .iJaJ.8.u lado, afim de OOLOCar o OUVido
em oondiç3ee de oaptar com maiQr facilidade 08 sons e pressentir

~ k ,os obstao~vs a sua. frente, as espaduas arredondadas, o ~eito pa-
ra dentro, a marcha. lenta e insegura. -mate é o retrato de quase

( 7 ) - pág. }O.

( 8 ) - pág. }2..
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lO~ dos oegos. C~reoem de coordenação muscular, auresentam mo-
vimentos voluntários sumamente limitado8 e certos movimentos i~
voluntários da cabeça e das mãos, es~écies de tics nepVOSGS, di
ficílimoa de corrigir.TI (8 •
GS'PítlllOIV - Como o problema da educaç~O física do cego esté.
sendo atend1do na Argentina -

ü trabalho que vem sendo realizado no Instituto Ro-
se~L, ilustrado oom fotografias, é o assunto principal dêste ca-
uítulO, que também transcreve diversos trecnos de uma puolicação
da Direcci6n General de Educaoi6n Fi io , comentando-os.
QppítnlO V - A nossa experiêno1a no Instituto Benjamin Oonstant -

A matéria está sUbordinada a diversos títulos:
a) - Primeiro contacto - narraçã.o do que foi o primeiro encontro
entre o autor e as orianças cegas do Instituto Benjamin Constant.
b ).- Condições físioas das cr-í ancas du Instituto Benjamin Cona-
tant - apresentação de diversas taoelas oom a idade pêeo e esta-
tura das crianças cegl::l.se ambl!o .lJesdo I.B. C •• comnar-aô.os aos das
crianças normais do Brasil, pelas quais se podem verif10ur os deli
vios de nOl'm.alidade apresentadOS pelas crianças cegas, muitas das
quaie ohegam a ter 3~,50m. de inferioridade na estatura e L3,~,
quilOS no pêso. O'a números são bastante :oonvincentea, mesmo para.
os ll\aiscétioos.
c) - ObeervaçO~8 do nosso trabalho diário - as regras a seguir
na aoresentaçQo do exercício, o estudo da personalidade do cego,
a necessidade de voz agradável, o prOblema da disoipiina, algu-
maS observaç3es sObre os exercíciOS experimentados e a apresen-
tação dos exercíoios exuerimentados, integram êste item, que se
completa com a apreCiação sôbre os ambl{opes.

t esta a oonolu~no do capítuLo:
"Tais são as nossas observações de três meses de fn

time. convivênoia com aB orianças do Instituto Benjamin ccns+ant ,
Aoreditamos que elas representem uma grande contribuição nara o
"Método Naoional de Educação Físioa" e constituam a.base d~ tra-



balhO qae a respeito deverá a D1visão de Edac&ção Físioa desen-
volver. Estamos cada vez mais convencidos de qae a integração do

As instalaQões e o material adequados pura a educa-
ção tísica dos cegos sÃo aqui apresentados com desenhvs e descri-
ções. As plantas do projeto ,de úm PLay-ground e de um campo para
exercícios tísicos integram êste capitulo, assim oomo o material
para a instalação de um ginásio.

"Com as instalaç5es e o material qu.eacabam de Ser
descritos, o Instituto BenJamin Constant estará convenientemente
a1larelhado para zela.r pela educaqão tísica das crianças que lhe
torem confiadas. Situado próximo à ,r~1a, permitirá aos cegos ba-
nho d,emar e a ayL'endizagem da natação, enquanno não for constru-
ida a sua piscina, nara a qUal j~ existe dotação orçamentária.

Acreditamos que, dentro de muito Doucotemvo, 6 In~
tituto Benjamin Constant estar~ em condições de cumprir a sua t~

nalidade:

.
cego na sociedade, em condições iguais ~B dos Ou.tro6 ~e~6 hum&-
nos, s6 ser' noas Ive.L se dêstes não diferirem aceutuadamenne na.
sua ca~acidade física. A cegueira é apenas aro desajustamento dos
sentido~, que, pvr não ter sido estUdada e comnreendida em todos
os seus aspectos, está transformando o aego num desajustado soc~
al.

A Edacação Física há de fazer com que o cego tome o
~ugar que lhe cabe e desemnenhe o papel que lhe ssiste dentro da
comunida~e. I ( 1 •

~dinadOlbUan!tlllo VI - InstalaQõ.es e mater a Educação Física dos
Cegos -

-
A EDUCAÇ'lO INTEGRAL DO CEGO". (10).

( 9) - pág. 75.
( 10 ) - pág. 95.



-As !,. monografias que acabamos de ver representam
daas boas contrlbuiQões ao trabalno da Divisão de Educação F!s1~
ca do Minist~rio da Eduo~Qão e Saúde no sentido de que o Hrasil
venha a.'Oossuir o seu "Métodu Nau10lla~ de EducaQ8.o Física."
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I V

A REUNIIO DE EDUCAC;10 FtSICA, PROMOVIDAPELA DIVIS10 DE

EDUCAÇl0 FtSICA, EM 1944



Sob a direQão e o patrooínio da Div1são de Eduoa-
ção Físioa do Ministério da Eduoação e Sà~de, reaL1z0u-se de 11

a !6 de dezembro de i944, a Beunião de Educação Física com o ob
jetivo àe estudar nroblemas relaCionados com a educação física
o Brasil e formar 08 pontos de vista nacionais, que~ doutrl~'-

rivs. quer técnicos, para o II Congresso Eanamericano Qe Educa-
ção Física, que se deveria reaLizar de 2 a 16 de maio de 194;,
no México, mas adiado yara 1946.

Para tal Beun1ãv for~ convidados a rartic1u~~
os diretores de denartemantos de educação físioa, escolas e c~
SOs de educação física federais, oficiais e reconhecld~s, revr~
sentantes da AB~O~iação BrasiLeira de Eduoação Físioa e da Esco

N -

Ia de Educação Físiua da F~rça Polio1aL do"Eatado de São 2aUlo.
!Reunião d~ Educação F1~ica comoareceram, ~or in

termédiv de seu~ diretores ou renregentantes, ~ ~eg~1ntes insti
tuições:

- SeL~iço de Educaçio Cívico-Físioa do Terrlt6rl0
-do Aore;

- Esoola de Eduoaçãv Físioa da Fôrça Po:ioi_i do
Estado de São Paulo;
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- Inspetoria de Educação Física du Ei:>tadodo Pa.ra-
ná;

Escola de Eduoa!~ão F!sioa e Desportos do Estado do,p.e.rana;
- Serv~ço de Educação Física·da Prefeitura d~ D1atri

to FederaL;
- De"l')artamentode Educação F!s ica do Estadu de ::>ão.

Paulo;
• - Departrunento de Eduoação Física da Esoo~a d~ Ae~o-

náutiQa;
- Esco~a de Ed~eação Físioa e Desportos d~ Estado de

são PaULo;
- Escola de Ed~~ação Física do Ex~roito;
- Ass?eiação BrasiLeira de Educa~ão Físioa;
- Divi~ão de Educação Físioa do Minist&rio da Eduoa-

ção e Saúde.
Foram realizadas doze aes ões ~om d~a~ão médi~ de ~

as horas oada uma e os traba~hos se desenvolver~ 80b a pres1dên
cia do Ma,jur João Barbosa Leite, tendo o Professor Inezi~ Penna
Maririho'funoivnado oomu seoretário.

Afim de or~entar o deóenvo~vimento do~ deuate~ o p.~
fe_~or Inezil Marinho apresentou um resumo de suas idéi~s para
cada tema,e o Major Barbosa lJeite fez a .!eitu.;a:ade do~s traOalhCb
de sua autoria, um ~ôb:t'e u p.L·~meiJ:';tema "Conoe1 to de Eduoação

~

Física" e Ou:t .•:O st>bre o tema ..:'-"Nutriçto e Eduoação Físioa".
A Reunião' se caJ:GJ,vt~ri~ou.pelo ampLo debate de oada.

ass~tQ, pe.L~ittrtduque t6das as questões f6ssem uou~enientemen-
te d1scutidéi.se que ~S ()ono.!us~es.finais, votadas» refletissem S3

idéias mais aoertadas yara cada tema.
O tema 21 t1n4a por título: uCondiQ8ea a que deverá.

..

Inezil ·peuna Marinho-apretielltv~ êste resumo:



"i. Se a Educação Físioa. é ..,arteda.Ed\.l~açtvnão deveremos ad-
mi tir rua método s6 \,Ja.ra8.Educação Físl.ua, mas um U todv para
a EduuaQão.
z, ~sse métodu para a Eduea~ã.o de"\Teriaapoiar-se em f"u..u.damentos
tais que uu.de8se atender' a tôdas as seções de oportunidade de
que se vale a eãucaqãc , etlt.•..e ab qú.a..l.s se "em,OJ.J.trCl.a EducaQão"
Física.
3~ Não existindo atuaimente êsse método para a EducaQão, razoá-
vel é que se estudem as bases de um Método de Eduoa~~o Físl.oa,
cujos fundamelJ.tos sejam, tanto quanto noe lIes.'Dll.tamvS nos~os c.2-
nnec1mentO:.i, a .u.o~~aouservaçãv e a nOol:lB.e.x:perlênoia. os mes-
mos que devem servir, mais desenvolvidos e amp~1adoBt ao méto-"
do a ser estabelecido para a Educação.
4. Um método deverá satisfazer a condições geraitJ e a oondições
espeoiais •
."5. são condiçêSes gerais:

,
I - Poder Ber esquematizado, 1sto e, reduzido a ch~

ves, p~'a nos perm1tir verifioar se oonBide~8. os a~suntvs par-
tindo do numogêneo para o neterugêneo, do simples para o comn:~
xo. do geral para o especial, do to(fo l'ara.a.parte;

II - Atender aOS interêsses nacionais - para isso
será flexível, mOldávei_As pecuiiax1dadea de cada regilo Ou. P.2-
pULaçlo, demonstrandv ~idade e não unlfoLmidade de idé1a~;

III - Repu~ar ~ôbre 06 mesmos fu.ndamentoB em que
,

poderia ou deveria repousar um método de Educação - pois oonsi-
derando a Educação una e 1ndivisíveL nio &e poderia compreender
um ~tudo para cada uma das seções de oportunidades que el~ of~

IV - Considerar aempz-e a Edu.cação F!siea como parte
integrante e indissoe~ável da Educaç~o;

V - Apresentar as mesmas bases científicas da EdUCA
ç~o - o método da Educação F!~iua deverá apreõentar Oaaes tilo-

reoesse;
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sóficas, bio16ticas, ~ socio16gic~s e pSico16~icas;..
VI - Considerar as partil!ular1dades individuais e as

condições sociais, isto ~, ')indivídUO isoladamente e dentro do
•.

po social a que ~ertence;
VII- ··preciar a evolução do individuo sob o aapet.o b1

016gico, psíquico e social;
VIl.I Indicar, de moóo geral, os meios a empreé.,ar.

6. são condiçõe, ecipeciais;
I - beparar o trabalho eDucacional, a í'or':18ç..ãoprofis-

sional, o u'einamento de spor-t.Lvo e a at.fv í o -e ginástica - pois ó,ª-

da Wll üªsses setores apresenta objetivos próprios, diversos dos ãe-

mais,- exigindo, por isso nesmo, caminho especial.
iI ..Estabelecer os princípios que deverão re~er o trª

balho educac í ona'L que dirãorespei to ao i.nàiviàuo em si, ao inc'..:iví-
duo em grupos e à maneira pela qual se dever~ desenvolver o traoa_
lho educacional.

A) ~ Os princípios que diz~ru respeito ao indivíduo em si e ao
indivíduo no grupo são:

a) determinação do Valor Individual;
b) - indicação dos exercícios adequados ao valor individual

determinaóo;
c) - aproveitamento dos cent.r-os de iÚt.erêsse do Lnvfduo na

fase em que Se encontra;
d) - verificação periódica dos resultados do trabalho.

B) - Princ'ipios que dizem respeito ao desenvolvimento <.10 trao-ª
lho eoucaêional:

ar - reunião dos incUv1duoB que apresentam valor individual
idêntico ou aproximado;

b) - escolha das form8b de trabalho;
c) ~-consideração dos elementos disponívei~ para o trabàlhq

.• \..imprescindívei.§.i_
fi) - consideraçoes dos elementoàÍà organizaçao do trabalho;
e) cuidado na execução do trabalho;



f) - possibili(taàe de -contrôle do trabalho.
IIr - ~stabelecer os princípios que deverão reger a

preparação profissional - os quais obedecerão às leis da apreIldi~a
gem no que se refere à aquisição de fatos e informações e de habi11

•...dades ou reaçoes motoras.
Os conhecimentos deverão ser ta-ansmí tidos partindo:

a) - do simples para o complexo;
b) - do concreto para o abstrato;
c da receptivida6e passiva para a espontaneidade;
d) da indetermina ão p~r< ~ e...•peci' ização;
i) - da subjetividade para a objetividade;
f) - do imediato para o mediato.

Ã aquisição das habilidades motoras se subondinam aos seb~~~
tes princípios gerais de orientação:

a) - necessidade· de conhecer o caráter da execussão e-
ficiente;

-b) - observaçao da execuçao ou modelos;
c) - surunissão do praticante à reação}
d) - emprêgo do al'l,if'íciode exerc.!cios formais, quan-

-do necessário;
-e) - descoberta e correçao de erros;

f) - orientação da atenção.
7. Estabelecer os princIpios que deverão reger o treinamento despot
tivo que dizem respeito:

I - as condições individuais do desportista e são;
a) - deter!llinaçãodo valor do deôportista;
b) preparação do desportista;
c) - contrôle do desportista;
d) - verificação do aproveitanento do de$portista •

...11 ...ao desenvolvimento do treinamehto deapor tãvc e sao:
,

a) ~ reunião dos indivíduos que apresentam valor idênti-
co ou aproximado

b) w escolha das tiormas . de trabalho;



c) - consideração dos elementos disponíveis para o trab~
lho·,

d) - consideração dos ela~entos imprescind!veis à orban!-aaçao do trabalho;
e) ..cuiaa.dos na execuçao ao t~abalho;
f) - possibilidades de con~rôle do trabalho.

8. histabelecer os princípios que deverão l'egeí' a atí.v roade ,siná:;;ti
-ca q,ue S80:

) - Principios que dizem respeito ê Lin'stic~ de especial!
-zaçao;

B) - Princípio=,;que di zem respeito à g í.nás t í ca higiênica..Gla_
sifica~os como ginástica higiênica:

a) ~ ginástica do lactente;
b) - ginástica de ..conservaçao;
c) ginástiCél de ... trabb:lho industrial;compsnsaçao do
d) - ginástica de - trabalho burocrátlco;compensaçao do
e) ginástica - dos detlportos;•.. de compensaçao
f) - ginástica corretiva;
g) - ginástica emendativfJ.,(para adultos cesos ou surdos-

mudos). fi (1)~
Considerando a complexidaae do assunto a Reu't\..lãovotou

para êsse t.emaa seguinte conclusão:
I/Solicitar aos órgãos especializados, escoLas, cursos

e demais instituições relacioDadas com a educação física, que rem~
tem, até 31 de janeiro_de 1945, a sua contribuiç~o no sen~ido dep~
o í sar- as condições a que deverá satisfazer um método de educação f'{

As instituições que posteriormente se pronunciaram
respeito dêsse tema foram:

(1) - Dos arquivos .da Divisão de li:ducaçãol":!sicado Ministério da E
ducação e Sadde.

(2) - Idem.



E~ooJ.a de Ed~cação F1sio& e Deenortoij do Estádo do Paras':
ttTema 7 - Aprovar e endossar o tra/Ja.1.hOanrebentado y'e..LoDr. Ina, .
ZiJ.Penna Mari.u.no.n ( 3 ,.

Deuarta,mento Estadua..Lde Eduor.ÇÃo Fí.Bi(L~do Rio Grar;de do t>ul:
"VII -De acSrdo." ( 4 ).

D.e.partNUentode Educação 21. iC9.do EstAdo de são PaU!o:

"Tema '}- Cond.L"ões a que deverá. satisfazer um.método de edu\ja.-
Qão Física.

No que ,diz resne1to aos ite~ ..L,Z e 3 das conside-
raQtes apresentadas, foi sugerido que Ob mesmo~ ficassem reanido
num ánicv item, assim redigido~

-.l- Deve ser organizado um m~todo de BducaQão fítd-
ca. E sendo a. Ed~caQão Flsica parte da EduoaQ~o Geral. os seus
prinClpiOij oásicoB ou gerais deverão ~er os me~mu~ no método a-
ra a EducaQão:

No item 4 acham os signatários que nada há a aores-

centar, sendo mantida a mesma. redação: - Um método de educaçNo fi
aica deverá'satisf~zer ~ condiqõe~ gerai~ e a condiQõe~ especi- ,
ais.

~uanto~B conclusões:
O item 5 e seus parágrafos'merecem anrova~ão total,

nermaneoendo oomo for~ redigidos.
Sôbre o item 6,a oomissão o~ina que seja o parágra-

fo I modificado, .levando-se em consideraQão qu~ os DESpORTOS RE-
CREA~IVOS devem ser Qraticados inlntérruptamente. oomo parte in-
tegrante do método; ficando a~sim red~g1do: - I - Separar o tra-

( 3 ) OflOio de 30 de' Janeiro de 19.45 - Dos arquiVOS da Divisão
de Educaqão Físioa do Ministérivda Eduoação e ~aáde.

( 4 ) - Of!c1o n • ..L5,de 8 de Janeiro de L945 - Dos arquivos da
Divis~o de Educação Física do Ministério da Educação e S
úde.
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balho educao~onal, fvr~~Q~u profi~sionaL, a prát1ca de~;ortiva
recreativa, a. at,ividade ginástica e 0- de~porto de comnetição.

O pa.rágrafo 11 foi aprovado com a mesma ,,:eda.~ã.o:
sendo que, em sua letra A (m iúsoulaJ item c (minQSuULoJ, fOi al-
terado, tendo-se como justificação que u CENTRO DE INTE~SE, no

•ca~o, deve ser geral e apLicado indl~tintamente a todo sistema de
aprendizado. Pa~soQ a ser assim red~gido: o) - Aproveitamento dos
interêsses do indiv!duo na fase em que de encontra. As letras do
~arágraxo foram aprovadas com a mesma redação.

No parágrafO 111, quan~o a AquiSiÇão das n~oilida~
des lllotorru.;,Let.L·ae (minúscula} acrescentou-se - desCoDerta e c0l:.
ração des e.ros. ( 5 ).

Alterou-se,em seguida,- a ordem dos itens; passando
o item 8 a ser 7, assim eLaboradO e ampliado:

? - Eataoelecer os prinoí~ios que deverão reger a ~
tividade ginástica, que são:

. A - Princípios que dizem res~eito ~ ginástica higi-
ênica: a' - giIJ.ásticado laotante; 01 - ginástica de conservação;
c, - ginástica de comnellSaQão do t,rabalho industrial; dj - ginás-
tica de compensaQãQ do trabalho burocrátic6; e' - ginástica de oom

(

pensaçlo do desporto;"t~ - gin'stica recre~tlv~.
~ • ~rinc!p10S Que dizem respeito ~ ginástica de

especialização.
C'- :erinc!pios que dizem respeito l ginástica cor-

retive,.
~uanto ao item 8 (antes 71, Julga a comissão que o

mesmo deve ser su.odividido em DE5P0RTO DE RECREAC(10 E DE3PORTQ DE
zs PECIALIZAÇIO.

8 - Estabelecer os princípiOS que deverão reger ,8

( ~) - Deve ter havido algum equívoco da Cumissão, ou.alguma om1
são 'na c6via datilografada fornecida aos ,representantes de
são Paulo,wna vez que a letra §. do item 111 - na ",a.rte
referente ~ aqUisiÇão das habilidades motoras - do origi-
nal arquivadO na Divisão de Educação F{s1ca do .E.S. l~-
se: tf e)- descoberta e correção de erros;".
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prática do desporto-reo~eativo: - a) - reunião dos indivíduos

que apresentam valor idêntico ou anroximado; b) - escolha das
formas de trabalho; c) - consideraçaes dos elementos dis~on{-
veis ~ara o trabalho; d} -. consideração dos elemento im~res-
cind!veis a organização do trabalho; e) - cuidados na execução
do trabalho; f} - possibilidade de contrôle do trabalho.

Com o desdobramento do item 8 ( antes 7', a 00 1

mlssão é de ~areoer que se acre~cente um item 9, ficando assim
redigido:

-9 - Desnorto de com~etição: - I - a condições
individuais dos desport1stas e são: a) - determinação do valor
do desportists; b) preparação do desportista; c) - contrala

l

do desportiste,.; d) - verifioaQão do aproveit.amento do desport1ll
ttl..

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
EstaS sio as sugestões anresentadae ne1 comissão

que foi oonstituída pelos segulntes profess~res: .
. APrufessora Stela F. M. Guérios

PrOfessor Jarbas Sales de Figueiredo
Prufessor Osoar da Silva Muaa
Prvfesaera Maria Rita Baz'reto
Professor Jarbaa Gon~alves
Professor José B. Aquino
Professor Ciro de Andrade
Professor Milton A. de Oliveira
Professôra Maria Laura BaL'reto
Professôra Nancy G10rgi. n ( ·6 ).

( 6 ) - Of{019 de 8 de junho de 1945 - DOb arq~ivos da Divisão
de·Educação Física do Min~st~rio d~ Educação e Saúde.
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E es~dS foram as oont.~b~1ções que resultaram para
o "M~todo Nacional de Educa~ão Físioa" da Reunião de Educação.
Física promovida de li a 16 de dezembro de 1944 ~eLa Divis&o
de Educação Física do Ministério da Educação Saúde.

•
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o "CONCURSo DE CONTRIBUI~O]5 PARA O MtTODO NACIONAL DE E-

DUCAQÃO F!SICA", DB 1945, E AS CONFER~NCIAS PATRO-
CINADAS PELA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA



Comojá fizera em 1943 e 1944, a Divisão de Educa-
ção Física do Minist~rio da Educação e Saúde abriu novamente pa-

ra 1945 o "Concurso de Contribuiqõed para o Método Nacionul de
Eduoaqão Física". Foram mantidas as mesmas ca~acterí.stioe.s dos
anos anteJ:io.ree, apenas com a dl.minuição do valoJ.: dos -prêmios.

Aprovei tamos, a oportu.uidfll.depara. ...,ugerir q••e a Divisão de Edue

QãoF!s1u8., caso pretenda manter a instituiÇão do oonourso e~ A

'PJ:~ço'Para. 1946, faqa com'que o metsmogl..e em tôrno do ante T)ro-" .
jeto de cada um dos tema~ p.evistos no esqllema, p'erm1t~ndo a u-

'ti.Lizaqão do material. .i!.:.rela já. acumulado e quase todo dl.ifulga

do em publica.ções sob a Sua direção e instituindo prêmiós com-
pens~dores , que possam inte.i:'eEHS_I'a todos e ccr.respcn1er ao empreen.

dlmento de uma grande oura.

Das 1niciativ~s m~l.w interessantes da Divisão de

Ed.uoaç~oFísica na. eua eam'Pa.nha.'PU.raa reálizaQão do ''M~tOdo
L , I' a- ," NaeionaJ. de Educação F:l.sieatt t e, sem duvida;v'serie de conferên~..

eias s~bre êsse tema, que e~tá promovendo. Rã que aBtsinalar,eo-

mo nota. ê..ar.tol'c:i.. ••t-eI'.i\ t~~at I:t abertura de debateH, ~:p6s cads, eOLJ.ferên

eia, fato êsse que 'Pe~mite, a quantos no audl.tório se encontr~

dl.Seol'<lar do eonferencl ...ta, da;;. idéia.s exooet as-, dos 'Pontos de

vista. defendidos ou da.s dou'lirinas pregada.s. Isso t p\Jr ~erto t há

•
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de contr1ou1r noderosamente pa~a que o nrob!ema ~eja oOnhecido

de todos, pOSSibilitando ~ cada um a sua oontribuiQão. por mo-

desta que seja, par~ a 8v~UÇ!Ofinal.

A ~rimeira conferência da Bér~e foi reaLiü~da ne-

10 J?_ or esaox Inez il Penna Marinho, ç~ 31 de maio do cor~·ente ano,

no au.ditór~o do Minii3t~j,'iv de. Educaçã.o e batide, e reIJetida a )-.

de Junho no Institu.to de Educação de Pôrto-~egre, a 9 'de mesmo
mê., na EscO.Lade ~ o:fe seres de Curitiba e a 13, <und~ de junho,

em São .t'~ll.1.v. no Estádio do PQ.uaembúJa r 1 de julh( 'n~ e$()\a- or ...

~~ na cidade de Vit6ria, no Estado "do Esp{rito Santo.
,

A segunda conferência estará a oargo do Prvfes60r

Lourenço Filho e a ~erceira do professor Mário de Que1~6BRodri-

$'~eB. Outrus ilustres persvnUogena do no..•ao cenáriú edu.cacioliQl,

serão conVidados para fala~ ~ôbre êsse tema.

A cOnfe.t,:ência do rrofessor Inezi! arinho fOi d1.-

vidida em qUatro partes': I) - Concepção de étodu; 11 - Concei-

tv de Na.cio.u.al; 111) - Conceftv de Educo.QãoFísiea; IV)". Os. tra

balhos da Divisão de Educação Física paTa o Métod0 ~acional de E

ducaçlo F!l;Jica.

Na t.J~·imei~·é:I.yarte, o allto..l.'def~ne o que we dev~

entender eor Métodv. ~óta~e~eoelldo a diferenQ& que existe entre

êsse termo e a expred~ão Rroúe~so. Diz mais:

no nlétodlJ devel·á represel..l.tar Lillla "u.u.1d.adede 'Priuui

pí.oa , de 1déie.i:St pa.ra. que tôdas" as fSrças, agindo harmoniOsa e
,

ainerôn1camente, sejam con jugadae , não apeIlÇõ.~l.lC;J. mesma.-direç~o.

IlltI."S ta.m.oémno aesmo dentido, de modo a. obte..t:-a,ma·iol"_:t,'esultante

pObs{ve.L. ~ preciso. .no e{j,1ianto, não cor.LfWJ.diressa unidade de

princ{~ioa e de idéias, com a unifonü1daAe dos mesmos nrinuí~i~

Os e da.s mesmas idéias. Esta Última é rígida, inflexível, -não ad

mite ada:otações, enquanuo -a nr1.meira é mo~dável 119 p8.rt1àlllarid~

des de cada região. li} 'Para que Ulli método vi.agu.e, priuci nalmente,
erttre n6s. onde as diferen~as, não anenaS individu.ais oOruo 80ci-

•



~is. se apresenta. de rvrm~ tão marcarL~e, o método deverá ser fl~
x!vel,- p~ástico, el'stico, atendeudo e aJu~tando-8e com fau1l1da-
de t sem 13e quebrar, ~B uece ...sidadeb ca..L*",,\.ite.L*ístiuasdesta ou. da-
quela J.ns1iituição, de 1l.u.t ou outro gru):losvcia..i..u( 1 ).

'A seguir t de~ílonst.t"ao oou:rerencista. que ,sendo a Edu ...
éa.ção una e J.udJ.v!a!vei, não ae juatifiua, ~ pr~meira vista, uen
sar em método da educação fis1ua, ~ois iDso ~eria adwltl~ método
de edacação J.nteLectu~ o~ mét~do d~ educação moraL. E ovntJ.nua:

ns6 deverá eXJ.btJ.rwn métudo e~ educaÇão, a~o1ado em
fundamentus t~is qáe lhe seja po_s{vel atender a tôdas 8.S seções
de oportunidades de que se VaLe a eduuação. Mab, perguhta~emvB
n6s: ti:) ará. jw; to que ~.Educação' Física cont~nue a ser.orielltada
cheia de falhas, sem que o tra:balho aVrebe..u.teuão apenas uni resuJ:.
tado compe~advr mas a maior compeusaqio, somente porque Ots nussos
edu.oadoreti aiuda - resOLveram a conts1dera.t.*o a~J::Iu.nto serJ.nao oe
mente', Não será lI.1U.l.tumaib raZOáVel que se es t dem a...•ba~es de um

método de eduoação física, cu.jos fundamentvt:l &e.jam, tanto quanto
nos permitam os nO~S06 conheeãmenbca t a nossa obseI:vaqão e a nos-

sa exnerlênoia, oS,mesmos que deve~ ~ervlr, ma1S d~senvo~vldos e
am:pl.i~dos, a,v lI.1é1iod",a /:SeL"est_ueleoido par,., Ia. t:dacação? TemotJ a

N i" ( ~ ).impress~o que s m. ~
E etsija.pa.rte é a,;:,sim·conuluí.da:
npelo eXj,1usto.nãv aunamotJ a08urdo qu.e se cogite e

que se trabalhe intensameute no .Jentido de ol.:ial:o m'todu u&cio-
nal de eduoa.Qio físioa. embora consideremos que de mu~to maiOr r~
levânoia. seria. a institUiÇão de um método L~CkOna1de ed~oaqão, n~
oion~L no seu conceito ~ocio16giov, uomu nodiernament~ ~ compreen
did.o,e não u:penas no cvnceito ;.u.l!tioo.tt ( 3 ).

( 1 ) - Dus arquivos da D1V.Lsão de Ed~caÇ~o Físioa do Ministério
da Eduoa.qão e ~aúde.

f 2' ) Idem.
( 3 , - Idem.
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Na segunda !Jt.W.te,o oonferenoista, após estu.dar a

constituição das com~l~dades, apresenta os conceito~ de nonUl~-
ção, povo, nação, pátria e E~tado. Levanta também ~ que~tãv da~
minorias e oita, a respeito, as rel:5u.1.11QÜe·sde..O~tava GOnferênuia
Internacional ~Gll~~~ieau~, apreo~ando o desenvolvimento da c~
tanha da naoiona~izaQlo ·levada a efeito em no~so país, nrinuip~l-

.
mente no ~etor educaot.onai , Ovnde.ua de f'o.rmaveemente o método a-

~emão, demonstrando a m{btioa nae~onalista que a ginást~ua de Ja-
nn euoerra e rereriudu-se h~ sOoiedades secretas de ginástica por
êLe fWldadas. E d~z-: nPJ:etender integrar o :rlltll.1.o método nacional

( 4 ) - Idem.

de ed\lua~ão fícica com rvrm s de trabaLho predominantemente aLe-
mãs, pvr exemplv. será esttiortraoalnaudv cuntl'a a campanua de 1.l~-

• I

cioua.1.1zaQlo em' tiv boa hora inat.ituída pe1as nossas autoridades."
( 4 ). ConCLuindo essa parte, 'escreve:

" --A naqao nao se ideutirica aFJenas vela u.nidade de raça.
ovmo queriam Flohte e Mornmsem. OD me~mus USu~ e oostumes, a comu-
nidade de tradições, aspirações e neoessidades são oe :ratvL'el:)que
conoorrem para a formação de uma nauiunaLidadet uara a oria~ão de
uma'so~idariedade ~oiunaL, ~em o qae nennuma nação - úLtima e
mais vasta, comp~exa e compre~nsiva das modaLidades vOm que ue ~A

a~resentado as sociedades hum~a~ - pode ~ubsi8tir. E o m~tvdo
nacivnal de eduoa~ao :rí&ica que nretendemoB há de conoorrer deci-
sivamente para criar ~sse sentir comum, manifeatadv pela unidade
de aspiraÇões e sentimentos qllefará de mi..l..üõet;de oral::5iLelroBum
únieo cl.da.dã.o.Não I>ode.L-'ê::'iõemétodo aa~l.·dvô) gó.blnetea jJ_L"aser

~.

apll.cado na8 institaiQões educaoionais. mas .na.scer~das necesaid
des das inatituiqõeseducacionl:l.is qu.e os gabinetes sempre desco-
nhecem, das exigênci~s que a índole do noasO povo reo~a.mat da 0011

jugaqão dos eSfvrQos de todos que se dediquem.ao estudo de tão
transeendentaL problema, dvs recursos totais que conseguirmos mo-
bilizar.



pretender uma pessoa ou wna ún~ca instituição fabricar o
M~todo Naaivnal de Educa.~ão Física é vi.~idadetOla.,.' procurar A

tender aos interêsses e simnatias nessoais, é- querer impor a s~
a.vontade a qua.•e cinquenta milht5esd~ orasileiros, Bem que ês-
tes sejam atendidos naS suas necessidade Ou satisfeitos nos s~

us desejos. E uma pessoa ou qualqQe~ instituição não ~oderá sa-
orif~car'o ~ovo brasileiro nor um sim~!es canricho, por um nar-
cisismo desastroso. nor um egoismo sem nar~
jamais poderá receber o nome de nacion~.

Nacional 6 o que se aplica a tôda a

E, se assim não for,

- ,Qao, e o que brot
de uma comunidade c~jos membros estão ligados entre si, ~esde o
berço,- por um tra~o especial de so11dariedade~ que se origina de
uma certa e determinada ident~dade de necessidades e interêsses
- de natureza pOlítica, econamica, moral e afetiva - e se man1-

. - .
festa na unidade de tradições,' aspiraÇões e sentimentos, distin-
tos ou contrários aos das outras na.ções. Nunoa, de'aoôrdo COm o
temperamento do povo brasileiro,-uru método estrangeiro, qualquer
que seja o seu r6tulo, poderá PQr n6~ ser considerado Aacionai,
da mesma forma qüe jamais admitiríamoti ama cvnstituição_estre.n-

••geira, por melhores que fossem os seus fundamentos.
E o M~todo Nacional de EducaQlo FíSica, para o qual a D~

visãu de Educação Física do Ministéri~ da.- EducaQ!o e Saúde vem
empregandO todos os recursos de. que dispõe na COLheita de mate-
rial, no estudo de seus oonoeitos filosóficos, auscultando a op~
nião de todos, sondando as necessidades e'interêsses de cada um,
em paciente trabalho que dura mal.S de Qffi lustro e que aind<:;.con-
sumirá .cuuro tanto" não poderá surgir da noite ~tl.rao dia, por ~
raqlo espontânea ou'pelo m1raculoso estalo na cabeça de um novo
Padre Vie11"a." ( .5 ).

( .5 ) - Idem.

•



( 6 ) - Idem.

..
Na parte terceir t o cOnferenciHta, ap6s demonstrar CA

mo se encontr~ a civilização em constante mudança, refere-se ao
oonoeito a que chegou, nos Estados Unidoe, uma comissãocompoeta
de vários esneoialistas, ap6s nove a.,.....;:, de nesquisas e um inqué-
rito entre oenten s de proressôres ~e ed~caQlo tísica, conoeito
êese que a oomissão J.'eyutvupL·oviaório. Ebsa parte aSS1m COnolu.i:

"As at~vidades rel tillW:;'~eduoagão físioa, segundo os
setores onde se desenvoLvam, Apresentam ~em~re oOJetivus gerais e
objetovo;:,eaneoiais. ~stes Últimos B6 noderão Ber diBt~uguidos
por quem se enoontre perfeitamente !am~~iarizadv oum tvdOB Os l)~~

bLemas inerentes ~ ~duoagüo risio; e yO~8a ~~e~i~~r ~uDt1Leza8
que a outros p~w~ariam inteiramente de~p~~ceD~d_~. E eBt~ situ~-
çio não se pOder' cribr da noite ~8.rao dia, porque ela rrocede
não s;penas de acurados estudvs, mas, e ;:rinoi.l!almente,de nrofun-
das meditaQões; não da designaQão para' o de~empenho de determina-
da.funQão ou. exe.eo'Lc í,o de oerto cargo, mas, e sobretl.ldo,do re~UJ..

• #

tado das longa.s experi~neias vivl.da...,que lhe poasibiJ.itQi.llde:fi-. . .

ni~ novas situaQues COm a so~~~ão Obtida dao ~~tu~Q~es veLhau, i~
to é, reSOLver novos problemas baseados nus resu1ta~oB de au~ig ....b

problemas." ( 6 ).

Finalmente,na última yarte, o conferencista e~õe -oe
trabalhos já realizados peia Divi;:,ãode EduoaQão Físiua do Mini~-
tério da Eal.lcaQãoe Saú,de para o "Método NaoiouaJ,.de EducaQão F'Í-

-sica~ E a conferênoia termina oom estas palavras:
"Cumo vemos do expü~to, pOI' intermédiv da Dl.visão de E.

ducação FíSica, já fo.c~ diVUl.gada....quatro iillpOr~<.:illte8 cO.J.tr1bu1-
Q~eB ao futu.J:v"Método Naciona.L de EducaQ!o Físicu,n t que uom:!.W.
.520 -páginas 1mpreusRs e u..Ltima.rn-seos traballlOw p~ra a divu.lgaqã.o
de mais quatro intereos antes monog_'c.:.Lias com o mesmo anbuí, tu.

DifíCiL ~e tor~, POib, negar u~ eaforQos.que a D~vl-
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são de EducaQ!o Física vem envidando há um-lustJ.:o no sentidv, não
de fa.zer o tlMétvd~ Nacional. de Edl.lcaQã~F1sJ.ua", mal:Sde acwnuJ.al.

~terial. que ~ermita meditar sôbre o assunto. amadureeê-l.o ba6t~~

te, debatê-l.o auf J.cientelllinte, ollvir' v~..i.nlã.ode mU1to~. oolhêr

as ob13eJ:vaQõesde càd_ um, oC:l.àe8.J.'-senQ.":)expel.'iênC18J::ld, •.• inve~-tl.-

gadores e incentivar os estudiosos ~v prvb~ema por q~a1sqller mei~

os e formatl. de mudo que todoCl se empenheu, ness e t~'a.b8.J.hog1g~u-

r" o futu...o"Método Naciona.L de Educa'1;'o Física" •
.-Já dil:Ssem....1J anteriormente qu.e o ilMátodo Naciona..L de

Eduoaçeo F1sio ti não poderá surgl.r- d~ noite ~~ra o dl.a, nem da u
baça de l.lIIl.a. ~ca pel:Ssoa, p\JJ.' tI10 .••n~J.es que sejam as 8\1••.8 q~_J.J.d.•..-

des ou por maiores que oejam as sUas capacidades.

O "Método .i.'laciona.Lde Eduoação lI'1rsica:T há de surgir

da contribQiQão de cada um, e dos esforqos de todos, há de ser mais

wna realidade nara 08 no~sos filhos e netos e, com isso, um dos f

turea aiais eficientes ~8.raa- oimentaqão do~ Lacez-c de uma un1da.-

de nacional conc i.errse t :toJ."te e dU.J:adol.ü:a.ti ( 7 ).

E os atos e fato~ ~bsinalados nest~ mOnogratia toram

os qu.e, até a presente dtlta, inf.i.ue.uoiaram !UJ yrimitivas idéll:i.s I::S~

tire o "Método l'4aoional de Edl.loaQãoFísieatl, expostas pela Divisão

de Educaqáo Física do Ministério da Educa-.J;u e u8,úde tJ.O grande "In

quéri tonqü.e eali.zúu. E até a cr1stalizalíão de.tini tiva do assU!J.tot

até v ~~du.reoimento . '" t~151"'\4) de tSdas as idéias, até. que se coa-

plete a medit~~~o y'rofunda q~e os d1versuB conceitos exigem, al-

guns anos deoorrerão e com êle& ee c~.~.~~i\rá. o oiolo eVvlutivo do

"M~todo Naoional de Edu.caQão Físioa", aspiraQ~o de quantos militam

( '1 ) - Idem.



nesta ~eção de opurtunidades da Eduoaç~o.
I -E, oonol~1du~ os ~e~ truua~h08t uuvida~ tadas as in~.

t1tuiç~e~ e pestioaa 1nter~bsadas na mat~ria, deverá ser feita u-
ma ediç~o provisória do "Método NaoiunaL de 'duo ç:o Físioa", a-
fim de que a pr~t1ca yossa oonfirma!" o.aoê.to dos meiOb ind1cad S.
ou apontar os illoonvenienteJ;;qu.el.e/.:JUi..tara.wde l:)ua~plicaçio. s6

deoois de~sa ounsagração no oampo prát10o, s6 de~ois de ooln1dos
os r-eaul, tados a que o M~tvdv se vI'opw.Illavoderel1l,oticonsiderÁ-lo
realmente nacion~l •.E êle será n oional, não uorque as formas de
trabalho que Il.tiliza,ou os fundamentos em que se Daseia, Ou. Os
oonce í, tos :f'ilosót10u..,que enc er-ra , ou 0& proceaaoe que eU1plega,

, A Atennam s1do inve.Ht~dos por nos, mas uorque csses fundamentos, e§..
see cenoea tos t êsses pl'ooebsoB, e.,st:l.sf'v.(·maa:i de t.n •.ucw.no CO.L·.!'eo-

uc,ndem As real.ó .nece;:;i:JidadelJ,debeJOS e a~pi.L·aÇfêSebde tôda a .ti -

ção BrasiLeira.
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D(.. "Inquérito sôbre o M~todo Né:l.cionalde -Edueaçio
Física". promuvido peLa Dlvi~ão de Educação Física do M~nistérl
° de. Educação 'eà)aúde,foram remetidas .t.'83.5 oO..l.eç3esa- todos
os Estados do Bra~il e as peasodB das mais d~versas y'ro~lsRõe •

Vinte e três foram as cuntr1o~iQõe~ reoebidas,mui-
tas das quais enoerram exuelentes sugestões, q~e. por oerto, s~
rio aproveitadas.

O "COncurso de UontribulQ5e~ para o Método Naoion 1
de Educu.ção '?!sioart t de 1?43, "reW1iu cinoo trabalhos. dos Qua1s
os trea nrimeiros cLasj;)ificados fO~'am J.mpressos neLa D;LVisão de
EducaQãu Fíl::lioa_integra.u.do li. i:Jérie·'Contriuu.l.çãoao M~todv l'4a,C.1

onal de Educação Física". ts~es trabalhost1nnam os seguinteB
títulos! "Bases CientÍficas da Educação .6'!slca", "Metodologia
do Tr~inam.ento Despo~·tivo" e ttVa:t.vr~ Indi viduQ.lli. A primeira dea,
tas monografias oontribuiu para modifioar algumas ohave~ do es-
quema pro~osto ~ela D.E.F. e que Dor certo ainda sofrerá àutras
alterações.

O "Oonourso de Contr~bulç6es -pa.rao MétOdo Nacio-
nal de EducaQão Físioa", de 1944. rewliu apen.b d01s trabalhoi:J:
"O -problema da Edu.caçio Física. dos Cegos - (Su"oío>!dioapara. a. 911

a soluQ'lO)n e nA Importância da Ginástica. de liompensaçã.olt• A

•



primeira. de tais monogret.ri~~ se eneonta-a no p.re.Lo, na Imprensa
Naoional, e oontr1bQ1rá nara preenoner Qma das laounas que a
nossa Educação Físioa ainda apresenta.

A ttReunião de Ed\loaQão F!sicall, -promovida pela Di-
visão de Eduo Qio F!si~a do Min~stérià da Educação e ~aáde, em
dezembro de 1944, oom a partiCipação de l~ instituições espeoi-
alizadaa, não deixou de trazer mais algumas contribuiQ~ea ao
trabal o desenvolvido no setor relativo ao 'f;M~todoNacional de
Educaçã.u Ffk:3iOatl• O tema 'l » que tratava das condiç(5es fi. que de-
veria satisfazer um rnétodo de edu~ação física, permitiu que o
assunto fôsse sufioientemente deuatido e pro!?orciono\l a euntri-
buição de todos os que puãee sem el:lta.L·~n1:ie.I:ebaadobnee se 'Problj1
ma de magna L·e.l.evânoiapara nós. Mesmo depois de encerrados os
trabalhos da uReu.niãon, a.inda chegaram ak:3oontribuições de ~r-

gãos que tinham aoeito a incumbênoia de el:ltudaro ssunto.
Prosseguindo no s~u programa de ativ~dadel:l, a"Div!

são de EduoaÇ:'O F!sioa reabriu as insoriçõel::l'Par~ o coneurao

qtle vem realizando anuakmenne , com o ~ntui to de obter cultl.oor,a
ção pal'a o !lM~todo Naciona.l de Educação F!sioau• Aproveitamos a

a oportwlidade para sugerir que, ee ,em .l946,"o concurso vo.Ltar
a ser inst1 t\lidv. preveja a.e.l.aüoraçãodu anbe -pro j eto Çie cada.
um dos tanaa 'Pro,castosno esquema, ufereuendo !?J.êm~ol;JcomnentsS-
dores.

D~~ mai~ illtere~Danteb in~o~at~vaB da Divibão de ~
duca~ão Física do M.E.S., foi a série de conferências sôbre o
Métvdo Naoiona.l de EducaQão Fíbica que etstá prom~vendo. 05 con
fer'enciatas sã.o peasoae de prOjeção no mundo -educaciona.l e com
a liberdade de tratarem o assunto pelo aspecto em que estejam
interess das. Findas as conferenoias, são abertos us debates, Q

nortunidade oferecida a todos para que discordem dos ~ontos de
vista anresentados, dos conceitos emitidos 0\1 das dout in



••
postas. TaL critério. da mais amnla e irrestrita liberdade, tem

,

caracterizado todas as iniciativas da Divisão de Eduoação Física
do Ministério da Educa~ão e Saúde, evidenciando bem o ouidado de
n~o impor, de não obr~gart de não coagir, mas de obter a oontri-

-buigão exllontânea, eonciente t a pa..l:ticipa"ã.oativa de cada um,
para que todos nossa.m, quando a.obra estiver realizada, a~ontar
a.uareela de seu eSfôrgo, a nedra com que terão ajudadO a cons-
truir êsse colosso arquitetônico que há-de ser o

''!~TODO NACIONAL DE .B.DUCA'{ÃOFíSICA'
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