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0I~~RIO:

• A educação como pr-c c :3S0 individua.l G como pr-oc e s so soc La.L,
A2. li. importancia. dos fa.torcs hera.nça e meio.

3. A educação do ponto da vistn:
a) - bioló3icO;
b) - psicológico;
c) - social.

-- Os fi dernos conceitos de educn.ç~o.
. '. . d ., • .L 1 '.j.. ••? ~ hlGrarq~~a os va.~ores ln~c~eC~lVOS.

'. h cQracterizaç~o das diferenças entre pedagogi~, did~tica e

metodologia.
- •.Pode a pddugogiu ser consi~era.dQ
• Os fund~~e~tos da educuç~o:

a) - cientlficos;
b) - filosóficos.

".ciel1cia"

- ~. .). t.. e ducaç ao :;:"'isicudentro elos pr-Lnc í.paLs s Lst.omas oduc ac Lonnd s
Q.tr~vés dos tompos e Platéio, Aristi)tolcs, Ju~nnal, Hab'31a.is,
.t-'!onta.igl1o"Rousseo:u, Spencer, Ruy Ba.rbo;3~.,Escola Fovo..

-~ A .L' - d 't t' . 't f" l' .~<J.. . co.rn,c'-'orlzaçao-os COnCGl os ano. OlnlCC, a.no.01110- ~s~o og];
_co, b Lo-e soc Lo-cp sLcoLog Lc o e bic-psico ••filosóf~:..co.

- - A T71d - F' . ~~ t. ~t ~ . " ••..L:... .b ucn çuo 'lS1.C::1corno .J. am e o e XOrCl.C10 .Ll.S.LCO como moi.o ; am- -- - ~tpr-opr-Le dude s no uso da expr-e ssao Edu caç co .b'lsico..

= PARTE - EDUCAÇÃO GERlLr:, E EDUCAÇÃO FíSICA

~trodução:
A educação 0 o processo pelo qual o homem desen-

'. - - . d ~ ft. t.'-olve o mo.Xlmo do suas qua~l, a.QGS lSl.C~S e pSlqulCa.S, ~sseguru~
do ainda 0.' sua intogr::1çitonasocieda.do e'preservando o. con'tãnu Lda
'-40 do patrimônio social. Cada g'3r~çüo r-occbo da gcra.ç5:o que pas." , -•• . -, , 7) ••. _

sou lli~ patrinonio, que devero. leg::1rQ gero.çao futura, a.croscido
- '. .A·.. C '. -:::.::.suas pr-opr-a as expe r-aenv aas, omor-eenc í.dc como o. aç ao quo os

Ao~'J.isveLhos exercem sobre os mais jovens, pode sor rOD.lizo.do.do
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modo o:s."Sisteln~ticoou. i"1:forra5.l .de mcne í.na sistomntico. no contato
direto D cons t.at.ecc,mo'li1eio:;t{sioo o soc ãn.L; 1:0 segundo caso, o

".. : _i ::. -: .: :~.,. ":~; ."'!.: n-'~~. _·:_~_..:~I'

se apr-oxtmem. tan to quant-o. 'perrnita. o. sue. na tur-cz a de um ideal su••
posto e preconcebido.

Pe.rú bem c ompr-eondcz-mcs G c oncoã bunr-nosva educo.çã.o
precis~os enco.r~-lo. do ponto de visto. dos SGüS vário3 n.spoctos:
bio16gico, o psiao16gico G osooic.1.

, Biolegi0U!11onto c. c ducuçfio podo ser considero.do. 00-
, ~ I

mo um d esenvolvimonto que viso. o.uc.o.pto.çQ.odo Lndãv Lduo ao mo io
amb í crrt.e , de sorrvo Lv Irnerrt o êsse que nõ.o pode sor confundido com o
crescimento quarrt i.tiat í.v o , mas c ::mpreGndido como desdobramento pr,2

~ ~ N ~gressivo de funç00s organico.s; nno reduz, portantoJ a noro. trans-
formação morfológica. O longo período d~ ~o.turidQde por que Po.s-

~ ~ H ~so. o homem vem favorecer o. influencia que o. oduco.çuo oxerco sobro

.,.i.

,.!I I -.,. -1-0 0.;l - • +- 1'. tprogresso .acvem Clea.IJJ.71.c~Q.doS C: cnSll1Cli1011vCS pr-eva.amon o
zo.dos o pr-opoa Lt.adamcrrt« rdni.stro.dos com o fll:ldc que os

orgoni ••
jovons

.-:.

4

.~

~:; ..-
a ado.ptaçáoJ processada com Q própriQ o.tivic~cc funciona.l do org~
n l smo , Se pcns armcs em Dewcy , diremos que, sondo em funç.üo de s su

imaturidr..de quo'o individuo é suscctivol ce a.perfeiçoemento, pod2,
mos concebê •..La, posi t.Lvoraent o , uma vez que o. Lmat.ur-Ldade é condi ••
çiio de melhor ajustamento por pe rm l til" maã s pro Longada influôncia.
d • t' ""b • -. t, '", t "," . t .o mea o e x er-a or- so r-e o ancn.v acuo , ':':>0cnquan o .ror- L.'110. uro o l.~
dividuo terá po t.enc La.l j pos a fb í.Lã dade s de r c a l í.z ar- at.Lv ã dade s maã s

perfeitas. A educaçãoJ em virtude du sua co~cição biol~gica., só
pode ser concebida como realiza.doro. das possibilidades naturais de

. -. 'd .. -'I d ...• ...• , • -<. -, rt' d ' fcada l.ndl.Vl.uo. bau po~er 8 açac no.o e l.llillltaao• .:.:>0po-ora ~-
A Azer de cada ocucru!do o que Glep~der ser, 0 quo dosejar que 010

,

...• d t'" o b o "0 • -. ~ - - •.•• ' 1" d"'lçao o pa rlfiOnl.O l.O~ogl.CO lndl.V-,-UU3..L,m:lS na.o l.ro.a em G o.
D t' . t ."., ... .o pon o ae V1S a pSl.OO~oglco, o o. oduco.çao a aqu~

sição de novas experioncias que de t.ez-mânam a mudm çu de diroção
da conduta, vis~~do a 1ilD. integraç~o ma.is porfcita.dapersono.lido.-
de individuo.l ~o moio 30cio.l.

T:"I ~ j dt N =l •• ,.óSS[!.s novas ror-mas no c on u a SO.Oa ctqua r-a.uo.s por
..,.. - f., • aum processo de rec.çao o.os 8stl.mU.Los do mel.O e so bUSOl.Cl11 na.s.con•.

A - .."açac educutl.v~ l.rn ate onde permitirem o.s cur~ctoristicnsseja.
biológicas de cada ser. Poéteró,ocnc or-r-er- para a melhor c ro t tva-

d- N .., ol.ÇOOS gora.l.sao organlSillO. O ' .. Is Demons rG~g8m ao mol.O SOCl.a , COr
. t'" -, . .L. •mum cam••se uns com os -ou ros .por- uma. ser-ao co nr-cc c s s o s an cer--psa

- -
quicos, como sejam a coação, c. imitação, a sugestão, a persuo.são
e a compreensão, QU8 est~o relácionados aos diforontos modos polos
quais o educ::mdo pode ser lovo.do·o:adquirir nova. dirGção da. condu •.
to.: violenciu, inti...'lliduÇ.ãç,ceris ut a, cons.Lho, exemplo, conv fcçfio .•
Esses recursos nõ.o possuem igual va Lor- educc.t.Lvo, quo está na r-a...

- ~ ~ #z ao direta da. or-Lcrrcaç ao d a. conduta. b.sslm c. v Lo LericLa , tanto fJ,.
. .-
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sica como mentc.l, é o menos 6duco.tivo dêsses recursos, pois lev~
o educa~do a mudar suacondutQ por D~a direção vinda de fora. A

- __ a.:' ._~."
-compreensao

vo, podendo
timid~çüo e

, I. . ~, t t d ..ser-a , por corrs egu.í rrt o , o processo ai. amen e e uca1:;1.-

ser considerado COffiOtipico GO direcão interna. A in_ - .:.l _

[l censura ost'ô:o mc í s 'Ç'róxirnos da violência, são mais- ~ .....

.,

de direção externa, o conselhc fica ameio c'J.minho e o exemplo é
d' •.• . t D -I.. ••••processo mais de a.r-ec ao J.11 orna. J.:Jnconvram.os a c oa çao na V1.0~ -

18ncia e na inti~idaçio; nela o eaucando 8 levado a agir pelo t~

mor-, A pe r-suaçjio que s o baseia em a titude mais af'e tLva que inte-
t-' ..d l' A" t ..• t'"lectuo.l, es a COl1.1if.a no COnS8-L.':J.C.. ~1. aç ao G o. SUg8S ao es-

tão no exemplo e a der.10nstra.çã) encontra.-so na compr-cerraao que
., . d' ~"' . 1eva os a,n lV1.QUOSa r-ec onncc er-era a quererem a uma s amp.i c s acumu-

:i..ação de 'experi8ncia, mas Q assimilação de cada uma dcLas o suo.
consequente integração no pa.trimonio bio-~sicológico do. crio.nça~

d "". . . ' . - ..apr-en er na o e una.c amerrce rremcr-a z ar-, nem nampcuc o De~)rOau:;1.r c om
pa l avr-as próprio.s os c onhe c ãmcrrt o s t r-an smãt í dos pe Lo s ;.·dultos~

Signi.fico., an te s de tudo, !1.C.qui::-:ir una ncza mano ira .Ie agir nao só
" . t t' b' .,~ .mecan i c amen e come am em a c.eaas • " t - '1G 1.S80 80 C p03S1.V8i. qU'-\l1p'oe t:lS

- .• ~~-. ~.-- ~

f'az em par-co do nosso or-g an Lsmo O' nos .2.eVD.mà pr-a tLc a de roações
e::?peciais.

-:-; ,~;-n ....•;,..,"'" "r·"!- r.1 ~ 'Ct-r-~ ..•••••~_~U~ so~_~~ ~~n~_~~~~c~,Do ponto de c~istingui-
mos dois aspectos na. educo.ção: uni consGrvo.dcr, que .~~ru...vrt e o. cori-
t· Ld d d *.+ . ~, ' . 1 'a.nua ~ e o G sp rr-a co s oc au.i , : cucr-o Dr8grcSS"; s-ca., que eva caua
ger::tção a elevar-se ac í.ma d.a S0raçD:o que se t cr-nou eLemerrt o do
pas sado , conduzindo e.s s Lm !t numcn.í d-ide 0.0 pr-cgr-e s s o , Cada ger-a-

..• " ~
çao se garante na. t r-an ef'e r-onc La que o. ger~.·~,:l.) ma í s velho. dos s eue
conho c Lmcrrbos à. geraçãc maí,s nova , de modo o. o.ssegurc.r o. c on t Lnu í,.
dade espiritual do. ao c ãe dnc.e , ~:,.edl.'.caçQo, nôsso c::.so, pode ser
cons í.der-a.da como a reproduç:lo racnt.a L

'"i • '"\... 'a~ SOC1.OQ~Qe, o portanto, con
serva.doro.. Onde estará, pe-ls, ~ .o.çã.,c progressista do. aduco..çD:o? Sa.
berno s QU0 cada ser que nQEC8 .j 10vQG.o Q intogr'J,r-s-e no :-:18io social

t ' -. 1 - ""r • •• dc orapLexo em que oro. de VlVGr pe o. ouuc aç ao • .LJev~""ldoo Lnd í.v Lduo
Do adap t.ar-cse ade quadcmen te :1.0 ambi.crrt.c v í.vo o socio..l, D.' educação

.; ~:
, . . .~ te fator do progresso, ~ nc.a Q;J..0 o rc cris i.ae r-emos aperiae do pon o ele
v í.s ca Lnd í.vLdua.L, Ec.s,. c ada dEJs cobc r-t a , c a ãa 16 i f'ormu Lado , cada

1- . tad . , • d ,1~' t .~,-'I • 1apar-e no arrvon !lGO, e s ca sC:"l?rc.. O:lSCo. o orr..~onI.l3Clll1en os Ja u.1.VU·-
..•..

gado s anteriormente, s em os cf....ia í s n20 S G pcdcr La chegar 110 pr-o»
gr-e s s o o.tua l., pois hnvcz-La S071prQ a ne co s s ichdo ie inicia.r :'1ovo.-

merrt e cada t.r-nba Ih o , Em. conae qucric La , a. ec1'o.cc.çno; CCi~10o Lemorrt o
. dí . , "I' 1'" d ,.. , d·... dari a spcn save ..•.a ovo uç a o 03 connc c amen t oe , c: CO::11.ÇUO o progro~
so , Como' fa.tor de pr-ogr-e s so Lnd iv Ldual. e condiç3:c de progresso

. 1 d· t . ' -"T' . :] " J •SOClo. J age 1.rO a.Ii:en.-ce. üo. qU.3 COESlúel"2Y' za ricta uri cor-ce a.r-o a.s-
pect~: os idoo.is .C:EJtor!:1inl:L'1.tosdo pr-ogz-e s s o s ur-gem sempr-e como h1.
póteses po s a Íveí.s ou n20 de soremron.lizo.das. Só depois do as s Imã

'..
~-. ... -:- .~:

·.4"
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lados pelos jovens" pedem trn.llsforlTl!".r-se em r82lid.2de o promover

a. evolução do nundo. HQ semp~e ura lLdividuo QU0 l~ça ~~ id0a.l

1

que vai ser conc r-e t Lz adc por um gr-up o ; nêss:3 sentido a e duca çjio
•• #" d' ". .. # ••• ~ d O b' tnao e so ccn a çe,o , mas t oraoem I CLvor e pr-ogr-e S 80. [u'TIa en e em

• d. t.. .,. • . .1...que o a,n c1V1ClUO v av e a VQ..i..Orl~O.r maa s umas c o i sas que ouur-as , a

escolher um padrão de condut.o., c. conceber o bem ° o maâ de d()to,!:

mâriadn mane Lr-a , t.cr-nando-cs o assim fator elo oduco..çS:o" po í.s n~.o o.d-

quiI'imos só conhecimentos e ha1:.ilidades, r:.0..3 tc.mbém o..titudos Q
ideo..is que sõ..o r o au.L t.ados Lmed.í.at.o s da influência do meâ o , E Dewey

f· 11·. b' t . .1... 1 d' ..• 1a arma que o mei.c 0.:.'11 :•..on .:, coris a s te naque as con lÇOOS que r:ese!!
volvem ou embar-açcm, e s t ãmu.Lamou ini"borad a.tivido..de c2rc.ct.)r:Ls-
ticlÍ de um sêr v ãv c'! , i:.lc.O podendo a vida. sor compreendido. como

mer-a r-e s Ls t cnc La pc.s suva , mas como '\;':211 nado de a.gir"o me í,o va.i iJ!
fluir,como condiçQo de rc~lizQçQo des32 a.tivida.do. Ass~" o.. me-
lhor mane í.r-a do que podc r-Lamos l:mca.r ]:·l5.0-00..1"0.influencio.r um Ln

, - -
dividuo em de t.crraí.nado sentido" .o s t ar-La en modifico..r conveniente

mente o meio em que êle tivesse do vivor.
"'-;'°1 #.(:>0 t ..• + 1 ...•..:'1 o sc.r.i.c amcn o~ tl educuç a o r-opr-e serrce a evo uçao

das id~io.s e dos ide~is dominantos em cad~ ~poci, tr2duzindo a
direção do e splri to, no tempo e. no espa ço , Das filosofias opos ••

t ." .. ".1... i .'" . . t~' o ." oas, como a conSClenClo. aemoc1"o.v co. o tl conSC10nCla ~o ~l~urlo.,

resulto.m sentidos oportes na r, du c..., (' 5.0
V'-4 ........• "'t '2,0 s jovens ~

Ve jamo s agora. corno conceitua.r o. 0duC2Ção, apr-e acn.•. -
tiando-e, c oris Ldcr-ada pelas d.lv e r-s c s correntes, conforme o fim o.
que se propo~~D...

As s I:u, tero:"los a. educ açao apr-cc Lada como adaptra-
- 'b . - -.. •.•cao 0.0 R-2l0 30 o aspe ct o CLO G\...senvo.LvH!:C:'1-COou de pr-epar-açao na- - - ---

r-a a v Lda., Como do scnvo LvLmenbo ô.eLxa de ser Meio par-a c cnt'urr-
f..ir-se com o f:L'11e o processo educ a tLvo pas sa o. ter como fim o. si
mesmo, sendo UY.<1 continuo "reogo.rni~ar, reconstruir, t.r-ans f'or-mar-I",
"V í.da é de aenvo.l.v âment.o e o desenvolver-se, o crescer é o. Vicla.".

o papel do educador será o d3 orientar o.. energia eas forço..3 lo..te~

tes do educ~~do~ em d$tormin2do sentido, respeita.ndo a.so.ptidõos

especiais de c~dc. s~r. Essa id8ntifico.~Õ:c de vido. com educo..çQo
mo nos po.rece possível .• peis D..vidapode form.:lr e deformar~. como
. •. . P tIO - _. . f .... ..JD..o af'Lrrnou es 'l OZZl. i.6:::-:1 sempr-e 0.. mana, eat.aç ao da vldo.J.m-·

_ Ao ,.. ~.

pLl.cn e ducuç.ao , O cz-e s cLmcrrbc anomo.Lo c onic man ã.f'e e t.a çao biologi
~ '" de í d . d t b ". . ~ N' "'.ca que e" nao ~e axa o sor Vl 0., como CLl'lJ. eri 0.. a.nv o.ruç ao or-gan a-«

ca , ..sem que possa ser con s.í.dcr-ado como oducaçilo •.. Esso.. interpre-

taqoo da educo.çê:o em termos bioló,c icos é' na turo..listo. •.
Pelo c onc e ã to pr-agmat.Ls t.a a eiuco..ção é o c on st an»

te r-ecr-gan.í.zur- ou reconstruir du experi~ncie... O fim da educ2gQO
é, pcr t cn to,. Q. ·l1trCL11.sformo..çQodireta da.quo..lido..cle do. experiêncio.l1;
a j,nf~cio., o. ado.Le s ccnc í.a e. a. id""~dGadu Lta Lgue.Lam-rse om nível
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o duca t Ivo uno s ontido de que a cuí.Lo 'lua roo.lmente foi apr-endã do

dos ost~1ios do. experiêncio. constitui o
"o

em todos o em c~d~ m1

1 do"", o t' ' tO, ~ o • 1va or osso. expcr-a.onc z.a, o !l-:1oom no sen lCLO'0.0 que o. pr-anc apa.i
funç~o d2 vido. ó~ s~b todos os pontos do vist~, fazer com que o
atio de viver ccn tr-Lbua par-a o onriquecimonto de SU::l.própria. signi

#IIt# t n .. ,.." -
fic::l.~o.o pcr-co p tLvc L • O va Lor- supr-emo do. e duc açao e o. açao que
r-opr-c serit a UlTI.o.r(,~ç~o tio.t cL e se. oncont.r-a sempr-e r-oí.ac í.onadc aos
movimontos da. o. tivid~~c~o interior. A roori3aniz~çê:o do. oxperiên-
cio. co.r!1ctcriza-se entÔ:o por suO: continuid:::.c1e. A educo.çQo é do-
finido. aqu í, como "z-c cons cr-uçjio ou roorgo.nizo.çÔ:o da. experi~ncio.,

quo csc Lar-c ccc e aumen t.a o scn tLdo do s t a o t ambem o. nossa ap tL«

d~o -nar-c dirigir o curso G.o.s ,:;xDoriências aubacqucn tc s'", A c du-- --
"" i ~.J...'''' -. :1"..:'1 1 id oc acc,o ::lss. m onc cr-acia os ca ~ oSo;0:'6ao.o. uOS v t:.....oros o l te a í s por que

.\. ~
se deve orientar a. v Lda do homom ; tem con.o fin apenas a si pró .•

prio..
1:,1 ••... 7 ~ -. • ~.'o c or.co í.t o 2.~~~~lVlo.Uo..LlS1JQ,o. oduc açao v t s a 0.0 a-

porfoigoo.monto de co.do. ser, :?Gssibilitn.nd.o a. Gfctivo.ç~o tot~l de

'.'

sous o.tributos p; s soa.Ls , G.W1 elo pLcna exp~:~'lS~Oà. sue. nabur-cza ,
Rous soau , Plo.tão, Karrt , 'Sponcür, :,Iill, Her-bar-t , Emorson, assim

••• 'D P "" •.•. tconce I t.uar-cm a e ducaçuo , .:ar-a ·10.1"'0.0 o. educaç ao cons as e em
11 ,,.. N ,.,. f •
dar 0.0 corpo e o. aLma to~Io. O' 1)(l;:'feiço.o de que SO.O sus cep t I ve a s

propõe, portanto, como fil':1, c.. perfeição po Lo desenvolvimento bLo «

. 1'" d' . S -, fO ~ ti •••pSlCO og i.co o 11.0mOm, poncor ao arie-ca como s encto a pr-epar-açao
paro. n. vidn. complcto." e hill "tud.o o que fazemos por nós mosmos e

tudo o qU0 os outros fo.zor:l por 'nós, t.erido em visto. nos aprcxãmar-
do. perfeição do nossa. na.turezall; o fllu continuo., o.qul, a ser o
!:perfeiçoo.mento S0g\ll1.cLO os di t amcs do. nacur-e za e os meLos o. autio
e o. hétero educ~~5:o. Karrt af'Lrmc que o. lIeduco.(Jão é o de senvo Lvj,

A N , _

mento no homem de toda. o. pc r-f'e Lç.ao v í.s ando a f'orrnaçao de invidi-

.~

..

, A

duaâ ã dade s s cr-a capaz ele L:tegrc~:r c onven l en t ement;o o ada ser no
o o 1 ,',.I:18l0 SOCla. em que 'GGro. 0.", Vlver.

O conceito sccio.listo. tem por objetivo do. oduca.çno

inclividuoo. i'ormo.çüo como sócio, c cmo membr-o dedo um grupo ::10

qu~ torá de o.justo.r~se conveniontemento. EQucnção é fenômeno so-
cio.l ou no. expr-c s s5:o do Povina, 11 a obro. do una geração já f'or-mada

..•. ..

s obr-e 1.L."l1C- ge r-açao o. formar- ou em via. do f'o ~;y>l" ,..~o 11~ .L_,_~~..... • Durkhe im dofi-ti IV .~... N -rne-a. como -a..__a.ço.o oxerClao.. p81.Q.sgoro..çoe.s n.dU..Ltc.s ",sobre as gera-
" .••,0" çõos que n~o S0 encontr~~ c. nca preparo.dus par~ a vida social; tem

por objeto suscitar o desenvolvor na. criança. certo nÚmero de estó.-

dios flsicod, inteloctu~is e moro.is reclcuv::J.o.d03:pelo. sociedo.de poli

tic::l. no seu conjlli~to.e pelo meio especial o. quo a-crianço. partic~

Larmcrrto se destina". Assim, ta.nto os moios como os fins da educo. ..

l'

çã.o s~o socia.is. 1"ormo.r o ind:t v lduQcoll1o. !i±'P9l.o. ,Q.,Qão.exe.r.cl .•.- ~-. ~.-
do..-pelos sócios •.

g
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Pelo conceit.o nac Lona Lã.st.a, o f'Lm da educcçuo é

f ., "- '" h -w- • tormar o cacaceo e nac o .•omem , Lo pa ssaao ericon r-amos essa
. ..• 1·' 1],-,r, '. 'r-n t' ,c cncepçao roa a zaua na. ve ~...3. ~reClo., em Lspa.r 13, ono.e o propo-

sito ecucacionol era. formar cid!:l.dõ.osguerreiros, conseios, de

seus deveres e rcsDons~bilidados. O Esta.do pa.ssa a colocar co~ --
mo sua. primeira. flmçQO a .educo.tiv-ü."de modo a. liconverter seus'
,bdí • , , • J' '.. .f> • 11su l~OS em mG~nores lnSGrlli~On~os ~aro.seus proprlos .lns •

-n. H -, . ~ N ••• ~ ~

l' Lch te e ego.i. c on saaer-am a e duc aç ao como pr-a.nc lpo.l funçao c.o .
, , t

Es tado - aue f'or-mar-a Lnd lv í.duos CC.P!:l.ZOSdo se subme t.cr-emvolun-~ - . -

tárixQonte =a disciplina rigida. d!l escola 8 às leis do Esto.do.
Hão podez-emo s de í.xar' de condenar essa cduc!lçao que exclui de seu
propósito a felicido.é!.cdo homem par-a torn6..·lolli'1.ic!l,.'ilonteum ele-
mento do Estado, o.gi~dc .. ;.. .. ~. ..e pcn sanao do accr-co core.o scu :llrlgento.
Consiste na. anulaçio ~ perscno.lidade, una. vez Que to~os os ho-
mens devem querer pensar ~ proceder de Q.côrdo COffia ordem que for
esto.belecida como ame Lhor ,

No conco Lto eu I turis ta.a educ-ação tom pcr f'Lm do-
sonvolver no e ducando o. r-c c.cpt Lv Ldadc o o. c z.pac Ldado C:O. estrutura.
çõ.o dos v alare S eu Ltu1'D.isII • Enc ar-a o. ojuCD.ç~O ó,e um ,;:nicoponto

,\"\ N J- Q '.,A oGucc.çao OSvo.P1D.})!'Gsa. a 11'20.101'eu mGnor fuc11idadedo vista.
do compr-censâo dos e'Lercerrt os da cu It ur-a,
liIER.4.RQ,UIADOS VALOR2S IH'l.'EL2C':2IVOS:..-.--.---..,...

Podoremos leva.r os indivíduos: Q cor~ecer a vida
pelo. a.cuisiç~o de co~~eCllnG~tos e informações; u o.dapto.r~se u vi
do. pelo. aquisiçno de ideo.is.

1;0 primeiro caso Lan çamo s ..•
mao -:1 D.:"n.struç~o; no se-

,-.. ' ~+03 no 'J.1"G arco o. CU..L cur-a , ~. , "'. l' ,fi lDST-r-UÇo.olmp lCUro.,gundo do. educo.cQo
t t ..... ~, h' t . f ...• ' .•..0por an o, Q aqua sa.çao Ct.O cor.....cc amerrcos () .m or-maç oos pr-a c i.c oe ,

• +ff'" ". .c>'"' /" e , ••c13n~l_lcoS, SOC10.18, pro~lsslonÚ18, C1V1COS, mOrD.lS e re~lglos08;
A Educaçjío impol'tc.rn,a a.quisiçÔ:o de hc.bilid.:ldese spoc Íf'Lc as e h.6.-
bí.t f" .. r t· . . .c> ° • • t.1 os SlCOS, ln~0~ec Un.lS, SOOlQ18, prO~lSSlOnQ1S, C1V1COS, mo~
rais ero1igios08; é o.Cultura. n. aqu~siçõ.o de idouis do saúde, de
humanã smo , de s oc â ab.í.Lí dude , do tir-abc.Lho , de patriotismo, de bon-

dado (3 d0 sabedorio.. li ~()rc..rquic::mGntotopemos, cnt20, o.Culturu,
~ Educaçjio , e por fim,. o. Instruçoo ~

A r<A'O"CTT;1"-'''''7',''''''', -"S' """~r.1T71'é)T"',.,..,r.'"' """'T'"'S>''' p.,..",....:.,...r,r'I'\ DID''11ICA '];;'\lI'""'TOv.Ui '::'~-,.L,",A':s-'1.v .L:;:\. '!').L~.GJ.0.:.·,\!.-1,.;j .2Jl'.;J...:.L2J .::.0.i.l.xvU' .~, .J.' L{.!.. D l'.!J:!, -

DOLOGI.A:
Enume r-as t~, sido o.s ..•cl~ssi.fico..çoos das ciSnc ias,

segundo o non t o 'de visto. em que so s ã t.uam os r-esoe ct í.vcs aut.or-e s,•. • ..L: ;,

:l ~. •• ....,.. '" •• ; .,mas poner-omoa 0..1.armar- com a COtl7lCÇo.O.Cn.,3 cuá.dado sc.s OUSC::l.Sque
empreondonos, nQo ~::l.vorem qu~lqucr delo.s·encontro.do, tid!ls como

#"\ ..;. T71-ciencio.s, o.pedagogio.:> D.diclo.tico.e n.metodologia • .c.., como na.o p0E:

f d . ". t",. "'. ~ .•cos con un em o con~ouco :3SpeClI~co, propr~o ~ Co.CQ ur.1U, sonúo mu~

3
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tos os livros sôbro o ussuntó vcrs~ Semqtie possmn s~tisfazer
US exigônci~s de noss~ r~z~oJ escolhemos êste tom~ pura uma das
conferências do nosso curse, vis~do n~o resolver o problemu,
mas a fornocer elementos pur~ que outros, muis capazes, o pOSS~l
solucionar, desde que pnr~ tanto, tenhum a SUQ ütençno voltada.

N • 'Pc.r~nao 1l1ong~r c1om~s:LadQI11ontea presente sumulu
aprese~t~~emos apanas um rosuno da3 diferenças fund~entais entre
pedagGgi~, did&ticll G metodologia.

DisciplinD.s D 'fo • ..,e :LnlçaO Objeto

Sistem~tizaç~o êo principio Indicar as. soluçé'és
. +~f' fOI 'p' .' d dClenvl lCO e 1 oso~J.co quo so malS a oqun as aos

ocupam da educuç~o o dutócnl- problomas do educa
PEDAGOGIA cn de uplic~-los convenionto-

m8nto, quer como processo indl
vidu~l, quer como processo so;
ci~l.

..•çao.

DIDÁTICA

Sistematização de'principios
. t~f'clen, 1 lCOS pllr~ melhor esti-

mular as capaciGades do D.luno
possibilita~do-lhe o ~Qior ron
dir'lcntona apr-endâ zazera,

Dirigir ~ aprendi-
zagem.

HETODOLOGIA

A parte do.lógica, que determi OriQntar o espiri-
na as leis particulares ou ill6 to na investigação
todos esp8ciais oferecidos ao da verdade.
esplritc pela natureza dos di
f'e r-entes objetos a conhe cer-,

OS FU1"DANENTOS DA EDUCAÇÃO:

a) CIENTlFICOS

Enquanto a filosofia nos permite discutir aquilo
que deveremos entender por educaç~o, a biologia, o.psicologia e a,
so~iologia nos fornecem os conhecimentos b~sicos p~r~ renlizn-ln.

~ por trnl melhor conhecímento do educando, das rá-
sos por que p~ssn n sua evoluç~o, dos 1ll1ites de suas possibili-
dade s aos meios que utLl.Lzamo s que poderemos ter não apenaa um,
resultado positivo na educação, mas o maior r6sult~do positivo nn
educação. A biologia, portanto, nos faculturn Qm mnior conhecimen
to d~ vidrumental daqueles que vamos educar, do ~~~eira tal que
T8.':.lizemas.suas 'taref'ascom prazer, satisf'a.zendo com estas o.s
SUQ& pr6prias neces~idndes.

10
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À sociologia cabe a determinação d.os fins em edu
..• . t 'eaçao, 1.S o 6, " .oue dó·ver E ::](.,r LJ..l(e nç adn pelo e ducan-sf5;.nalictnê.e

à "1.J- ._. ~ I "1 <.0, para que e 6 S8 :.,,()j·n6 ~..t::"-. ?_L6"~:".8Q.-'jC 1.:<.1.-,- t: .-31. :~(lesmo6

bros da comurrí.dade en. (;1.].'; 7~ \ta ~

aos mem-
·b) 'Fi''L·' ('.C" ;'-:-;; t r t ....

•• " ,,--,"',...'.'-' ,!. j' ) ••~

.•._;.1· __ ••....•.__ -. •. ,o ••

Tôd.a 8. C rJs=-l"~~élc3:0
FI! ~

2c1lJ.OE' ~n,) a 82 tt;.dado. dentroca
da Filosofia, UDo. vez que L!~~~1ii.·D_a , e s coI.na 6..9 d,'t0r;1_~.nadJs v tx-«.
'1 r'! r"!-r. n ~~"V:I. '(.' "(;(:...11., l)o.'! ::, T~°"i ~ •.••.~,-;-'4;-! ""~p E'd-' ~('\:::'''..L...ores, que p,--.ss,,"nCÁ .~e-,-0 •., .,JN.~_·._.•O~ "'.'''1 .E •.••• l,l..(\""c.,~.... ~. u __ -" l,C,--,-suO v~_

r~ por objeto discutir os Cl~_.... :->-•..•..•~ . ...;,-.'~ ,~", 4 ,.. 'ri T -I aris ~ (~L-.:.8e.1. <.-d. OS me ,,0 ao S ti r-e so.i ver
....

todas D..S dificuldr:.de s que irilJ.::,:Li.c:J.U(3~'Yl cone e i..to s de v áI,. or, dai> uni

d8.de o.os
, ,

p·....Lnc.Lp Lo s e nor-mas (iA ",,,,·',,',:··c·,.., '>"'\.,.-""O''-'I)'-1CO Os.•. .~-.t' , 1...1..... c..•.1- ••••..•.•• ....., v-",l. -.•••~ç,"- :....,.J •••.. ' ••••• -:'..:,;'-'0";- () ~ vu.l or-e s
,., • t.., ~,. e o.:> 1 • ,.

podem ser b LoLóg Icoe J ps LcoIóg I.co S '3 :'lGC lJ.~'.29 e 'cem semprq du -
pl.o aspecto - um pos í t í.vo e cubr-o negc!.tiv') ,', Tôdn atividade huma-na é orient8.da por ideais, finalicndes e objetivos. Os ideais ~
ducacionais, como refJ.etelTI a prórp:l?ic. v Lda , estão em coriaban,
te mudança, uma V6Z que a vida. social se.tri'ltlsfo·rmo. r-áp.fdamen=

te (Kilpa trick). I1 s finalidades prirnordi3.is da educaç50 SerQO
formo.r. a..jier-eona l.Ldade do educando e inteq;ra···10 no meio flsico
e social. Os objetivas poder;o ser profisdionais, socio.is e mo-
rais;.· os primeiros Imp.l tccm oc.oDhe(~ il:er;,to do. '\;occ.ção do educa.!}

do e da importância s ocLaL 6 ec.or(ô~i.;-i.cr~das profis.sões; os soci-
ais variam segundo a e s trr-ut.ur-a do Estado e os' :!:10ro.is divergem,

conforme as nor-mas (va I or-ea lei.toa)· p81Q soc í.edade em.questão.

11 PARTE ~- HELi\.ÇJ;O_ i~~Rh.v"É8U)3 TE?'lP0S
~-"_ .•• • . -" __ ••••_.......-- __ ._'11' __

.à Eduoe.çE:o Písica sempre constituiu elemento in,•..

dispen~ável da Educação en todas os plo.nos educe.ciono.:j.s elabore.:

dos pelos principais filoso-psdugogos ou legisladores.

PL~'<TS(~:~Es t.ab eLeceu que dos 7 ao s 16ou.17 anos

o. ginnstlca e a m\~si(}Âse encarregam de
e stabe Lec er- a hc.rmonia do corpo 6 do. aLma••

;_E}~~T6TEL~S: ~ Entre os 7 e 14 ano s a criança re-

cebia noções elementares de música e eu!
t· . .' t·l.var1.a o. g1.nas lCU.

,
Ate os 21. anos o educo.nd(;) deveria. submeter

-se a pesados exercicios corporai3 e observar certo regliné ali-
mentar, de modo 8. fortalecer o cor oo dos, jcve ns e ehdurecê .•.•Lo de
vidamente para as neeessldo.dG8 de guerra~

J1TV3N.? L: ;~ + '1' H.i.mor-ua l.Z0U o seu nome com a expr-e s seo
"mens sana -1Tl c or-por e ";Y'\O~1.•..!J. .•..'-, h,.; lJ.CJ. -'- __ '-' __ .J •• ~ :::>( ...•.-4.... <G

R".-::ll?~t, 1 c.; • -fL '" "<" ;; . • , _, -. o -. '.... - ,-; ~.:úL, ...;.LI.d. '-- .", •. .G o cr-cc LU scr- ao I ~a_-_ls-,10na peciagogn,~ .....~_.~. __--..... .i_ - _
a ~ O regrne de t~a~QlhGs f!nicos aue as~ -

taba}_e~s para Ga.l';;;a..~l.·~,La,per-s onage-i c en t_~·2_l d e uma das suas o ~,
b I' ,...l C"'l ~" ." rI c -, -; -.~. ri ~ .~ -p. r:.r-as , e -.:.0...' mai s 1.n!"~*J:::;O'"1 em _J'aD.S)c:.

coisas do corpo que então dominava,.

expo s i.ç ao do despr~zo pelas
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MONTAIGNE:-. Recomendava a educação das crianças
o que devessem fazer quando fossem

homens. Afirmo~ que a alma que aloja a filosofia deve tornar são,tambem o corpo. - ..ROSSEAU:- Concede â ativida.defisica um. cuidado
muito especial. tlÉ preciso que um

corpo tenha vigor para obede-cer à alma". "Quem cultivará a int~
ligêucia de vosso aluno? Cultiva.i as fôrças que ela deve gover-
nar" •

SPENCBR:- Dedica o Q.uarto capitulo de urna de
suas obras â educação física, re.fe~

•• N '\ # '. "rindo-se a: aLdrnerrt.aç ao das crianças, a sua Lndumerrtàr-La e agi .••
, .ne.stica e jogos.

RüY BA...-qBOSA:- R'1l seu célebre parecer sôbre a "Re
. -

forma do Ensino Primárion defendeu.
ardorosamente a educação física, considerando ••.a indisp6nsável

,para que o,individuo pudesse desenvolver as suas qualidades in-
telectuais.

Entre os precursores e propugnador~s da EscolaN~
va eneoni;;r:'?cInosLeon Tolstoi, Thomaz .Arnold, Sanderson, Daddleu,
L6i tz' Ferriêre, Kertchestei!1GI', He l.en Par-khur-st , ',-Jashbunc,~Ta-
ria. I'1ontesaor-ã , Decroly, Dewey, Kilpatriek, Claparêç1.e,Durkham,
Lourenço Filno, Fernando de .Azevedo, Anisio Teixeira •

111 PARTE • EDUCAÇÃO FÍSICA E EXERCÍCIOptSTCO

A CARACTERIZAÇÃO DOS CG2WBITOS ANATÔHICO J ANATONO-FISI9L6GICO,

BIO-s6cIO;PSICOL6GIOO' E BIO-PSICO-SOCIO-FILOSÓFICO.
Durante o inicio do século y~ e mesmo nos fins do

século XIX, o conceito de Educação Física ~ominantG era purante
A' _ Aanatomico. Os metodo.s.culturistas estavam entao 6m grande evide,!!

eia: Triat, Desdonnet, Attila, SanÇl.o'-l,Hercier Trachet, Ruffier
Huller, Haeckel, Werdensehlag, etc. E como não poderia deixar de
suceder, l:louveurna forte reação contra êSS6 exagerado conceito

Âanatomico,
-N' ( ~O Regulamento Geral de Educaçao Fisica nQ 7 11e-

todo Francês), adotado primeiramente no Exército e, posterior -
•• ~ N ~. ,mente, pelo f1hn~sterio da Educ a çao e Saude 8 a í.nda por um sem.n~

!J1.erode instituições particulares e oficiais, introduziu a Lm -
~ ~ tpo.r-tiaric La da fisiologia como ba se da Educaçao Fã stca , relegan'"

c~o ,l r-Lario secundário a anatiomã.a , f, Lmpor-t.arrt.e frisar que não ~
'bé}_~,,:dono'.l t.o taImerrt.eo conceito anaticmí.co , mas criou a concepção

8Y~7.f.o::;-'o-·fisiológica.Tanto, assim que o capitulo I, do titulo I,
OJ1. :o~'irr:.=::Lr-a parte precei tiua : 11A Educação Fis ica deve ser orien-
tada. pel') s preceito s anátorlo-fisiológico s'", Talv~? se ja interes
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sant e assinalar, para que fiqUE evâ denc í.ado como nos encontir-áva

" ...•mos amarrados ao conceito anatomico e, como dele se tinham li -
bertado os tradutores dó ~R~glement G~neral d'tducation phys1
que dQit être gouvern~e par·les principes de Ia physiólogieu•

_ A 'A experiencia c.s muitos anos demonstrou a Divi -
..,dE'" F t. do "... , t"· ., .,.,," ... S'd -sao e ducaçao asi ca o ~lJ.nlSórlO cia .ba.ucaçaoe au e a ne ••.

cessidade de rE:)'v~(ros f undamerrtos do m~todo que vinha sendo u-
d 1· ' . ~'..", ... isa o nas esco as prlmarlas e secun~arlas. Lm consequGnc a, rea-

I" Nlizou U,'TI.gr-ande inqueri to sobre as condiçocs 2 qUE deveria sa -
• '-' '..:J .1 " ... t. "tlsfa er um metodo nuc r.ona de ec.uc aç ao f' í.s í ca e nos esquema c1e~

+- ·fo f d + • b í l' . . 1 I •ce e spec i ac ou que .o s un amerrcos s er-a.am J.O OglCOS, p sa.co .....og i>
coso e sociológicos. Era o conceito b í.o-eps í.c o•...s oc LoLóg â co , que
substituis. o conceito anátomo-fisiológico...• , ,
O papel da educaçao fj.s ica eatar ia r-epr-e serrt.adopelo trabalho ca

, "paz de desenvolver o homem ate o maxino de- suas possibilidadee
Isomato-psiquicas para 1'1.elhorcoloca-lo a serviço da soc:i.Edade.

êste conceito já representava uma grande conquista por que vip..ha
substituir o individualismo que at~ então rt-:'.nara,por um sent.!
mento aLtrulstico, expr-esso pe La colaboração indispensável en •••
tre os compo nerrt.es do grupo, de modo q:,: E cada indiv!duo de senvcã
ve sS e o máxirc.o
prio serviço fi

nalidade fazer

" 'bolo- - 1 ' 1 #ao suas po ssi I.~:;'Ci.c.clesr-,8.r8.co oca ... as a seu pr,2
ao da c oriurrí.dade , iA. educação física. teria por fi

. - -
de: c8.do.indivíduo um in~truli1ento d.e fe:j..icidade

para si mesmo 6 par-a os c~0mais meinbr-o s da coletividade. Cada ho

mcm s er-La

melhantes.
tEto Iutil a si mosmo CODO o deveria ser aos seus so -

...•
!vIas esso conceito cedeu lugar ao que propusemos,

ho je finalmente a cc i to, E;Y!ltôc1.ao. América. A guer-r-a e o per{odo
de após guerra vier2illdemonstrar claramente que não basta dese~

1 h "..:J ·b"'·d..:J f' . I.vo ver no nomem o maz amo o.e suas no aea ;......l.8.I.•te asacas e p sa.qua- -
cas e colocá-Ias a serviço da sociGdade. O homem deverá aspirar
um mundo melhor, e, para isso, c~esenvo17er outras qunlidades e
capacidades que lhe permitam 'te.bGlhar par-a êsse fim que lhe

..• "possibilitem a concreti'7açao des"Se ideal. O conceito bio"'psico-
-socio~filosófico traduz perfeitamente tôdas as necess~dades que, ,acabamos de apontar e resiste as mais severas criticas. Dentro- - .

de tal conceito, a educação física - seção de oportunidades qa
educação, - b um processo individual 6 social, capaz não apenas
-'h -.... ff. t..:l o d í f, od.e me-"-orar as cona.J.çoes J.sJ.case pSJ.quJ.cas 0.0 J.n J.V1QUO e ln-
tegrá-lo na sociedade, porfei tiament.e ajustado, como ainda de de
senvolvsr a personalidadE;; as qU8.1idaclespotenciais para llder

·tO Th .c> °t N -'o ••• de per-ma J.r-. e a porre i, a compreensao e c.i.acuas aao os
mas ~xiste:ntes, cujas

proble-
soluçõ8s possam contribuir paraum mundo 111,8

mundo melhor é o seu significado.
integral, indissociável nas suas

lhor. Um homem melhor para um
.Tal concoito 6

t t.J.n J.mas..
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A EDUCAÇÃO FíSICA COJ10 FIl'1 E O EXEp.cíCIO FíSICO COMOMEIO; INPRO .
- - f •.PRIEDADES'NO USO -DA EXPRESSAO EDUCAÇAO F STGA

.~!,.:..

~ preciso que tenhamos bem nitido o conceito de
M " . - .Educa.gao·Física. para .qUê nao o conf'undamos como. àtrua Imenbe se

f ' . f"aZI com exerC1C10 1SlCO.
A Educação F!sica rópresenta a fínalidade:l a1

cançar, fim, objetivo, em quanto o exercício risico é o agente,
é o meio a empr-egar , Confundir Educação Física com exer-c Ící,o fi

, - d' t· . f' • duc a câsico e o mesmo que nao lS 1ngulr _lns e meloS em e ucaçao.----N tA ,. HA educaçao e um processo interior de evoluçao
que representa a reação do indiv!duo a certos estimulos do meio,
A • t. fI. t . t t'" t' ulSSl111,'° eX6rC1ClO 1SlCO represen a jus arnen o esse eSJ..1]l' °
capaz' de suscitar a reação que desejamos: Educ:lção Flsica •

.1\'-\
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pg. 2 linho. 2
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5

8

14
16
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11
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11 32
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11 38

42
43
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pg. 3 linho. 6

11 9

" 12

errado
considerado. ciência.
~ educaç30 físico.
anatómico,
bio-psico-filosófico.

nasociedade e
• , odo pD.tr~mon~o

, • • Apropr~o.s exper~tin ••
vias.
informal de manei-

o t 't oro. s~s emo. ~co. no
contato

direto e consto.te
miniotro.dos com o
aproximem to.nto

1#

, t bO l' .o.spec os: ~o og~co,
nno reduz,
o hOL'lem.vêm
ser, o que desejar

expe r í ênc í.os que
perfeito. do.pGrsono.~
lidad-8
intor-psiquicos
censuto., conslho,
Esses recursos
fico. rumeio caminho
A persuo.ção que se
reconhecerem u que-'
re~em a uma simples

certo
considerado. ciOncia?
~"d ,.. F o' oh ~ ucaçao ~s~co.

o.no.tCmico,
bio-psico-sócio-filo-
'f oao aco ,

no. sociedade e
do po.trimônio
próprias experiências.

inf orlill:.!.le de mcne i ra.
sistemútico. ou for-
mal; no primeiro co.-
so o. educa.çüo o.dvem
do contato
direto e constante
ministrados. com o
aproximúm, ta.nto
o.spéc'tos: o biológico,
nõ,o se r.:;duz,
o homem vem
ser, e nno o que se
desejar
eÀ~eriênciD.s, que
perfeita da personali-
dade
inter-pslquic0s
censuro.~ conselho,
Esses recursos
fico. a meio caminho
~ persuasõ,o, que se
reconhecerem, e qUe-
rerem dotermino.do.
conduta. como sendo Q
melhor. ;,.cducuçâo
não pode corresponder
a umo. simpleS

A1)
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pg,e 3 linho. 18
" 26

pg. 4 linho. 13
fi 15
" 22
ti 30
" 32

" 35
linho. 11

" 13

" 20
" 21

" 29.

pgl) 6 linho. 27

errado
tnmbém idéias
mais velha dos seus

resistência pnssavn,
que pode r í.omo s
sen tid,os oportos

li reorgani ar
en0rgia. ens forças
o.vida.pode
que esclo.recce

certo
trumbé~ peles idaias
mais velha. faz dos
seus
resístência. pa.ssiva.,

./que poderl.runos
sdntidos opostos
" reorgauiz:J..r
energia e ns forçns
o.vido. poda
que esclarece

educnção assim enca- educnção, assim enca-, ,radn eato. rada, esto.
Para P1ar5.o o. Pa.ra Plat5.o n

t',· - t~ , 11suscep l.velS propoe, susce~ l.vel.S; pro-
põe,

n perfeiç5.o visando a.perfeição que o. sua.

A~

b. formação de invidi- nntureza. comporto.lI•
dualidades RdSta. saber se esso.

perfeição visando n
formnção de indivi-
dualidades
fisicos"
em Espo.rtn, onde
à. disciplino.
educa.çÔ:o, que
com os seus dirigen-
tes.
devem querer, pensnr
corno C~ me lho r•
educa.ndo o.. "recepti-
vidnde
, d' /dl.n :LVl. uos o.
pela nquisiçnode h~-
bitos e habilidndes

•.1 ,.... •especlIlcns e o.e18~
'la.ro. vida pelo.
o.quisiçõ'o de ic?eo..i.s"

no último à. cu'Ltu rc., no últímo da. cu:..tu::,8."

•
pg, 5 Lí.nha 40 fisicod,

• pg., 6 lin..l1.a3 em Espo.rte, onde
n 10 a. disciplina.
li 11 educo..ção que
11 13 com o seu dirigen-

te.
" 15 devem querer penso.r
11 16 como rune Lho r ,
\I 18 educo.ndo o.. recepti-

r- " _"'lidado
l; • 1\ 23 individuos: a

" 25 p~la aquisiç5.o de
idecüso
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pg. 6 linho. 32
11 38
H 40

linha 1.
11 2

" 3

1\ 6
u 10
11 11

pg. 7

'..,"
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11 22, 11 30
t ,

" 34

11 37
li 38

pg. 8 linho. 8

\1 15
" 23
11 27

11 30

11 35

11 42

pg. 9 linho. '7
11 20
" 21
11 28
11 30

pg. 10 1i111'1o.4:

t:rrc.tdo
é o.,Cultur2.
Lnurne ra s t&, sido
o..firmu.r com ~
OS livros sôbr0
tema pa ro.. UI:1D.

- '3 -

cE:;rto
(; o. Cu1turo.,
Inumüro.s têm sido
::J.firm::'1.r,COE o.
OS Lí vr os que sôbre
tema po.ro.. figurnr em
uma

viso.ndo n~D resolver viso..ndo, nno n resol-
ver

NPar anao a.l.ong::.';.r
elo principio

Po.ro..nüo o.longur
de principias

. t ~f . f "1' . t "f . f' 1 'c~en ~ ~eo e ~ 080- c~en ~ ~cos e ~ oso-
fico que ficos que
~ po..rtedo..lógica.,que ~ po..rte da. lógico. que
aps í.co Lcgã c e 8.' c p si co Logd a e a.
utiliza.mos que pode.. u ta Lí.zomo s, que pode-
remos "ter nno rel!.Los·ter,n210
do. vidamünto.l do. vido. mcnta.i
sntisfozündu com dS- s~tisfoZ3ndo, com as-
tas OvS suns
Sdr OS melhores. A

o. prbrprin vido.,
(vc,lores leitos)
filoso-peda.gogos ou

,t:J.s" ns SUo.s
st:r os melhores de

,suo. epoca.. li.

a pr(~prio. vida.,
(va.lores ~leitos)
fi1ósofos-peda.gogos
ou

e st.abeLe ce r [,ho.rmo- proporciona.r Ct. ho.rmo>

nie do
fortclecer o corpo
dos jovens e
em fra.nço. ex~osição
do desprêzo pela.s

t' ,"Q.uem eu ~vo.re,o.
Sa.nderson, Do.ddleu,
Kertchüsteiher,
ern pur-ant,e
:Desdonnet

" ,
physique doit être,gouvernee pCl.r

nio..do
forto.lecer o corpo e

em frCl.ncQ.oposiçfio
0..0 deaprêzo p~lQ.s
IIQuereis cultivar a
Scmde ra ou J Bad Ley ,
Kertchensteiner,
era. purnm8nte
Desbonnet.
physiquell pois no
originol fro.llGês nêío
existe o pa.la.vro,mm-
touo" que figura. na.

~+
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errado certo

pg. 10 linho..4 physique doit être physiquell pois no ori-
. 1 f " ,..g~n~ ro..ncosnno.;."'

gouve :'l::"8e par
:4 ;
~~". . t 1 'ex~s e a pn o..vro..o..na-

tonot que figuro. na
tro.duçêí.o:"L t éducs,-
tion physiquu düit
être gouvernée par
e no esque:m.o.
Este conceito
~sso fun, que lhe
para. um Dundo
confundauüs, cono
enqunnto o
tra.duz justwwante

A~
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-, .•.
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T VOS D' Enuc'ç~o ..,.LS-' S· ... · 'f\rr:1T •.-rA,..-...,...· õ-·~ "'-;'f"\PTlr:ç""o F.LS1C'OB", ET1 }>: _, .il. , .L .t' 1 1Ci" • U;l 1&1:'.l,JU."',l\l C .l.i~ .r·Li. .r' IJH1'lH -> 1 .•.'-.
• A1NTELECTUI.L r·rORA.L E SOCL':.LDO EDUC"'.NDO.Y'ECESSIDi.:J:8 E HIPORT1.lT-

C11i DA EDUC/.CÃO FÍSICL DO PO~NTO DE 'vJ.STI\ INDIVIDUAL E S001/;L
.' ..__ ._,---------'---

swJ;.Íno:

1- ClassificQçQo dos objetivos em D~ediatos e medintos.
2- Objetivos da Educaçffo F{sic~ n~s instituiq~es escolares:

a)- jardins da infância;
b)- escolas prirnnrias;
c). escolas secundárias
d)- escolas industriais;
e)- escolas normo.is ou institutos de Gducaç2o;
f) - escolas supe ..:'iores;
g)- escolas de educaçQo f!sica;
h)- escolas para o.normo.is:surdos-mudos e d0beis mentais,cegos;
i)~ escolas po.ra deso.justo.dos do. conduta;

3- Üb jetivos da Educaç Eo Fisica nas instituições ext.r-a-e eaoo Lar-e s r
a)- play-grounds;
b)- parques infutis;

" ,c)- colonias infat1s;
d)- ac[~p~~entos infantis;

4 Infl...• ., t..c> t •- ,UenCl3. aos. exerC1C10S .L 1S1008;
0.)- no desenvolvimento fisico;
b)- na preparaç20 intelectual;
c)- na formação mo~al;
d)- nQ vida social.

A ••• t5- li. necessidnde 6 a Irnpor-bano La da Educ ecco Flsica como pr-o ce s, -
so individual e cor:to.processo socio.l.

I PIPTE - OB717'TIVO"D H'D-w" rtO FTSIC::;":'':''1. .' U.!.-". 0 .•.•.~ \..~"...I.~ ••. J;

Os objetivos dE:.EduC:lçQO Física podem ser classi-
ficadas como medi4tus e Lnediatos. Êstes sé.o os que se pretendOfll
alc~o.r ~o fim de cado. o.~o enquanto aque1bs sno os que se dese-
jam po.ra o .futuro remoto. Tais objetivos quer mediato quer imedia-

d b t"~ " ,'" , 'Q -to depon em so r-o uao o.a or-Lcrrtuç ao que se empreste a Educ aç ao
F~ . ~rl ~ ,. P --'l 1lSlCo. em Ct_~~ ~1 o uG esco a.
Papel da Educuç~o Físicn no ensino pro ...•pri:..nl"io

" -.......-..

J.~
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L cr-Lança ne ce ss í.ta , para o seu desenvolvimento s

-ris ico e merrte.L de uma grande some. do c.tivid.o..defis Lcn ; ela pr~.
11 ..,

c Ls a movLmentar-se, dar _trabalho a todos os seus or-gao s , de mo-
do que êles, pelo. continuidade dos estimul-os gr-adua Imerrt e mc.Ls

:intensos e oomp.l.exo s , desempenhem ç s funções que lhe são iners!,!
tes de modo plenamente sntisfatório. Por outro lado, o seu mundo
psiquico é b:J.stantelimitado, a sua faculd'\:1e de rnciocinio é
-c sr-ac ce r-Lst í c a , a SU2 Qbstrc~çr:ope.Lo brinquedo tG:o completa que
ela passa a viver uni mundo inteirrumente s~u, alheia ao ambiçnte
-que envolve o pequeno meio de que nil:;.uelenomento se cerC2. t

. .~. ., - d N' .pr ec i.ec anc errcivar- a sue:.rmagi.nac ao , ar- expnnsa o a e.ner-gí.a que
nela se acumula, libert:,r os seus mOVLI10ntos DO. t.ur-cí,s , compr e en

der as suas necessidade~, ~divinhar os ~eus ~nterêsses e corres
ponder aos seus desejos.

Numa permanêncic. de quatro ou cinco horas nos jaE.
-dins de infência, a criança deve ter, p~lo mcnos~hora ccnsagr~
da à atividade fisic~, que deverú ser t~o livre quo.nto poss!vel,
tão de c.grndo dela quanto nos permitirem os recursos de que dis
puzermós.

- -~t 4 •1.ssim, a orientc..çao do. oduo aç ao J. a s ••. ca no ens mo

, .'" d' . 1 t -tO O f •pre-prlmc..rlo evera ser essenc~c. men e recroc..lVO. s excrc~c~os
artificiais {flexionrunentos) só s~o lndicad:)s Q titulo de giné.s_
tica corretiva.
b)- Escolf'.sprimarias

Alndu q~e_nio podere~os cercear a liberdade de que
tanto car-ece a criança, liberdade c.€ se ID€XCr t~da, inteirQl'!1ent~

+ N." b d'ao mesmo vempo, e nno prlme~ro os ruços, epols as pernas, a s~
guir o tronco, como se fôsse polic~i!1E;lo. O que interessa. nessu
fase do de s env o Lvãment;o orgnnico !l~(; é a rorrrl~,ma s a fuhção. Os
efeitos obtidos pelos exerc!cios an~liticos, quando nno utiliz~
d . • t' t"' d'" , .p t- os C01110ganas a ca corre a.va .• so po .ero.oser c.c~orrnan e s para

er-Lança , i.•.sua atividade deve ser a mais" na tur-aL pos s Ív e I e r-e -

pres ent.ada sempre por exer-c Íc Los sir.Ltéticose .•• falta de espaço
...• . ,nas es cc Lc.s , fenomeno que se obs er-va em grande m.h'116rOde países,

contribuiu par-a que as f'or-mc s a.ns.liticas d.~ tr[~balho f:Lêico do
minassem sempre na r~tividude prescrita par-a a.e crianças. E aca-
ba~os acostur.1ando~nos de tal forma c. isso quehojG, com freqÜc~
çia, vemos, mesmo quundo hâ espaço de sobra, um grupo de crian-
ças no meio do relvado ou elo C81i1:ÇOd6 rut cboã , mexendo primeiro
-os braços, depois ~s per~as e a seguir o tronco, corno se esti-

I ~-ve s ee dentro de U:"'1~. snLa , E c,te achamos .no.tu!'rtlesse fe;.to,nem
-nos apercebemos do erro que m~tGri01iza.

-' i . -- di'" f' . I" I "~~ or errcacao a 6C.UCQ.Q20 aeaca na eseo a pr imar tn
devern ser recreativa e utilit&ria. Os excrcicios únaliticos só
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S6r20 ~Ii1pr6gQdoscomo gina.stica corretivo. ou no C3.S0 de fo.lto.de
~ ~espaço. Os jogos, a recrençao em apo.rolhos - orientada, m~s nno

,.dirigido. ",6 os exercicios naturais'" correr, trcpo.r, saltar,
~ançar, eté. - s~o as formas de trabalho m~is incico.dus.
c)- Escola secud~rias.

O ensino secudãrio frequentemente sE!reveste de c~
r~ter ornamental e" corno não poderia de/ix;:rde suc edcr-, a 0duc~
-ção físico. tn..'11bêmse subordina a essa influência. Os estabele-
-cimentos de ensino secundário,estão interossndos o.pGna.snas de

...,:::onstraçoes, nos desfiles, nas pD.ra.dus,isto é, utilizmn a Edu-
somente como prop~ganda comercial. E vai ser dif!-
essa mentalidade.
No ensino secundário aparece ainda ~'11 novo prob1~

..• ~caçao :risica
-cil combater

"
.....a.•Os objetivos perseguidos -n.araos a.lunos de sexo masculino
~ Dara os de sexo feminino não são idénticos, o~que determina o.

iversidade de orienta.ção e de meios a empreg~r. Surgem os inte
rêsses peculiares de cada sexo, despont~ o desejo, naquê1es, de
par-ecer-em homens e, nestes, o de s er-emmuLhe r-es, I. jus.ta compr~
6nsão desses anseios deve présidj.r ao trabalho que lhos seja in
~icado, de modo que compreend8lll ser pos$!vel, por meio dê1e, a-
~ingir o~ objetivos que t-enham' em v í.s ta ,

i:.inda~qui os exerc:Lcios anal!ticos nüo devem ter
-. "lugar" ou ser usados com bastante model"açao, po~s todos nos re-

N .,_vonhocemos que SQO bom pouco atrGentes e seus cfc~tos so sefnrao
.,.... 1 •.• · O ·'1sentir com uma rep~~~çao que a esco a nao permite. s ~xerc~c os

sinttticos a'Lcançcm o fim que v Lsamo s em .mcno s tempo, proporci~
à 1# d· ~ ,. t' t·t d ••• t"+nan .0, a em .asso , o c e.senvc.rvamcn o CiO e spa.r-ao re an i.c a,o ava

•• A-campo apropriado a flQrecencia do. DErsonc.lidade e sucessivos 6!:
·imulos à inteligência. O exercício anal!tico so o.utomatiza, se
-re1iza inconscientemente, sem a participação ativo. do ind1vi-

, ""uo no seu todo -.corpo e espírito - e podçr:l, quando muito,
Ie aerrço Lver- a fôrça, sem ensinar a utilizo.çQO inteligente de ssu
~ôrço.. Os desportos, quer individuais, quer coletivos, j2 t6rre~
-res, já aquaticos, taTIbêm s~o excelentes form2s de tr~balho~
explorando 'J espírito de c?mpetir:.ê::oque existe no homem. A jovem,
por s~u lado, traz uma. acentuada preocupaçãc estética e o.s at;ivi-

t _. A...adosrJ.t.Lmã caa aao as que me Lrior- correspondem 8~ es s e dElsEjo.
Df 1" - •.• ,.a.l, conc ul-se que o. oriento.çao da educe.ço.oflS~-

" d""·" t"l"t" . '~t"ca no 6D$~C seou ar~o aevera ser u l l ar~a o es~e lca po.ra os
alunos de sexo feminino e utilitário. paro. os de sexo masculino
Pare. os primeiros os exerc!cios naturais G as atividades ritL~i-

'i t·· d . Acas , os excr-ci.c os na ur-aas, os esportos t;, cortes Jogos, de accr-
. -do com o.idade J deverão consti tulr o Q.UD.6. ..•o na o.tlvidúdcs..r1.sicas.

2(
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- ~SC01QS industri~s
r. ~ ~ .:.. , , • _. A

~~ OdUCo..ÇUO f~tsJ. CÜ nos OJ+';:.Dt3..LOClID8D--COS deste
_-=- de ensino vis~ como objetivo

. l' , ft,_-::!'l.Dloraras qua Ldado S lS J.C0..8

rei:..",,·~.·l .:: '::t l·····.•..,~·" dc s crrv oLve r-r2:)\.:..'.J. •..·;.-4.' ("..-. \.-•• I.,..••'....•••_l.: •.t ..•.!J ....•..,~.~- ••••

do' e duc r »::::J.c.O, c.. e s t ímu'l ar- o
~ '"__ ::'onamento de seus àrgc..os, t: D.S se gur-a: ..~·-lh,s

, J' _

:L snuríe , a, como
. . 1 ...,. -,".. . --;;~lVO e ape c i aa , o. :Jroporclonar~.Lbe n:cl.v:..Ci::dG de c ompon s aç ao
- 1 ,., t '..::. ce senv o ver y excepc aona.ire n e, cer"C~-:;;:,"1 fi -I .~ j-' n ~c Q +"1 ~ C" ~ !."l -q .".;I....L.._I., .•..•.c:. ~, J.. u~c< ·") <"]UG

- ~- d r. -r·i o ' ;: r- - 1 s d .-, n ....~ a ~-vr-. r '/.'"" ....-e-. ,::! s -(Y'; .• '"'\..!-. do t:....C:..~ureza.Q p.·o~ So.o · SCO.L1:_ ,,-- \..X":'oO 1-',:. ,X~ ,:,·",!)<L •••• lC.c,'-'T.l ." ra.
ill'lior.

Assim, a
, ~,e C.t.1...1(j :) ..r; ao fi~icc.. rl~~;.Ü8cré. objeto end0

~ , ,, constituindo tào somente lli~Q pr~tic& educo.tivo..
Os educandos devo rÔ:o ser reunidos em turmas 11.0

segundo a sua c apuc Ldude fisica as sessões de trn.para
da parte geral,· c omum a todos os alunos Lndâ a t.Lntiamerrto ,

turmas homogên6as do acôrdo com a n:J.tur.Jzada. atividade pro
:.ssional - posição dominante no t r-aba Iho escolar e qua Lã dade s

_3pcionais a explorar - po..ro..as sessões do trabalho da. p~rte
ial, que variamparu cada. lli~ dêstes Últliaos grupos.

Assim, os -...r-ogr-amas d8vürE:o comportar duas pa,!:
_~ distintas. A pr-ãme Lr-c. terQ por fiil1a s s egur-ar- ao s e duc ando s

.

=-esenvolvimento harmonioso, est:lbelocúndo o perfeito equUi
.ç> f' . . ," -, . d 'mor-ro- a s i o....06J.CO a.e sou. or-gum smo o a. sogun a.pr-ocur-ar-c

___senaar- a inativido.de dE::; certas inergia.s .mus cuâcr-c s durante a
dizagem do. profiss~ e explorar qualidades especfficas.

SeglITldo Q. profissão prefcrida~ os educandos se
!'eQ~idos em tr0s grupos:

~) p f" .., • • -, •
.L - rO ...lSSOGS que oagem pr-e c a s ao ae mov amen

'ou movimentos de precisão).
)..• "-II -?rofissoes qi;...e .";2dge::nforça nos movimentos

mov Lmerrt.os -<io fôrça.).
III)-Profi~sõe3 quo exigem o adestr~~ento ~o ~a.r

C '.., ...,' •on:orme Q poslçao em que permaneçmn a mÜlor
do tempo, ••• o·, t . ~."1-. d 's er-ao c ons i.uer-aoo s os que r-abaf.nam G pe, sen

-c~os ou de cócoras.
Para as , , o·Dra"ClCo.s desportivo.s, OE grupos -serno

_-:.~::livididosemturms.s qU6 com:port.J.!.'&o::'15.0 iniciados, inicia
d t d f o- ' ••e a OS ra os nas re or:"'Qo.spra~lcas~

Os exe r-c Íc Lo s ana.1i ticos (-;08 de r-e Laxamentio- so
bast3Ilte ernpr-egudc s nn segunda p~~rt3 do pr-ogr-ama .•.

_..-3:sco12s lJ~J-..?_?_l~_ll2.;3tl~~ut~~de 0d~:.~...'':2:.Sl.~':::~

ensino.
Dois s ao O_81)O~ tos que d8"'J'C;:L~é~o ser D.t0rJ.ã.idos no s

- ,
L'1: pr~.m'JJ.Y'·J ~".:Lso.r .LJ.gUl'o. o qU3 diz r-e ap o Lt;o a po s -

~0~ do alU110, ao sea c eaerrvoIV trnento ~ o oflSl C s
, ,
a suo. SQUelO,

,
a suo.

:::3-.l"!11oniade formas , cu i.d ado s ê s ses que devcra preclomina.r ni tido.

22
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:::::anteno primeiro ciclo do ensino nerma.l; c. seguir vêm ::tsn.oçõos
t' , N:.:nprescindlveis a professora pr-ãmar-La, que o.h::~bilit.ar-no D. cum-

?rir integra.lmente e desempenho de sua.s funções, isto é, o. ate!!'" ....., t... .~er a constltulçao flslca, formaçao moral e desenvolvlIDento i!!
~electual da criança. DaI se infere qQe, no primeiro ciclo, ~
d~cação física seria pratiaeducativa e no segundo disciplina ,

t "b " N d t'" ". f"'~om a rl ulçao e no as, exerclclos, exames parClo.ls G lnals,
pnfim objeto de ensino. O progr~a para o primeiro ciclo POdA
~ia ser idontico ao estabslecido para o ensino secundário e o
~o segundo ciclo" deveria comportar quatro partes que roput~~os
essenciais:

1- metodologia da educe.ção física elementar;
1I- noções elomentares de bionlotria e bio-ostatis

::ica
- d "- t" t"noçoes e glnas lca corre lV~;11I-

1V-recreaç~o, jogos e exorclcios físicos sistema
::izados para o ciclo elementar (disciplina tGorico-prática)
:.)-Escolas superiores

d N f' . . . d ' ~A e ucaçao lSlca no enSlno supcrlor evera ~er
'"caráter facultativo o o pr-ogr-amadeveró. pr-ever- a t ãv Ldade s a-::lético-desportivas e excurções" que melhor cor aspodem aos i!!

A A ~::eresses dos alunos neste gr3.u de ensino • .ó preciso, no entan-
::0, que essas atividades sejam organizadns de modo tal que de~
- ~. • .' t 1 dI"_~s parvlclpe o malor numero posslve e a unos; para lSSO se
'::az mistér grupá-los sempre de acôrdo com as SUc.s possibilida-
::es n:tl:3ticase de spor-t.Lvus, As competições e t.or-noí.os deverio
53r desenvolvidos de acôrdo com os grupos, do riodo que o valor
::a capacidade flsica dos seus componentes seja S0illPreequivalon.. -
::e. Nos atuais campc ona tos unãver-s ã t.ár-Los, muitos jovens dei -
~ de tomar parte nesta ou n~quela prova, porque, do ante-mão,

-~ sabem que fulano ou sicrano, cam?cno disto ou daquilo, é quem
-!:!i venC3r. E, podemos afirmn.r, cf.l.d'lCamp0QO cercoia as possibi
:~dades de, pelo monos, cem QDiversitários.

A • . - d d •..• f'1 " ior-acncaçao e e uc'aç ao ra.saca no ens no supe. -
_~or deverá ser atlético. desportivo.

N f.- Escolas do Educcçao Fls~ca.
Aqui temos de c.tender à formaç~o profissional

I,. . d d ~ fi." f ~ f' i -~os lcenCla os em e ucuçao lSlca. vS 9X8rClC~OS lS cos serc.o
cojet.o de.ensino, do no tas, provas e examc s; os alunos precisc.m
_:-:,endera su.:\.técnica, cor..hecoros seus efeitos, O'studar D. ci-
~~siologia, exccut~-los com habilidace~ Havor~, portanto, ~~a pa~
~~ essencialmonte teórica e outra caractorlstic_monte prática da

- 1 t 1 d t. f·t. ~ f - d I".-:::::.oresca a pos SlVO '-o exer-ci.c i.os _~SlCOS. ~ o.rmaç ao o lC0E,!. . ~ ,.. ,.. . ..., .... .,:.:.adoem cuuc uç ao f'Ls Lo a pz-c casn estar a.race r-ç aco em conhcc Imcn,

2-~
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--s sólidos ,. '" _ +f~_ ,-#_
CU::l.!.lCCH3n\.lJ..llCO e t c cn a '--.de um profundo+ "roveSvJ.r-S6

-~.
I t ••O estudo dos cxor-c í.c ã os ana.Ldt.Lcos , ap.l.Lc aç ao , jo

- -
I~~S, brinquedos desportos - individuais ou coletivos, terrestres
_:laquáticos - o.par de disciplinas de cu.l t.ur a geral ou tócnicco
_5rá a base desta formação profissional.

1\ " t ... - d .• fi ". "i 'rl orJ.on açao da o ucaçao lSlca no enSlno g na~
:~co-desP9rtivo- (escolo.s d~ educação física) sorQ tócnica o

_~ent!fica. As ativido.des ritmico.s, do.s mais elemento.res ;).S mais
_...;!T:plexas,deverão integrar o progra.ma dos alunos de sexo femi-
,....~no•
..::.;-Escólaspara üno;rmais: cegos, surdos-mudos e débeis mentais.

, N ,~s runbliopes podera.o executar todos os eXGrCl"
I:~OS recomendados para as cr-Lanças normais, desde que existo. o
,:"";.idado'de gz-aduá-Tos em intensidade e complexidade; os cegos
_aalizaréto quase todos os exercicios destinados às crianças no,!
:::.::is,desde que se.obedeçc..'11a. certas regras, das quais tratare-
s ·em outro lugar.

Uma das maiores preocupações, não só do profes-
--r de educaçãoflsica mas também_de todos os dO!r.n.is,devorá ser

cuidado com a COrr6çQO do. po stjrr-a , Da.l .2 ne ce ssLdr-de do abun
'~~te emprêgo de exercícios analiticos, notad~~aente übdominais e

correção dos desvios da coluno. vertical.
Os jogos po.ra os cegos exigem illa.terialade~uado

evem 'ser adaptados às suas condições. Dos desportos indivi~-
~'"..:ais,os cegos poderão pr-a t â car- o o.tletis:mo,a'luta, a ginó.sti....
__ 0..8aparelhos, o :>emo 8 ~ DJ.tação, sendo êste último o mais
_,~plexo de todos. Dos desportos colotivos o remo em barcos de

. ..• b d ( be d "' t'_-=-:lrnlçaOo o ca o e guerra. o ea.eClaas as regrQ.s a que os ~
~:lbordinado como dosporto) S20 os m~is indicados.

A " t .., d ' ••• f' " .or1en o.ço.o a eaucaço.o J.S1ca no enS1no emen
• :"I' +- •--1VO, aevera ser correulva,

_= trabalho recomendadas SQo:
:~gos e alguns desportos ••·

Para os surdos.mudos, o.

+01 "t'" .o Uul~l o.r2D..ASrecreD.tiva rorrass
, "exerC1CJ.OS 1" .ano. 1'(;J.C03,nplicaçõcs,

, ..,eGucD.~D.O f'" . ,1S1Co. r;erü por
_~alidade possibilitar-lhos 'Z,1 desenvolvimento orgâniCO harmo-

oso e, eSpeCiD.llaente, desenvolver-lhes cap~cid2des 0 ho.bilido.
- 1 . " '"-. - ...--s que, se riao supram, pe o menos dl:-:anUo..m')..IG..U:;o. que lhes raz

, .. ..•erfei to runc í.onrm ento dos or-gaos afetados • .A cduc c.ço.o niini~
:-:::adc..,quer aos surdos-mudos, quer aos cogos, tem por objetivo

c • 1 o , " AI J de sa tu.st -, "" 1;:::l11Clpa..J..l..'1lpealrque e es se cor-nem esajus t acios 0.0 me ao SOC1a
;elo. anoma lí.a ?-G que; s;o port adores" ficpr-osent.a, pois, D. sua so
. 1- tV _... ..L. r ~ ... -'- . ~

_l!l lZo.Ç~O e o mG10 do ,-,0:-no.-108capazes CLe 8,:; ITlQn,,8ra Sl pro-
:;rios, dandc-The S profis ÚlO espcc La.L ou instrução ge r-aL,
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Os pr-ogr-amas de • #til •••.•t •o duc nç ao rms a c a par-a os surdos -
~exerCl-::ludos deverão utili~n.r as soguintes formas de trabo.lho,

. 1ft" t'J.,· o". " tO dClOS ano. l lCOS, a l GU..:..Oele .0:1.."1""8[.1.00. corro a va , quan o nec o s -

s~.riCs; aplicaçõos; jogos e 6.8 apor-t.cs , Há qU.0 tor cuidado.s no s en

-ido de evitar quo os jogos ou os desportos tragrun aos surdos--
zaudo s grandes oxcit~tção ou lhos de aenvo Lv am o e sp Ír-Lt.ode agr-e a-
sividàde que os domina"

So.bemos que o. coordenação nGuro~mulcular dos dé-
," t i #. d 1 O" . t Ld d d tO

oe i,s meu a s e pouco e senvo VlO.3., da i a nec e s s i i: e e e s amu-
~á-Ia constantemente em grau croscente de intensidado o de com-
~>lexidude •

n t o fi o l"tO "'. vs excr-c i c a os lSlC08, quer ano. l lC08 quer Sl~
~ ,.., , ,..·;sticos, poder-ao de scmpcnhaz- papel ;;l:12epOnd0;!:"c~ntenosso trabalho

.::>ducacional.A atividade natural, correr, salt8.r, trepar, mc..rca.r,
atc, é particularment0 indico.da para os à.obuis mentais.

Os professores não so deverão esquecer de que os
~beis mentais não podem raciocinar corno as crianças noemais, não
stando, pois, em condiçõos de compreon(er uma.s to.nta.s situc.ções

~ N o bl~em.encontrar so~uçao, por 81 mo~mos, p~r2 os pro ernas propos-
D t dO" - o J-" o o , "-os. aa ecorre a nec e s s a aac,e de uma us s a s t enc a a maa or , ae cu2=.

~ndos especiais, de acentuo.da benovol~nci2 para certos de seus

••

::..tos,que mo ,?oderiam ser admitidos em crianças normais.
O '"' "d·... f~ 0.L. d"pr-ore ascr- ae o uc aç ao as aca '1)" r.., 'U.11 FZr8.ne nu-

to. ~ d t imu l . •.• ..:l d'-oro de opor um.cace S e es ~mU.LD..ra coor-der.aç ao nervosa. ~...l.OS~
.,.eismentais, G, assim, de suprir o defit do si3toma nervoso cen-
-ral, que entrava a cxcz-c Lc í.o s da intGligêl1ciJ. J eu v on tade ,
:..)-Escolas para des-:tjust'\dos d~onduta.

A educr'çQo ffsic:\. deste: grupo desempenhará. pc.r~l.

-astante valioso, figur.n.ndo como opor-t un Ldade oxcelent.e ')ara a
:..ntegrução social daqueles que a co:m1)l1idadetomou a seu c2rgo ,
or des~nparo ou por conduta anormal.

". t: o O'" .&>f. o ,J:i.S a cava c aco S 1.181CaS aqua 6J:1"..pregc.clas..•ssrao se-
, -=1 . • 11 .# • _..- •rae Lhant.es as r ecomondadas para. o oris ano pr-c-rpr-amar-a o , secundar-í o

e superior, confor'J:1"..eos limites de idades dos intorno..dos. Um.a das
,..... o o o d -t •••• f' o . . -t I o • ,runçoo s pr-a.nca.paa s a ecrucaç ao a sa ca neSC0S e st at.e cc amen t.os e
~ .• " , e '. ~ - n.r I C ,- d -r-. e , f a ~ w~ • rJ :'! cx rI- c: c::. rt I n t_ SUO-,-l.JT:D.ç~_O0..0 vO~t1pv~.o 'c;; ln '-'_~orL.).D.Qv.1.ü..",g9r",.mvn e acampa....

, o " - t ' o t - -m o d" ~:l:.1Q. as crlmçns e aaO.Lescen es nG.i..t:sln ernados<? .c.. se ,o ln lVl-

o o ~ o e d o d . 1 <. • d # fo s aar an.rer-aor-a zc o par-a o..v i.. o. 80C1Q_, J:::G."r:alSpo era ser e-
:iz ou n.lcançur a suu perfeito.. intGgraçQo na sociedade~

A o • ••• " - •••• fe • " .• ~ o •••or-a eriuaç ac c'.:'..8riUCD.Ço.O .isi.c a nus Lns t.ã cua çoe s
• ~"'. . 1 # • o .L. o., O.L.& o o 10 d

-Q D..SS1SuenCl~ SOC1a_ sera recrea~lva, UGl~l~~rlD. e SOCla lZQ ora~
3- ObJo tivos c3.~._:Sslt.:.L.ssl~:_§i~.~:.2.E,:_P'1.É<_2;iqs:L2.~5~;'~~~....2,2.Ctr~-0scolare s-

i A ~
Os pLuy s-igr-cuns, p ar-ques inf~~ntls,colonias do fe-

!'ic.s,associQçõos e cluba dasportivos, centros de educt;~ção .r:t{! o
.i; as leu,

etc.
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=5t~0 reunidos sob 8ste titu.lo"
l"bs plQy~g:C'ounds a. educo.ção flsicQ D.SS1..Un6 a.sp~>cto'-·

:.. . . .. f t '" #".I I=-=-t;~damente r-ec r-e a t í, vo; no s parque s a n ant ã s a. o r-Lon t ac ao G r-er-e a- '-
-. h"'" 1"" ..'. 'd" ~. d~~va a 19~enlca; nas co onlas ae ror~~s a. ~ e~a recrea.G1va eve-

~ dominar, associandó-so a esta. a de rovigorar o organismo da cri
_ça ou adolescente ;-;nas associações ou cLubs desportivos, ainde.

- o • ,.. t. , ~~~o m~l or1ento.dos, n ed~caçao f~slca pocera ter cD.rater recrea -
o tO'o+-" t'tO d +. f .-, cl~~-;-o, U l.L1 uar~o, GS e 1CO e . espor l.IlVO , con orme a ~d,:"ae r e seus

::"5soc2.ados - infelizIDypt9 êle tem sido, até agora, só desportivo?
z.cs centros de' educD.q:~~ f1.sico., utilizados como agentes de educa-

:::0 supletivo., com programa sistemo.tiza.do o. cumprir, o.s·caractt:,

_~sticas correspondem QS d~s escolas de gra.u diversos, conso2llte
. ,

:..s idades dos neles , atricu1g.dos, equivalontes c s pr-evã s te.s para

:s excolas que estão ou deveriam estar frequentando~

A ~ L
PAR'fE - SUA INFLUENCIA NA FOI:>]iIA9AO F lSICA INTELECTUAL :r-'IORALE,

SOCIAL DO EDUCAMDO
, - fDesenvolvera. a educaçao flSica. apono.s o.s ma.sso.s

-..:,sculares? Poderá a educação ffsica agir como fn.tor capaz de me••
':':':'oro.r as qualidades morais o ã.nt.eLec tua ' 87 Sim, a' educ açjio fisi

. ...,..
~':' desonvolve as aptidões r{sicc.;.s, aprimoro. as moro.is e ape r-f'e L«

~ QS intelectu~is.·

~ sua. ação no âesGnvolvimenV 8 j ~J:110s pr-ãme iro..,.'11ente
f'J.1sJ.·co dos J.·'!')i-l~\r-ir'''u·~(:_ \"..c........ __ .J.•• ..1..,- ..U. ~.

!lA raoLe at.ã a , a. formo. do t:-:;'-:::'ülho de c ada um, os
, ..•.. ,,;,. 1 -f''' • i'· .d 1_~::;~ l.OS se cent.ar-a os , ovcm com zr-cquenc aa nua V~ . UOS Q ongos pc

_~QÜOSde i.''l:lti vi :l:::.uemus cu'l ar-, Os re sulto.9-0s morfologicos ~, fi-
. 1" .. . t "', ... nh' d ' . d' , 1:::"0 og~cos QGcorren<;lS s~o 'Co.o co. ec~_os, que e ~n ~spenssa.ve
'''1 .'. I'od b " 1 ..-=-zo- os CO::1 ma.nuc i.a , 1'0 os sa oro o que suc e ce co s mus cu QS Ob!'~-

g~~os Q-repo~so excessivo: a.trofio.m .•se, torna..rn..,se frouxos, molen-=:_s, o.t'bnicos, infil tir-ados de gor-dur-c , Diminu~:m~·c0i:l30qUGntoJ;lente
" A .- força muscular, a cap~cida.de 0.8 d0sintoxicar-se, a. resiste~cin.

~ :'adiga.. As n.rticu1açõos so anquã Los am; a 81ni01itude E; a fucill
:':.d.e dos seus movimentos se restringem •. O organismo e Lãmãria maL

residu~,s' 0.0"met.abo Lã'smo 8,'0.0 menor osfô:i:'ço musculO:r; o "'dhídri
- co.rbônico sé 8.cü.mula'ne SaDe;ue, quitn.nd0 em dem::.:.sio.os contros

bares, e acelero.ndo o ritimo~res'.")irató~i8. Veja-se, porexem-
p::"o, o-que suc ede aos sedents.rios, quando gaã.gam dois Lance s de

e s cadaj resfolgam r-ud do s cment.e smaã s do que o voncedor de uma m.•..
_:. tona, . 6.0 atingir a. meta" .una apr-endâ.z agcm, em regra, a eompLc s-

0- - d . t '. . t t ~ ...zz.caue e movamon os e maa.or-; maa or-es , por-r an o a coor-ceriaç ao mo
, -.;

;::::':'0. e a intervenção dos ocn t.r-os norvoscs super-í.or-e s , Se eI iml-
, " #L~rmos essa discrepancia, alin.s nen sempre presento, treino o a-

.:.._:::,endiza.gem se conrunüem, visando' ambos o máximo r-eau l,tudo com
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o m!nimo de fadig8. c clE:11spêndio encrgético, o usando ambos o
. ~ ':. dI' limesmo processo, que e o excr-ci ca,o gr-adua 6 pr-ogr-e ssavo •

trabalho f!sico leva a rE:spirarmais at.ãvumerrt e, O an!c1rido
A - •• te ,., 1carbonico resultante dos fenomenos qUlmlcos da contraçao va

autuar sôbre o centro'respiratório bulbar, o sociciitarmais i~
Ao

tenSOS.6 mais frwquüntes movimentos pUL~onares. Sob a influe~
cia do treino, a capacidade .do pu~~o aumenta e o per!metro t~
rá.cico se aLarga" (J~l:meidaJtmi.or)•.",'

Aristides Ricardo ag ír-ma qme a cultura f!sica
ti t Nrepresenta um poderoso agente de estlmulo e coordenaçao das e

. -
.nergias.orgânicas latentes, do vigôr físico adormecido, quo oxci

. -
A Á· ~;ta o gosto pelo esforço e disciplino. os nervos o os musculós

para colocá-Ios sob u domino.ç';:oabsoluto.da vontado 6 de um c~-
rebro culto; u..1'1l corpo resistente e bem constituido~ eis que a
força o sobretudo a saúde r!sica, ao mosmo tempo que é o meio
da ação, do ato creador, é tnnbóm a condição indispens~vel da
ra4ão, aa atividade ~efletida e o.condição da resist~ncia moral,
da tensão do carater. .b.ind.:.no seu livro t1Noçõesde Higiene Es-colar", aponta os desvios da coluna vertebral-cifose, lardose e
-esco110se - nas orianças, adquiridos por posições viciosas nos
bancos escolares. A ec.ueo.çãorisicn. corrige, com facilidade,

O

tais~anomalias e evita, nos casos mais graves, que elas se acen
tUem. Isto apenas~demonstrn. que não se pode separar a criança
da educação f!sica.

" 'A M fAgora, quanto a influencia que a üducaçaQ r1sica
possa exercer em outros setorGs.

11SemprG qU0 ['c ativida.defisica - diz John Dewey
tem que ser aprendida, tem.valor intelectual"", De fato, desde
que a atividade tem de ser aprendida, deixa de ser s;me~te fl-
sica, para se tornar de qualid~do intelectual ou mental. A ra-

"pidez do desenvolvimento mental no primeiro ano e me~o de infa~
" ..cio.,a intensid~Qe absorvente com que o bebe se entrega as suas

atividades, a alegria que acompanha o aumento de capncidúdo do
controlar seus movimentos, ~ tudo isso sno lições objetivas da
-natureza do'interêss6, -e do.significação intelec-yuc..lde ações.
que (julgn.dasexterhC'w."TI.ento)são puramente f!sico.s. Urnadn.sra-
zões, conforme jn indicfu"TI.os,do insignificante avanço quo decor--reu da pràtica d2 doutrina dn atividade; com a sua recomentação
ao aluno de inici~tiva mental c de 60nf1~~ça inteIoctua1 êm si

•.•.••. 'd" ri h I b . 1mesmo _e sua oposi çno a 1. e18.Soe e'ncer o cere ro por UIl1D. S amp es
absorção passiva, esteve exatamente na suposição alimento.c1apor
qu,ase todos, de que a ativid::..deera cousa que podia existir in-

..• - ~.ternamente sem coooer-ac ao o.lgumo.d:J. acao corporal, atrav9s de .1.0
N N ,gos, construçoes e m4nipulaçoes mnteriais e instrumentos~ Som~
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~e as crianças qUG já possuem cQpucidade intelectual especia.1i
ada, podem ter ativido.de merrtaL s em a par-t ã cipc.çéo dos órGQos,
os sentid.os ou dos músculos. Entretanto, grc.nde parte do tro..-

.a.Lno da. escola olememto.r tem consistido no. imposição de formos
e disciplina. tendentes' a reprimir toda. o.a.tivido_de do corpo J

;)ob tal rGgimen não ó po.ro.ndmiro.r que as crianças tenho.rn,ge-
~almente, Qversão a nprendor, ou entüo que a atividado intelec- ,;uo.lsoja cousa to.o extrn.nha a sua nc.turoz~, que GlQs.tGlli~~
_ue ser coo.gido.s, ou habilmGnte induzid:::.sa aceitó.-la.~ E por
~sso certos oducadores culp~1 as crio.nças ou Q perversidade d~
.nat.ur-o.zahunana , quando dev í am a.t acar- as cond í ç Sc s, que, divo.!:
~iando o Qto de aprGnder do uso natural dos órg5.os do a.ção,to!,
!lnm o ensino difícil e onoroso. Os ensino..mentos d:J :?estalossi
'"das escolas de oduco.çã:odos sentidos e o.s lições de COUSo.s ,
~orma, em pcclo.gogia, a.s primeiras influêncio.simporto.ntes que
~crir~ o ab~olutismo de ur.1a conccpç5.o do ativida.de purrumente
~orraal. Mas infelizmente, a.psicologia. do te~po o.inda esta~
csacc Laôa com Urna. fo.lsa.filosofia. das relaçõe s do cspfri to com

corpo. ti Brinquedos , jogos, Ocupo.ções que exigissem manipul~
~ão o construçã:o foram reconhecidos, pela. primeirn vez,dépois

_ . A _

.....e Plc.tao como de i::r.portanciaessencial, J)!l.raA oduC'tlç'tlo.O 10
gar do exercício das funçõos do corpo no desenvolvimento do
espfr'ito foi pro.ticm0nte reconhecido. A aplico.ção do princi ••
_Lo , entretc.nto, a.incl'.:~e st ava pr e judico.d.o.o f'a Lso ada por uma.
~isiologio. e psicologia errôneaS. A contribuição direta para
..-crescimento, feita pelo uso livre e comploto dos órgc.os do
~orpo em conta.cto com objotos mo.teriais o com realizaçõos pró.
-icas de projetos, não ero. cdndo. aomproendida. Somento com Q.

~tim~ geração, os progressos d~ ciôncia. e do. filosofia. yie-
r-am pLenamorrte recor..l1ecero valor diroto da aç20 e de uma uti
:izaçüo mais livre de jogos ode ocup~ções. Concobidos a.ssim,
-o um nodo ma.is livre e ma.is cisntl:rico, os principios de
?roebel representam indibitavolmonte o maior o.V211ÇOQindn foi
-o no r-occnhc cLmen to da s DossibilÚlo.do8 da o.ç.ãoflsico. no cr-es_ .J.: _ _

címcnt o educa t ãv o , Referin_do-se aos jogos, diz ainda r UNos jo-
~~s, entretc.nto, hú regras a seguir: as COU80.S tem que ser usa-~o.s do corto modo defin~do,.por isso mesmo que süo :lpena.smoies
do r-oa.Ld.z ar- fins definidos. Se considerarmos, por um Lns t an-

-c, os j080s das criança.s, podemos ver como eles S20, lo.rgrumon
-, -::-G}::.rosentc.çõssdra.ri1á.ticas~cheias de símpa t í n , das o.tividô.

:''1S sociais~ E isso mostra o.extens5.o com que o interesse da.s
.riançus p eLa s COUSo.s na.ace das SUC.S iC:pias o.respeito do que
o: cut.r-os I'azera com essas mesmas COUS:lS".

Alu.dindo também aos JOGos, o.ssi.m se exprime A.

....•
'-

•



~

.~

"

•.

0.(;,' r, i:_ .:;-.
r. D\
"- -"

M A ilO'" nha . f' . n ••• d . - .• guo.yo: Jogo c.esornpcr :1'-1., com o o í to , runço,o o cap â taL am
. --A_/!' Npor-t.ancLa , t.ant c na. oduc açuo fisico. como no. oduc aç no LntoLoct.uv

0.1, mor-al o acc í.a.l , Na primeiro., o jogo;> c ons í.dcr-o.do como olCe!.
t i ft. # .'. ' +. '. 1 l~t'c~c o l.s~co, e supor1.or Q. 81.na.s.-1Co.convenClona. ou a.na._llCo..

Como instrumento de oduca.ção mor0.1 e social, o gôgo dá t~~bóm
excelentes rosul tado , pois de aerrvc Lvo o,s tendêncio.s grec1.r~D.s o

. 1 ~ ~ d 'ft, " 't ~tens i.na o va or Lc!). coopc raçno , o sacr-a :l.C1.0,CLO r0Spe1.·0 mu uo ,
-, •... tdo. disciplino. e da. subo1"dina.qo.o do indiv1.duo 0.08 intorosses do

grupo'; •
Os po.!s(.i s maí.s cultos do mundo, onde a. civilizE;

ç~o o.tiblGiu o sou gr-au de maí.or-dc sorrvc Lv Imorrt o, 85.0 justo.monto
1 ducacf ft. , t' d ' - ~ .aque os on. que a. c ucaç ao a saca G aca no meus sagr-ac.•.o conco a+

to: Esta.dos Unidos, França., nlcm~o., Inglo.torra., It~lio., Ja.p5.o
e muitos outros.

Se por o.ca.soo. oduca.çno fisica. cstivosse incom
patibilizo. com o.s demo.is formo.s do üduca.çno a.A.B.E. que reune
a.no.ta.·dos nossos cduca.dorQs, não dosta.ca.ria.corno um dos S0US

principo.is objotivos "coopera.r em todo.s a.s obra.s do oduca.ç~o fi
sico.".

.,."""',, •.• 1, .~ nno o.so. ~ oduco.ço.o f1.s~co.prepara,o. crio.g
ça par-a a.vida. do .homem, A molhor mano í.r-a do apr-ender- ..0. co•.••.
tir no jogo da. vida, está no.s competiçõos desportivo.s.

VorificQm03 o.ssim, q~o o. fino.lida.Go da educo."
ção flsica Ó a de roalizar o aperfoiçQm~Gnto toto.l do indiv!

, ~ " ._uo, isto o, o.ssegurar ntlo somento o dosenvolv:unonto c1ClSUa..S
qurd í.dades ;risictls, como t ambem d e suas aptidão s mor-a í.s o 130-

•• 11' t'''" "." t' •~:l.a1.s.Alon do. munu ençao da s~ude, dove o. oducuça.o f~slcQ v~
ar o de senvolvimonto do vigor, a. oducaçjio da. dcx br-cza , a for-

~ção do ca.rnter e o aporf0iço~onto ~o. ho.rmonio. do.s formas o
~s proporções, um Slli~U, da perfeição e do. beloza.. Beleza. fi

sico. e belezo. moral.
". '"doste :mOCiO, busca. o. oduco.ço.o ft , . 'd1.SlCa, n. sau o,

A ~vigor, o. :força,· a resistcncia., a doxtreza., a flexibilidud::; a,!
-:icular, a velocidade; o. acu.ídadc sensoriul, Do coor-dcrraçjio do
--::>vimontos, o. Lndeperidcnc Le .das c ontraçõos mus cu.Lar-o s, o. tômP:l
~a de curáter, n o.ud~cia, n cerA~em, o so.nguo frio, a. tenucidn-
~e, o.persistôncia.,o osplrito)de disciplino. e do solida.rieda.de,
- o. energia, o. confia.nçn om si, '0. ha.rmonia. das fOrrl1t:lse das pr,2

'" N ,_ rçoos o a predisposiçao n luta.
Um ba.star6. isso puro. cons agr-ar- a-oducaçjío fl$i

r- ?-<- .
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111 PARTE - NECESSIDADE E I~PORTANCIA DA EDUCAÇAO FISIC1~, DO PONTO

DE VISTf~ INDIVIDUl~L E SOCll~L

A importância da Edudação Física do ponto do vista indivi ••.
dual está representada pela necessidade de faZer do homem !tagood
animal", para utilizar a celebre expressão de Emerson.

Do ponto de vista social bastaria que evidenciássemos a
A _,importancia dos exorcicios fisicos como fator capaz do garcntir o e

quilibrio social pela diminuição da deLâ nqucnc La , E poderá a Educa'.
..• Ft. . -,,~." + • d n

çao asaca a.nr.i.ua r nesse sen Jl o,
"Desdo r-emo t.oe tempos uma correlação se notou entre certas

-formas de perversidade e determinados sinais fisicos externos. Ulte-,riormente examinado-um grande numero de presos, tiveram os naturalis
pa# A ,,.tas ocasiao de notar neles tantas anomalias fisicas e psiquicas que

a idéia se lhes impôs de que os criminosos constituem uma classe de
s~res degenerados" (Garofalo).

Mas, não serão os cr~minosos apenas o produto do meio?
É, ao redor dos 20 anos de idade que o individuo se desen

volve mais fisicamente, e psiquicamento, torna-se independente e pro- -
cura fazer a sua ~ida. Surgem, então, mais frequentemente as difié~

~ ,., ,dades que, muita~ vezes, rompem o equilibrio psiquico e levam a de-
linqu~ncia.

A delinquôncia juvenil resulta em grande escala do "uso im
próprio das hots de lazer". fi. Play ••ground and Rc cr-ea t í.on ;\ssociation- , ,of i~erica, coligiu em varias partes do pais, o publicou grande num~,
ro de pareceres de juizos de menores, oficiais do menores, SOGiolo~
logos e educadores, os quais provam que a recreação convonientemente
dirigida reduziu a delinquôncia de 25% a 75% em regiões onde era ele
vada a percentagem de delinquônci a.

••• # ANao sora, por ventura, este resultado bastante animador?
Ppr que não orientarmos cientificamente, as horas de lazer

as crianzas e dos jovens, de modo a delas tirar proveito?
Vários fator têm demonstrado que nas horas de folga o ado-

# . ,escente, mais do que os outros, osta sujeito a contrair vicias em..• ,prejuizo da sua constituiçao fisica e, mais do que esta, de sua for-
ação moral.

Existem, na criança, os chamados sinais de alarme de tais
predisposições e tendências ao crime, sinais que podem ser de natur~
za morfol~gica, funcional ou psiquica. Especialmente sôbre ôstes úl-
timos é que devem estar vigilantes todas as mães, sabido que as crian
ças perversas, rebeldes, violentas, impulsivas, indiferentes e desa-
tentas são principalmente as que precisam receber cuidados ospeciais

?fJ
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:... ~'-~. para não se tornarem, a~inal, elomentos perigosos para a sociedade •

3. pois,no seio da famÍlia avisada que se inicia a verdadbira cam-
panha de prevenção do crime, com a maior eficiGncia por moio destas
noções de Medicina social da criança (Di Tullio)

lSirma Leon1dio Ribeiro que fia primeira estat1stica feita
no Brasil, entre quinhentas crianças. abandonadas e-criminosas demon~
rou que, não havia entre elas uma única que .estivesso absolutamente

sã, apresentando cada qual, pelo menos duas doenças geralmente gr~, ,7es, capazes de, por si so, comprometer s eü desenvolvimento fisico
e merrt.aL,
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Para oandidatos aos concursos de-Ingresso n~ Hagistério

. S.ecun<lário, Normal e Indus trial.
DIRETORES: Prots. Manoel Pereira e Rosalvo Florentino

3ª AUIJ~ Prof .Dr .Inezil Penna Ha~ilL~o
=========~===============~==~=====~===~~==~=============;=;;
FJNDJJ.HENTOS BIOL6GICOS1 PSICOL6GICOS E SOCIOL6GICOS DA EDUCAÇJ:O

; . "

FÍSICA

SUHilRIO
t .1) - Diferenças essenciais entre as caracter1sti

~s dos fundamentos cientifioos e dos fundamçntos filosófioosda
-d N F' .z: ucaçao 1S s.oa •

2) - Os f'undsrnentioscientifi.oos da.Eduoação FIsi-a pe~mitem conheoer as necessidades do .6duçando:
a) •• físicas;
b) •• psiquicas;
o) - sociais •

.....IFERENÇAS ESSENCIAIS ENTRE .eiS CúfiACTERÍSTICliS DuS FUNDLr-1ENTOS

OIENTÍFICOS E DOS FUND~IENTOS FILOs6FICOS Dii EDUC.riçlO,
FÍSICA

Os homens que ant.ãgament e dorrí.navam os conhecime,!2
__s humanos er-an chanados sábios. Foi Pitágor3.s quem sugeriu
~~e fôssem ohamados filôsofõe· (ar.ligosd~ sabedo~ia),pois jamais
~:guem mereceria a denominagão de sábio. Para Hristóteles,a Fi-
:osofia é a ciênoia dos principios e das primeiras causas. Não
2studa nenhuma objeto particular; seu papel é indica.r a oada c~
i~:1ciaa tarefa que 1h9 incumbe na solução do problema universal,
~e oonferir os resultados; de ~pontnr as demais ciências, & fim.
~e agrupá-Ias em ordem hierárquioa e fazer a sua sistematização.
:oncebemos o filósofo, diz. ÁristóteIes ,oomo conhe cendo o oonjun--- das coisas, tanto qu ant.o ê po ssÍveL, mas sem t6r o conheoi ••

Ao , Ao~ento ~ detalhado de cada cienci8. partioular_ •• ora, este conh~
i.'1lentono. conjunto só pode ser a oiênoia teórica dos primeiros

~rinc!pios •
Etmolôgicamente oiênoia (scientia) é sinônimo de

nhecimento, mas tem o seu signifioado especlfico. O conheei ~
_ento cientftioo apresento. 3 (três) car-act.cr-ee essenciais 'que o
I~istingu~~ do conhecimento vulgQr: é lôgioamente certo, ~eral ~
=etódico,. Podemos defin!-lo como "lli":1 sistema de proposições ri-
sorosQmente demonstradas, const~ntes, gerais, ligadas entre si
_ 610.$ relações de subordinaçãott•
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A ciênc~a trata 'do que é,'de verificar fatos e

descobrir, entre êles, relac.õe~ constantes que se chamam leis,
encerra o que se poderó ehamarijulgamento de realidade. A Fi12
sofia, ao contrário, procura o:que deve ser; encerra julgamen-
to de valor, julgamentos estimativos, apreciativos. No dizer de
Couvillier a Fil~sofin 0 essencialmente ~~a teoria dos valores
humanos.

~ com Bacon que as ciências sofrem completa revi-são de seus f'undamcnbo s e ao "or-ganon'' de ,H,ristóteles opõe êle
seu uNovum Orga:nonu combatendo o..lógica aristotélica caracteris. -
ticamente dedutiva com a sua lógica' indutiva, sob o fundamento

, .
de que o silogismo podcr-La , contribuir par-a demonstrar a verdade,
mas nunca para descobri-Ia. Tanto Bacon como Galileu emprestam
formidável impulso à investigação cientifica, o primoiro no c~
po pur-amerrberacional e o segundo quer ne ste quer no experimen-
tal. Er1 uma das futu;ras corlfer~ncias teremos a oportunidade de
ànalisar mais deti~~mente a contribuicão de ambos no c~mpo cien

> -

ifico e filosófico.
Com a ~mpliD.ção dos conhecimento cientificos, D:'

respectiva sistematizuçiQ e a definiç50 de objetos próprios as
eiências se foram desmembrando da filosofio..e ganhamo. autonoml

, _ A

a. Apareçem multiplas classific~çoes das ciencias e seus auto -
res se colocaram em diferentes pontos de vista. D6veria desapa-
recer a filosofia com o continuo progresso da ciência?Dois gru-
:-,08 se definiram representados por Descartes e Comte. Para o
rimeiro a filosofia absorvia todo o conteúdo d25 ciências, em-

quanto para o último o conteúdo &a filosofia. fôra absorvido
A A _

elas cLenc Las , Para Descartes a cLonc La nao existia, enqurrrco
ara Comte era a filosofia que n~o existia.

Surgo ese agrava o problema ciência X filosofia
u mais precisamente logos X sophoi. E, enqu'1nto isso" alguns

~ilósofos e cientistas se colocavam em uma situaçno intermediâ-
z-La, como Claude Ber-nar-d , quando afirmo.: "A s~lido. união entre
- ciência e a.filosofia ê útil a ambas; eleva a primeira e ama-
r-a a aegunô a'! , lIoclernnrnEmtead.Lrrí,timos cp e a filoaofic..mantem re-N '" - A· ,.~açoes gerais com todas as ciencias e especiais Corl dada aien •
~ia.

Assim, seg~do o seu objeto, cada ciência apres~,
"GaUT11à bg.se solidamente experimental e uma parte puramente esp~
culativa. A ciência da vida, por exemplo estaria representada
~or uma base puramente clentifica • a biologia· e uma parte c~
!'acterlsticamQnte filosófica - a biosofia.

Enquanto a ci0ncia se vale do metodo esperimentat
~tilizando a análise e a sintese experimentais, a filosofia se

)(e
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ser-vo rdo mótodo racional, empr-egando e: análiso c a síntese rucl
na í,s •. Mn.is tardo, 0.0 trn.tarmos:c1.osmétodos teremos oportunida-
ie de considerar com maio+€s i~~ormações 2ste Qssunto.

Do exposto. poderemos d6udizir que a ciência ;
~ sistema de' cor~ccimGntos gerais, .verdadeiros 6 certos,relatl
os a um determinado grupo de f0nômenos ou, como querem outros,
conjunto de verdades e er-tras e gerais J metôdicamente lig3.dn.se!!

~c si pelas cnusn.s e pelos principios. A ciência se caracteri-
_a, r:1estart6,por um conteúdo próprio, explica.do por C2USc..S c
:;:rincipiospróprios, e utilizo. processos que identificam' o seu
" , ~ , ,." , ~.::etodo proprio. Conteudo e mE';todoproprio sao"em ultimn. ann.11-

s e, as, car-ac ticr-Ls t tcas principais das ciências.
Concluindo, poderemos afirmar. quo, em nosso dias,... '"_ religiao, a cLeric La e a filosofia tem os seus campoa per-f'e Lta.- -

-.ente definidos.
-s FUND~\.NElJTOSBIOL6GICOS, PSICQL6GICOS E SOCIOL6GICOS Do! EDUCA

ç~-:O F Í8 I Ci:

f
1'u C

Todos reconhecem que o. educa.ção física da crian-
•.• •.• #necessidade; sobrú tal ussunto nao pairam mais duvidas.uma.

f ..:I to o •..•t o o' d. ~ • H

~S ormo.s ~e o. ~v~do.dcs Ils~cas ~nr~co.aas para o.s cr~anças nuo
..• ~ ..

-:em sido, porem, as maLs ac:cquado.s" as que correspondem as suas
• ••• "ft- '., •• ' Â_ecess~dades e U0SGJOS. !luJ.to0.0 c oribr-c r-Lo , na ma aor-a,a das ve -

os, são justamente escolhidas formas de trabalho físico menos
_conselhados para ns crianças, as quuis constituem verdadeiros
as t í.go s ou, utj.lizando n excelente espressão ('te Claparêde, tra-
~lhos forço.dos. Frecisamos" antes de tudo COlli~GCerbem a natu-

_6za da criança, QS suns necessidades de ordem física, psíqUica
:-social? Em. face -:lessesexigências, t6ndo em vista o objetivo.
~~e se pretende o.lcnn0ar, escolheremos os meios mais indicados.

d ...., f to, o ••• ~ bt o - b o
sz: e ucaçao r si cc C.o. cr aança nao ser-a o ~ao. se a o !'lgarmos a
execut ar- um amontoado de exe.r-c Íc ã.os , cu ja s flnalic.ades não 0.8-

~~o bem esclnrecidas, como g~ralmente sucede. Devemos penetrar
._-aIma da criança, conhecê-Ia. pr-of'undcmerrbc , adv Lnhar- todos os
scus dcsejos, conpr-e ender- t~das as :roanifesto.çÕGSde seu compor+

--!!mento,buscar explicações_paro. os atos da crio.nça.~não de a-
~ . ~_ordo com o nosso racioc1nio, mas consoante o modo de pensar da.

:;:~~pric.cric.nça centro de seu limitad9 mundo pslquico e pelo
. ..

~~isma por que encara tôdas as coiso.s~ A educação física dacrl
--ça não acompanhou o movimento renovQdor do. escola, con.hecido
_~b a denominação de (;sco1a nova; ma.nteve-se a.f6rrada.aos pro •.
essos que utiliza.va e que se co.ractoriz-am por um artificio.l.j.s-

exagera.do, traduzido por exerc1cios o.no.llticos que pretendem
_~zer o orgc.nism.otrabo.lhnr por parcelas, cadQ uma de per sl,se:n
:;:rocuro.rntender às necessidades integrais, concomitantBmente,
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como reclamo. a pról-,ria cr-Lança , O adu.l t.o se compr-az ' em contrari

á-Ia, e111ensinar-lhe c o Ls as tque elo. J1Ô:O de s c ja aprender e que

de nada lhe servem, enquan to lhe V(;éÁa atividades indispensáveis

que ela persegue, 5~pelida por ~na fôrç~ naturalo
A biologia, aI psicolog5.a G fi pcciologia nos per-

. . "t. L.. 'i' .Çl .., I"'t ~.. •mitem conhecer os f'unda .•men os Clen'LJ1_n.c o s o.a e d uc a çao flslca,l~,

t # • ~, -C\f'. ól. • Ir -'1 • d' t,o e, as neco s s acaces .L1Sl.CaS, pS;'..gU,lC!J.Ee f.!OCla.LS '-..1.0 a.n lVlClUO.

~Q:§:2:?IDL2ESp.A_C~Y..:~f€::~.t~s necessidqc[es elo. criança, SQOprop<?!,
.• ~ ~ , ".. +: _ I~ - o + ;,-,..., ~ """l •••. C' Â, r' _c aona.imcnr.e 1',nJ....o s up er-c.or-es ,-,8 0,.0a

du'Lto. l~ fis Lo LogLa da lnfé:r~c~.a g~.1)a om t0J:·ro do crescímento; o
r.I'/· N

processo de aS8irililQço.o pr-edor.Lna s obr-o o de ,~.~.:ss2-~~=-J.:0S2..?' de
'"onde resulta a cri2aça carecer de mais oxig8nio que o adulto,de

- ' t' ,-' talimentaçao mais r Lca e abundumerrt e r. Eon o que na o ser-a pOSSl -
vel manter a t.emp er-abur-a requeriéia, a Ci~2~ulo.ção tno ativa qURE;.•
to de que precisa. ::tA soma de atividade física qU6 ela exige

para o seu desenvolvimento é algo aur-pr-e enderrt e c 'se não for
#,..., r,' ,..,',

nisso satisfeita os seus orgao a nr.o SE; desenvolverao ~Qtisfato-

riamente e as SUo.s funções apresentarão anormalidades.

O crescimento é Qm progresso inerente a todos os

ser-es vivos. Sprangor denominou ep._~::8L;0d~ p~,~.Eci.:0-~2..to,ao conj~
to do fôrças vito.is que S6 t.r-ariemâ t.eri hereditr.:.eiarnent6. 1,.s condl

ções do meio poderão favorocer ou :'l.ão o or-e sc Lmer.t o, mas nunca

modificarQo os limites qUG o patr1..mônio hOI'Gd5.t::'rio tiver ostabe

cLdo, da mesma maneira qUE;a t.er-r-a, pc r r.102.hor que se ja, jamais
p ,

conseguira transformar UlTIas emerrte de r,b')',::)oranum c ar va Lho j a sua
A , A

Lnt'Luenc La e s t a adstritn. a transf9rl~lar ::::.s omcrrte sm apreço ,quan-

do mui to, numa "aboreiru. magr..ifica.

Nos seus dois primeiros anós c13 vida ainda. perc1u-

ru..>n na. criança muitos dos caracteres fetais, como a. cabeça volu-

moaa , o abdomem rru í.to desenvolvido em relaçeo ao tórax, os mem .•

bros r-e Lot ãvament.e fracos, t;raC}os que tendem a deSo.:ç.i,recer à pr,2
porção que a criança cresce. Nos seus primeir0s dias de vida a
criança SE lL111ta qua s í. exc Lus í.v amerrt e Q c.ormir e a aLíment ar-es e

seus r.1ovimentos são mínimos. Consegue aos poucos movimentar os
braços e as pernas, agitando-se; adquire depois a faculdade de

apreender os objetos com as-mnos, conseguindo em muitos casos,
A #01 #.Ao

aI a fua força de apreensao, sustentar o proprio peso do corpo
em suspensão. Sentar-so" cngat.Lnhar-, andar, r-epr-o sent.am para

2. c-ri:::nça 1.1.'11 notável esfôrço e e$SD.Shabilidades só são udquirl
das dspo Ls dE. nuã tas '"tentativas. i~.6statura e o peso aumentiam

r2pidament8 no nrirnüiro ano de vida., O aDarecimentÕ dos dentes_.... , -
,

nssinala~ mais do que qu~lquer outro fator a necessidade de da!

-lhe ~limentação,adequada, a fim de aumentar as suas possibili-.
da Ie s nutritivas •. ussi;n que a cr-Lanc a consegue andc.r, quando as
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suas pernas estão suficientement~ fortes, s~nte uma necessidade
insopitnvel de trepar, seja. na. ccideiro.,no banco, na me aa , no.

. #cama, etc., pois essa atividade ~be fortalecera os membros sup~
riores, até então bastante débeis. Nos primeiros anos que seguem
~ criança desenvolve Q sua. coord~naçüo motora com atividades na
+urais em que a corrida tem pape]t preponderante. i-l avaliação das
~stâncias ~ muito deficiente nos primeiros anos da criança. e,

,. ?. AI".,.
om frequencia, ela tenta passar "pÔ0 e spaço s que nao sao auf'Lc L

..•. .e~tes ao seu volume, ou esbarra com frcquoncia nos moveis ou
• . N .

~uebra com f~cilidade certos objetos. Com a aquisiçao o o dese~
~olvimento da linguagem podo expressar os sev.s desejos, recla -
riando sempre grande dose de ativir:cLderIs Lca , Ela corre , salta,
se abaixa ou levanta, impulsionada. pe La gr-anô o energia que se

~cumula em,seu organisFlo e quanto ma.is atividaQG tiver mais se
~ - w~esenvolve9 Essa e u rc..Elopel'l qual nao se deve impedir que a

~iança se ~ovimente de acôrdo co~ as suas necossidades;timus pr~
_iriam éorrer fuD.is,outras menos não sendo aconselhável,portanto,

iformizar os exerclcios p~ra. tôdas ~s crianças como pretendem...ou a recreaçao
de trabalho i-. - .maa or- expanaao as

.... f ~ à ..• ft. o·_.guns pro e ssor-es u.é e ue a çao a si ca , s Jogos
~~ aparelhos~ devidQ~ente orientada, são formas..:'eais as crianças porque Lhe s pos ~dbili tan dar
suas nece asLdade s de ordem física •.k.té os 6 ou 7 anos ~,criança..
_i adquirindo uma conformação mais proporcional a do adulto,uma•. .ez que cresce principalmente a custe:.dos membros inferior6s. 1l

~iança e; então,.muito viva., muito rica em movimentos,muito ex~
zer-antioem gestos •.Na. fase dos 7 aos 11 anos continua e ã a a cre~
~r, ffi2S de forma lenta;a sua coordenação neuro-muscular aumen-

-::e se traduz pr-Lnc LpaLmentic p eLa ativ'ldade de saltar rei· de lu-
-~; a corrida adquire maior naturalidace e os braços p~ssam a
:::.lXiliarativamente os de s.Locamcn tios sucessivos rea.lizados pelas
~~rnas, contribuindo para a !l1anutençãodo quillbrio do corpo,na
'-stabilidadG que a corrida provoca. Á partir dos 9 anos,os me-
r~nos e meninas começam a sentir naturalmente a necessidade 4e
:.::'versificaras suas atividades fisicD.$ e a daqueles so mostra
~=mpre muito mais intensa que a destas. O corpo, quer do menino
~uer da menina, começa a adquirir uma conformação adequ~da em

~.l6 o abdomem perde aquela antiga »r-oemí.nenc ã a , sondo superado
# . ~ ~ ~;€lo desenvolvimento toracico. Essa e a fase em qU0 os orgaos

~6m,relativamente ao conjunto do corpo, um maior desenvolvime~
~ A # N N A

::0. E e preciso dar a esses or-gaos a funçao qUE::eles r-ecLamam ,
- . t nh f . "1 t· °d '1 f' ._·:::'0 exa s e ne uma ase ca vi.o.a numano em que a a rv a aue l.S~-

_~ não .lhe seja indispensQvel, mas h~ certas fases em que ela se
:~Zmais necessária ao que em outras. E poderemos afirmar, sem

o, t t ~ o ~.p •••. • '... ~ d_ecei.o G.e con e a aç ao que a a.nrano í.a e j uscamerrce o per-a,oo que

J.
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recl~aa maior soma de atividade f!~ica, considerando a necessi-
dade de completo desenvolvimento do organismo da criança •

No desGnvolvin~nto nervoso da criança poderomos
assinalar duas fases ~nteiramente distintas: uma intra-uterina
e outra extra-uterina. É na primeira d~ssas fnses que S8 proc~
ea a constituição mofológ'ica do eixo cé:fnlo-modular, com o ap~
recimento da'!nedula seguida do encétalo. E, assim, quando o.c:J;>.!
anço. no.sce apresenta uma organização anatômica quasi perfeita.
Na Sógunda fase, verifica-se o desenvolvL~onto funcional ostroi

",,-. -
tamente condicionado à mielinização das fibras, acentuando-se
depois do terceiro mês a evolução funcional dos lobos corticais.
Não dispondo ainda a criança da ação reguladora do córtex.cere-

Abro.l, o seu comportamento fica limitado ao a.mbito ~os movimen -
tos vegetati"los e dos movimento reflexos, donde di~er-s€ qUE; a
criança é um ser medular, embora. tal asserqão nEo seja ~igollo ...

. -
srunente exata. O qUE:: na verdade se vérifica é que as funções m!,
dulares chegam ao seu desenvolvimento integral antes das fun -
••• A ••••çoes cerebrais, havendo inter-depcndencia entre tais funçoes e

as funções corticais; aos feixes motores e s0nsitivos cabe com~
rrí car- essas regiões do eixo nour-aã , ;~ determina.ção ::lasfases do
crescimento psíqUiCO só poderá ser foita com plono conhecimento. , ~
da evolução dos diversos órgãos que integram o sistema nervoso.

#Koffka defonde o principio de que o aparecimento dos ~rocessos
mentais coinc ide com o €l.'po.recimentode novas porções do encéfa-
10 ou com o desenvolvimento das que j~ existem. 1.s funções do
encéfalo recente - e que Edinger denomina neocenfalo affinentam
na~razão direta da diminuição da aut onomã.a do encéf'a'l,o primiti-
VOe

:peve frisar-se aqui, por mais urna vez ,que o cre~
cLmento psíqUiCO nã, se verifica independentemente ~o crescime~
to físico, muito ao contrario êste Lnf Lue de mane í r-c realmente

# ~ -notavel sobre as funçoes =eribaã s,
Claparede nos afirma: "Para com-ir-e e --,dera signifi

. -
H d'~ t 1 d ' . , . t .caç ao a v ica men :1.- €. e seus var aos processos, e rms er, po i.a,

co~ecar por indagar que é a vida ou antes que 8 am organismo vi
VOe Todo organismo vivo é ~m sistema que tende a conserva~-se in

~ --~ ~ - -
taçto. Desde que ~ lhe rompa ~ equilíbrio inter~or (fisico-qu!
JÜc~), des:Le ~ comece .§: desagregar-se, êle efetua ~~ ~

cessários !!: SUQ. reconstrução. ~ o que os biologistas chamam de
a~~rGzulaçõo\> ..l'ode-se, pois, é'..efinira vida COrr~Oo perpetuo r~
ajustamento de um equilíbrio perpetuamente rompido. Tôda t>eação,
todo comportamento, tem st:;m:r;repor fv.nção a manuten~ãó ou a re.ê.
t3.uração da integridade do .or-gariã smo , l~ r-ubur-edo equil:Íbrio de

# ,um organismo e o que chamamos uma necessidade. Se o organismo tem
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falto. do água, dizemos que tem n~cessic1ade de água. lIas essa. n~
cessidade tem,a propriednde de provocar as re~es próprias e

• Ao ~ #satisfaze-Ias. Ass iM, o or-ganã smo que tem fal t.').d.e agua começa"
, ,., #ra a mover-se a cr-ccur-ar- ate chegar- 9. agua nec es sàr-La ao resta-

belecimento ele seu equilíbrio vital".
A .

Ap sl.coLog La do. Lnf'anc í.a se traduz ,na educação rI
sica com as prefsrências peculiares a cada sexo. Os inter$sses
que nas crianças mn í.s novas, S6m distinção de sexo, não idênti-

A •••

cas , quando chega a fn.se dos interesses especiais, va o+se , pau-
latinamente, dive:-..~si:Lico.nc1o.z.as ãm, as meninas, a. partir dos 8
ou 9 unos r-cp eLem os jogos violentos e os exercícios de fôrça e
habili'd!lde, 6nqUc.nto nos menino$ persistem desojos de tais prá ••
ticc.s at~ mesmo na adolescência. Se atentarmos bem, notaremos
ainda que os meninos são inclinados a todos os exercíCios om~ue
hú disputa de rôrva, sQpremo.cia f{sica, luta corporal. Seus
b· d ' . - . t- -. N , 1" 1 ::J-:r i.nque os cie 1n1C1a avr, or-opr-aa sao ele guerra, po 1C1a e aorao
moc ãnho e bc nd Ldo , Nes:w.onos jogos, pr cferem os ::,!ctÍsviolentos
aos mais calmos. Dos jogos desportivos aS,meninas melhor fieada
pt.am 0.0 volibol (;dos (~esportos , ..o. natEtc,8.o.

• A. .., ~
ESt;.2 pr-erere.ncí a ae re sccnce 6~ t.odos os outros

ae tior-e s de n.tivi::'adehumana , VeMOS ,no cinema os meninos pr-ef'e -
rire~ os_filmes ~e aventuras fantásticQs, de cow-boys, de gver-
1'0., enquanto as meninas inclinam-se aos de enredo,romântico. De
um lade o rocQ~bolismo dê outro o sentimentalismo.

O professor de educação f1sica precisa com.preen-
er profundamente a capacidade imaginativa d& criança, o mundo

psíqúico em que'bla vive nos seus brinquedos e que a isola quasi
completamente do mundo exterior, elomundo real, do mundo c.lheio
-..;.0 seu próprio mundo. A criança, nos seus brinquedos, faz de con---ta que tal ou qua.L fato produzido p eLa sua :L.'11aginaçttose ja ver-
adoiro, cria seus personagens e os anima, estabelece conversa-
.., "1 . "'I tA" . t <li "'1çao com e es, e v xv e com e es oc.aa as S1. uaçoes que par-a e es .

cria, resolvendo-as como resolveria os seus próprios problemas.
J.m amontoado de cai~Qs do fósforos, chapinhas de cerveja, peda-
ços de made í.r-a , etc., t~m para as or-Lança s de 4 Q 6 anos uma si,

, -
gnificação muito maior do que ura automóvel ou trem de brinquedo.
3stes nuncadeixarãa de ser parc..a

#automovel ou um trem, enquanto com
onda

criança, respectivamente, ~~
. A. ,aqueles obJGtos ela podera,a

instante, criar u~ brinquedo novo, de ac~rdo com os capri-
hos de sua Lmaginaçao •

Explornndo convenientemente ~ imaginação da cri-
•.• t -""nça os professores de educaçao f1sica podemo realizar o mais

interessante' E: comp Leto trabalho, or-Lcntiando no melhor sentido
......::ttividndeinfantil.

4~
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- . , . ~l t 1 dD par~ ~8S0 c prcc~so qu~ 0 e p~ne re na a ma a
crinnça, conheça perfeitamente as manifestações :ieseu comporta,
~ento e poss~, sobr~tudo, corrcs,onder ns nec€ssidades, desejos
c ideais da criança.

É verd:J..f,6iramentemar-aví.Lhoso ter o homemjcom tÔ
. • A

2a a sua ini'erioridadc fisica, mesquinho de força. e agilidade,
~esp~ovido de elc~entos naturais de agressão e defesa, podido
~ , # t . A .~o somente atravessar o aspero pcr~odo de sua existencia prL~i

. -
~iva., quando lhé era ~reciso disputar a prêsa. e a toca a outros
Inimais, que mUito sobrelevavam em jestreza, e robustez, como
z.Lnda afirnln.de sde cê~:o sua supremacia incontestável, cada vez
~is -pr-onuncLada ,

• í5 isso so foi poss~vel ~ela aplicaçno de,sua. in-
,. - ,~61igencia e psla explora.çao de seu sentimento grogn.rio. Isola-

"!o, como unidade, o homem de nuda valeria, ma s, reunidos urrs acs
=utros, con~tituindo-sé em sociedade, seria possível enfrentar
s perigos comuns, suprir as mesmas necesside:.clese defender idên

A~icos interesses. A _

Cada sociodade apresenta tres gGraçoes distintas,
_::,onolôgicamentc just;::::,p08tas:uma de velhos, outra. '10 adultos e
- terceira de jovens. El~s reprosentwl rQspectiva~ente as expe~

eias do passado, ~o ?resente e do futuro. Os ~dultos recebe -
" l' .1 ". ~ t .b .•.• .~!:.,.E!-oos VE.- nos ".qUl o quo, acrE;iSC~CLOela sua. con r-a u i.çuo ccv c >

~i~tra.nsmitir aos jovens.
l~ cr-Lanc a , nortnn to, precisa. ser preparada. para

- vida em soc ied '1de , ,1.emodo ta.1 que, na idade adu'l,ta, po ssn so
,., ()S seus esforços aos dos outros indiv1.duos, beneficiando-os
mesmo tcr.J.poque a.uforc aS,vantagens elos esforços de cada. um
8 indivlduos do. comuntd adc , A criança deve, assim ser trans -

_~rMada. numa. partlc~la. ho~og~noa do grupo em que vai vier, int~
.•.~~ndo-o p1enamente •.O senti~ento de solidariedade, de esforqo

~um, de grupo em fim precisa ser desenvolvido ~o mais elevado
, .,

=-au, de modo que cada um dos individuos se torne util a. si me s
e aos seus semelhantese

As necessidQdes sociais da. criança. est~o traduzi
--8 pelo impulso que as leva. a procurar outra.s crianças para

""s::usbrinquedos ou jogos, inpu1so esse que precisa ser conveni
__temente explorado, de moç1.oque os'sentimentos egoistico~ C8-

- Lugar- aos a.Ltru1.sticos. il animalida.de da cr-Lanca , expressa.
_.~2.asnecessidades de satisfa.zer-se em primeiro lugar, de d8fe!!
_e~-se sem pensar nos outros e de realizar seus desejos, sem
__:lSiderar que êstes se possam chocar com os de outrom, entrar,!

••• A #"em cedo em conflito con os intere$se do grupo, com o carater
~ A ~~ sociedade, se nao fosse substituida por habitos, adquiridos
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aulntinanente, € possível a vida em c omum <que tor~['.r:
Os jogo s r epr-e aent.am rara. as cr-Lançe s, assim oono

s desportos coletivos pa.ra os ac10lescsutes e adultos, excelen-
~es formas de tr-abo.Lho:risico para o. sua educaçi:o intsgr~l:pclas

~"i.ualidades sociais que suscitam., desenvo17em e aprimoram.No jo-
go a tarefa deverá ser rsalizuda pelo grufo, do mesno modo que,
-pis tarde, na l~ade adulta, out~as tarefas ser~o levadas a e-

• • "",4 :"I .1- . C -: .,. '. ~ Q_elto em s1.tu9-çaocor-r-o spcnuerrce, 9.C'8. cru.anç a ccn cr-ã.ou í.r-à com
., ..•. ~ :"I /.... " • ~~ (I ,_ par-c eLa de seu, ostor-co paro. 8. VJ.lj::>rlCtelo. causa COillD1i1, CLa mes«

,.,:forma que, quando homom , corrtr ibuirilo com o' seu br-aba.Lho para
::.sseg~ar/a vãta do grupo .•Nos jogos n0:o se conhe cem os pronomes

A .(J.\'~, ~, ~, mas ap ene.s .E.9..:~,};2E,.~_~~.
:1. crLanç a no.'op:~d~rá, pois, prescindir do jôgo

;:ara desenvolver. suas qualiêladfls sociais e combater o sent:j.men'"
t 'A

'":0 egoã st í.c o que, as vezes, peC'c~ur:-" nela, por muito tempo.

«
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certo

se poderó chanur
Couvillier. o.

go.nho.n o. o.utononio..
e nwc,ra o. segunda".

- - - -- - - -
. ,se podero. chc..l:J.o.r

Cuvillier, o.

go..nho.uo.utünonio..
e o.Llp~kro.o. segunda , \I

11l0d8rno.uente o.diniti - lioderno.ue'nte adrií,ti-
1.106 que
por exeuplo esto..rio.
uétodo esperioental

poder8LlüS deudizir
teu os seus

d ,.. f.l,o. e ucaçao '1S1Co.
sôbre tD..lassunto
de tudo conhecer oeu
advinho.r todos os
crio.nço. dentro de
do. criança, são
proporciono.lwente
nuito superiores ás
, .e UD progrdsso 1ne-
rente o.
nuno. o.boreiro. no.g-
"f'n1 1Co..

de vida o.inda
liLlito. quae i
Consegue o.os poucos
raov í.raeri to,r

to.l o. fuo. fôrça
fator a necessidade
o.nos que seguem o.
po.sso.r poe espo.ços
, ~ •..e a ra ao pelo. quo.l
ideais ~s crio.nças
porque

nos que
por exeuplo, estaria.
uétodo experiuental.

t ...
podereuos deduzir
têu os seus
o.Educc,çÔ:o Físico.
sôbre tal assunto
de tudc t conhecer l-eu
adivinho.r todos os
crio.nça, dentro de
do. criança são,
proporcionalwente.
nuito superiores 0.6
, ,e un processo ane z-err-
te o.
nULID o.boboreira. oag-
"f'na a ca ,

de ví dc , [-.indo.
liuita quase
Consegue, o.os puucos,
rioví.raen to.r
tal o. suo. fôrça
fator. o. necessidade
anos que segueu, o.
passar por espaços, ,..e a ro.zo.opelo. quo.l
ideo.is paro. o.s crian-
ças, porque
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certo
6 ou 7 nnos a.·crio.nçn 6 ou 7 nnos, a crinn-

do q"J.i.J.ibriodo
\ + .. =~+.- r'~ , ~~ ncun~H. ~u~~o qQü ~

çn
do equilibrio do
cuntc:sto,çõ'o,.que n

1"'11,.1 ." --::;; ~'I 11 ::..•..•.UOI,,_.u~>_, ....~ ""0 c:l_<:O

do. e~(':L::m,~:;,pode rerao s do, CTÜ1Yl.ÇC"~ podaral.los
uorful~gicn do eixo

qunsi perfeita\)
nce~t:';;L'..l1do,·-sedepois
t.ercoí ro nt)s a.
do fi ::r,o·i.T:'tm:3r:to
do nó e c.j. G:l'--[ie que
d.enor.rí na nt~ocei1.falo

.,.",01-, ,9 ri :;',,-..+-:..l8.0 CO •.,. .,,1'::1.•. _0 e,;:,vv

CJ.o.po,redenos afirua
•necessnrios a sua

CODO o perpetuo
reações próprias e
move x'~·se D, pr o cu ra r
.i.\.psicologio.ela.
VeDOS no c í.neraa os
o f:QC~l.L1:)Q1~.ê.~.Q.de

isola qu.asi
crianças os profes-
sores
orientando no nelhor
sentido a
afirna desde cedo.
sua contribuição de-
verão
ô.eve., aSSÜl ser.
que va.i vier~
de grupo em fiLl
jôgo u tnrefa
quando hcmera, con-
t r:L 1)LlÍ r[).o
apenas po.!?, y'Q.~,

qU[1S8 };'0:,feitn.
acentuando -se, depois
tereeir9 lJê~, o.
do s )1()'IJ:I.:"1en:cosdQ~de dize~-se que
derior.o.na neocl1céfa.lo
no no~+~~~io ~ntec..." ....., __ ""_:"UI_~ , ,,0
Clnpo"J:,êd.enos afirou

{:. ,necessnrJ.os u sua
,

COLlO o perpetuo
~ '.reaçoes propr~ns a

Dover-se, o.procurar
•• >. psicologia da
VeLlo3~ no cá nena , os
o rOCCUJOO li Sl:.lO . de--------"

isolo. quase
crianças, os profes-
sôrc:::s
orientando, no ce~
lhor sc:::ntido~fl
af í rraan desde oo do,
SU[1 contribuição,
deverão
eleve, uas í.u, ser
que vai viver,
de grupo enf í.ra

jôgo:; n tare;fa
quando houeD~ con-
e o n t r5.l:nü ~~6.. ,

• apenus !:9.1.J vO,f?"

~



-33-- 40

E EDU C A ç 1~O p í S I C J.:..

PREPARATÓRIOS 111<1.;;\. G I S T :s R 11c U R S O S ,.
Para candidatos aos concursos de Ingresso ~o Magisteric

Secundário, Normal e Industrial
DIRETORES: - Profs •.Nanoel Pereira e.Rosal vo F'Lor-cntino
IV AULA Prof •.Dr-'.•Inez il Penna 1\1aririlio
=====~=~===~~===~===============~==~========~=====~========~=~=
CLl.SSIFICAÇÃO DOS EX311CíCIOS SEGt:1mO OS VA:~IOS SIS'rEM;~S E 1,iETODOS, ~----- -
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TICAS I:NDISPENSÁVEIS ~J 'H'DUC (\ç i' O rrsrc.;J..:J I. ri _ _ v./.. ..- ---Er~I El>l GEB"~L

SW.ARIO
1- Genoralidad6s.
2- Principais classificações dos exercicios ffsicos:

a)- Dr. Bicudo de Castro:
Geral da Educação FíSica n. 7 (Netôdo Francês). ) ..., 1 .L.o -hegu amenllo

c)~ Moderno Metodo Natural de H~rb0rt:
d)- }:ocLernosSistema de G-ir..ásticaSueca:
e)- Calistenia:
f)- Johannes Lindhard;
g)- I'-1itchelle Mason;
h)- HcCurdy e Larson;

3- Caracterfsticas indispensáveis a uma classificação das ativi-
- t - 1dades em Educaçao F~s~ca em gera, segundo:

a). a natureza;
b)- val~ncias fisicas;
c)- esfôrço;
d). ação;

\ -6)- coordenaçao neuro-muscular;
f)- valor0s bio-psico-sociais.

I PAR'rE- Classifioação dos exorc!cios ffsicos segundo os vQrios
sistem~s. Ra~~os d~ ordem geral e particular que as de-
terminc.m.

" t - ,..1. d dItA.vS exerc~cl.os I~S~COS, e um mo o gera, em s+-
do objete de dLs t Lntas c-lQssificnç~0s,' segundo o ponto de viste.
em q e se coloca o r-espoc t.Lvo autor, cor.s Lder...ando o Lnter-esae que
o possa dominar ou a finalidade que objGtiva.

Cada um de nós poderá org~nizar ~a classifica -
..., ~., t • 1 .... :) t . d fO ri'"

çao pr-opr-a.a aos exez-ci ca.os em re aç ao a ue erm rna o am, o, ..•.e~
, "to modo, classifica-Ios de um ponto de vista estetico, utilita-

rio, etc. ou segu~do as qualida.Qos de fôrça., dcst:-ezo.,f10xibi-
li~ade, otc. que desenvolvam. Podem ainda os exercícios fisicos
ser r-etm Ldos em grupos segundo QS inGrgi~.s zruacuâar-e s interessa
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das:" ~aJ. como ocor-r-e na c~J.istenio.,como :10 motôdo fro.ncês..•
n). Classificaç~o do Dr. Bicudo de Castro

Em su~ tese de concurso para ~ cútcdra de fisio- ~
login da Escola Nacional de Educação Flsica e Desportos, o Dr,
Vicen~e Tovar de Castro o.presontou uma intoressante classifica'

, -
ção, em qU6 os oxerc!cios f1sicos er-am cLas sLf'Lc ados.como miogê

'" '" '1nicos, pnelli'1logenicos,neaurogonicosG desgaste. O exorc:Lcio mio~
gênico seria aquêle de ação exclusi~~ento muscular, que objeti
varia (;)desenvolvimento do músculo, o aurn.cntodo su~ tonicido.de;
os e~erc!cios que constituem as sóries usadas no halterofilismo
se r-Lem c!lrQcterlsti,c~ento miogênico.

O exercicio pneumogênico seria. o que ~tuasse f~
dame~to.lmento sôbre a funçQo respiratória, classificando-se aqui
os e~erc!cios ~e velocid~Qe Q cust~ dos membros inferiores, entre
0$ q~~is a corrida como o principal; ó preciso fazor a restrição
aos enamados "excr-c Ic ão s respiro.tórios!! porque, em r-ea.Lã dade , ,não
nt~~ sôbre a função respirQtória, sendo oxc1usivQillentemiogbnic~
O ex,~fGrció neunogenãc o seria. o que solici tD.SSO o sistema. nervoso
e cUjª""re,'ilizo.çãoobrigasse o pr-c tLcante a íím esfôrgo mental; os
exerc!,C::i:6~f.1ssimétricos do í1}1etodoFrancêsll seriam neur-ogen í.co s

,I'i ( ,.por excelenci~. Fino.lmente o exorclc;io de desgaste serio. aquele
que consumí.s se as Emergias r-eserva do pr-a t ã cant.e , desgas tando-o
todo exercício intenso, de duraçQo prolongada se transformaria.
evidentemente em exercício de ~esgo.ste.

~ curioso a.ssin~l~r que um mesmo , .exerClCJ.O p,2
derio. pnssar sucessivnmente de umD. categori~ a outro. bem distin

- -
t~,. l-is.,sim" PO:r exempLo , um. oxorclcio neurogênico 'Ooderio.pa ssar-

h '" _

a. mãogerrí.c o, qU,:ltldo, :('o'l.35.enlçc.g.a,do,9' o,\1.t011+3. tismo na. sua exe cuç ao
:'; '". •..• i. .' ;, ~ . ". ~ ~. ' ".' '. "'.. . •

e o,exe r-cacr,erQ,OOgÇ),n,lCOpO,s~a.rlo.~ de dosga.ste, quando D.suo. ll!
te,n:;1id~qe(;~,\I;~a.ç~q'p',r\?],.on,89-go.,t d~~!J.ssem o eonsumo dus onergl

'. "l".""as de reserva. '
Esquema. desta; cl!1ssi:Çj"oO,ção

,", '; ,(Mi~g~nico~ ,
, tnoUrage,niCQS

Exerci,cios "p,~eum,"ogônicQ~
, - 'de de sgua se '

b)- Clo.ssifico.çi& do M'tQdo Pr~neôs •
, '6I:IétodPFr~c&s classificO. os exerc!cios f!sico~

, • t •

div ã dí.ndo ••.os em excr-c Ícã os, nós segu,into,$.gr-upos s jogos, ovoLu-
ÇÕéS, "as eoupLl ssemen t at' (mal tro.duzldo por It:floxionanoritos - ato
de !'lectir, de dobr-ar-sôbre si me smo l, m.ovimcntos rnfmicos, odu-
cat.Lvos, o.plicações '8 despcr-tos, O est.àdc par-tí.cu.lar-d~ ccda um
dêsses, grupos constituir~ ,mcltériade outro ponto, 0-8 l!assqppl~s-

, . '~ .

ecmerit.s!", exer-cÍcí.os o.no.liti~os por exce lênçj.q.,apr-oserrtam UJ.'TlD,

sub-classifioaç[o, segundo a'suo. açno: dE) b:r'n.C;Qs.•POJ1np.s1J.,.tr.Q-+f~~,
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combinados, ~ssimütricos G d~ c~ixo. tor&cic~. Os fuovL~cntos m!-
micos, os oduc o.t5.vo!3o C.S a.plic:l.çõoS G stão sub-di vidid..os nas f~
:ro!lia.sde: mar-cha , t r-cpcr-, saltar, Lev ant.ar- e t.r-an spor-t ar , cor~
ror, Lanç ar- o at ac ar- o de f'cnde r-e s ó , Os jogOS) se sub-dividem em

'. tpequenos e e;rn.ndos o aquo Lcs se subcr-ô í.nam as fo.nulio.s de tre-
par-, so.lt:l.rLevant-ar' e corror, Lanç an e o.t::tcr-:ro defondor-so.
Os desportos 30 eUcotonizo....'1lom individuais e c o.let âvo , confor
mo o. o.tuo.ç5.odo 290n0.8 lli'1lou de muitos p~rticipo.ntoso

'1 °fo •• f ~lo "1 M~i C._QSS J. a caç ao em 'J!ill a as , apr-osenr-aaa pe o 1e-
A ~ ~ ,todo Frn.Dcos foi inspiro.do. no. diviso.o proposto. por GGorgo Herbert

quando grupou os exorcicios de se mótodo natural em frumília.s. S~-
bcmo s " h lh - ~-, b "cmo s que o tr:t....o. o eLO .tiO!', ert G

O' Ho.nterJ.or u coordeno.çao lovo.da
::tefoito pelo. Escola Jouiville-lo-Pont o·do. qual resultou or' ç,.••... t.. ••••••

Rogulo....'1lontoGoro.l do Educ~ç10 FlSico., ::tdotado
cês e mais conhocido pelo. domino.çüo do M~todo
por suo. vez, se ho.via inspiro.do no trabo.1ho de

't;Jo10 Excr-c Lcd o Pr-an
Francês. Hórbort,
Amoros, enquanto

;sto pe:.reco tor recebido not&vo1 influência de Guths-Nuths.
Esquemo. dest!l 0."' "'SSi1"'; " •..•,..~o·vJ..:...4. --"" •....•..'S'....J...

pequemos

e defender-se

"trepar
sal tar
levQnta.r e trnnsportar

Exerc1cios

('

I
I/jogos
I .I grandes
i ...,evo1uça.o
I -! [br-aços
I ~0rn~sI tronco
~ "us soup Lã.s scmcrrt a'' c ombãnaüc

(fl0xion~mc·nto .as aãmé t.r-ã co
fi • Ii"., a.1Xa.'Sorc..C1Cc...•...

\
'm-ir-char-
trep::l.r

mcvLmcntos mfmiCOS~Qlta.r
~~UCQtivos .levanta.r e tra.nSDortar
~plicQç5GS .correr

Lanç ar-
_ t.ac ar- \:j def,:;nd8r-se

(ind.1 v i dUo.is
\.colotivosdc sp or-t.os

<;

c i- Cla.ssificaç~o do t;:ótodo Na.tural de Georges :~Grbert
A ma.is moderna clo.ssificnij;o de H~rbert repucia

intoiro....'1lenteps exercícios analíticos "assouplissemonts - Flexio
namontos) uSQnd~ somento os exorcícios forrum reunidos em nove gr~
pos ou familia..s: mar-char-, correr, quadr-upodãsmo., trepar, se.Lt.ar-,
equilibrar, tronsporta.r" lunçar e defender-se.
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Esquema desta. clo-s8:5.ficc.ção:

r
i mar-char-
I co r r-o r'I - - d. •

{ quudz-upe dLsmo
t. d / t r-eoar-

EXerClCl.OS 'G\ 1t ""'! s a :1.•..! ecuilibro..r
,
t;o.nsporto..r
Lanç ar-

I...dofcndcr •.se- ,,,) - 9:~~:.:.i.f'icCLG~~:iO 110t00.0 Sueco.
Pc demo s af'Lrmur- que nQo existe umac.Las s ã.f'Lc aç Êo

'. d (. fe. 't d . daga ca os 0XerC1.ClOS 1.S1.COno mo c o sueco, v ar-a.en o o esque-

.0.. segundo os aut or-es ou as diferentes adap t.açce a Levadns ~ efei

no em distintos pa i se s , TOIDo.romos no en tan t.o , o e scuema do Re c.L

instituto Contra.l de Ginn.stic':1. de Estocolmo, d.istinto do esquema

.. a.jor ~hulin, do Instituto de Gin~stico. de und. Os oxerc{cios c~
- d . , t. f . f ~ +-'\~a.o grupo. cs em mar-cnas , exe r-cac ros ormaa s ou uncamcrrcaa s h., o

•..xerclcios o..plic2dos ou fundamentais B. Os formais ou funG.ament.s:

is o. se desdobr-am em para. os membros - braços e pcr-naa- par-a o.. .
cabo ça G pc s c cç c o par-a o tronco •• c.cs t as e abdomom -; os ::"plic~

_~s ou fundo..~montais B compreendem os de 8USpOnSQo, equilibrio
::cstrezo., corridas, s~ltos e jogos (fa.cultativos).

,
, , -Ho..qu~ considera.r ainda no esquema. ~o.. sesso.o os

~xorcéios fin:::J..is, cnt r-o os qua í.s so co Loc am os de r-oLax .morrbo ,
- +-'~U.:; na o f'Lgur-am nas r-ar-t.o s an t.e r-Lor-oa ,

=squemel desta. clo.ssifi~o.çQo:

- ,.::....~erc1.c1.Gs

( mar-chas

I
ii formo..i s ou
i damerrt aã s

\
I

'S

r braços
rmembros 4
J

I po r-nc s
fun '-
~ -\ [costas
-- 1 tronco «I . lo..bdo~üm

\2~beç.'). o "pe s c oç o

jsusponsãooqui11brio
destreza.

·Ccorrida.s
saltos

. jogos

a.plica.dos ou
f'undamcn t~i s B

'"-_,_.,.....,..,1/', ..""'."""'...••., .

\J'ina.is - r-e Laxcmerrtc
•• - =1 ,..,.., •••:.~ Cl.').ss1.f1.c~çao ao. ~~~1.S~en1.2.

Trunbém o.. c cLã s t enã a não se apr-e scn t am com um os

'~::cma. único »ar-a as suas s e s sôe s do tra.bo.lho, havendo diferenças
~::.tro os e squema do ir/ooe. ~ Sko..rstron •. Além da s mar-chas com que

28 inici~ o tormin~~ as sess~o3s de co.listonill, foram os exerci
_~os róunidos em oito grupos no. süguinte ordem, sogQndo Wood: de
_:'!:l.ÇOS e pcr-nas , par-a a fegi50 pc at.er-c-cau acr-Lor-. do tronco, par-a
_ postero- .. inferior, ps.rD.. 0..11: t.er-o.L, de oquillbrio, abdomãriad s ,
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surocant c s e de ombros (; c:sp6lduas.
Esquem~ d8St~ Classific~çQc:

í·re::trchc.:.s
I braços e pernas
I

•

E t.xerc~c~os

, " ,. fSupermor
(p::trt;o postero (~... .
I' "t:r. .,..,~~S '-.l.n.1.cr-a or-

,\.L"""'-'..I-.J-L-L._ ..

J~bdomin~is
lombro e e spáduae

t.r-onc o

•....• #.... •.é);:.1l..i..~Or~C
sut'c c an te, s

f)- Clo..ssifico..çã:c do Johan ...r.LJS Lind..h.ard

.•. • -f" - dA t . f' . 1 d":0;. c.i.ass~:~ a c aç ac 8S c gr-ande a s a,o ogo ' ~nama.r-
"" ,.. . ( . . .. .. .

ques preve o olst0ma que os exorc~c~os seJ~ prel~~~no..rmonto d~
, -

'd" . • d "..:1v a os em quatrc 2;rupcs j o prurae a.r-o , comoz-ccnc G os oxcr-c a c a os no
ordem, c ompor-tioraorrt.o G raarcn a , o segundo 8stá r-e pr'o scn t cdo ';;)010s

#. '+-' • -:! ' 'í'GXGrC2.C10S corre vJ..V;~:S c.e C~DC;Ç':;"o p os c.oço , t r-cnc o vpar-a os. musc~
10s da ccLuna vorto 11' ::.1, par-a a.•s o..rticu1~ções o múscúf.o s da colu

na vertebral 0 po..ra a rG3piro..ç~o), de braços e'de pern~s; o ter-
•. :l -t., .f. 'ce i.r o cor-r-e sponuo ao s OX(:;!'OlC~OS de ecu í Lí.br-Lo c 8 quarto as ir.1,'J.r. -

h"' I' l' " t", ",',1' •c as, corr~~as, S~ ~os ó vo ~OlOS, oxorc~c2.0s Qü ag~_~QQGe, Jogos
e atletismo. É Lmoor-t ant.ó ressaltar cue Linclhf1,rd faz f'::;rt8 crlti-..•. .•.. ".,,"\ ...

c a nos chamados to. '. '. d t 'eX(;::'C1ClQS r,:,..'3tnro.tor~os, oraon s r-anco ; com os

de rcs:oiração pr-c beride c s t Lmu.Lar- o. fu~ção respi-,t •seus 0xcrcJ..C~os
t' .r-a cr-a a ,

I'E- d 1 '.&>' •••Jsquerea est~ c assJ..~lcaçao:
I
,/! do ordem
) do comportruncnto

~
Exercicios

I In~bn"n
I \J'_ v~tÀ,.

j'
; I
~ , tronco

\ corretiVO"\

J I bro.ços
t ' pornns
~ ~
I . 'ltb .. U0 00U~ 1 rlO\ ...

'I' marchas
corridas

\ S'll te s o vo l t.o ios
\ di,), c.gilido.des
I a t Le td smo
ljogos

coLuna ve r+e.br-a L
e m{sc. da coluna.

E; poscoço

(~nú~~u1os ~~

U
'ar-t ã cu'Laç ao
vertobra.l
respirnção

g)-' Cl~3sific~Qão de Kitchcll e Mason
- -A J. t ~.. 3' '. "- ~ f"~Si;OS e,u ores :,:üv1.ü~ram .2S t;l.t1.V~dC.C.OS a s i c a s em

d . d l' . ..• ~ 1 'd' J..... bc i s gran os grupos: ud~cQs;') nao Ludã cas , As ....u a c as os cuo su -
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. ..... . ." '" ..d~V~c:.J.d:lSpo Lo s mov Imc ntic s e pelos Lnt.er-e s s e s; no pr:.r;:.'::'lro caso

..• .~" . - . t . (f o ,. 's ac c ons actcr-nuc.s :10 PC!l'CO (:~GVJ.S ~ mocor- 1.L.'l.c.Uli10n~0.~s;::;acesso- -
rias~, ussori:ll (v~su~is o audivo.is) ü intolectuD.l; no soglli'l.do co
mo de caç a , do s,:msc,ção ou avcnt.ur-as , c r-Lador-e s , imo.gin'J.ti vn s , 0.-

qu i a l ti v as , soc ã ní.s o ostétic::.s. Às nio lúCic:ls c ompr-oandcm os di
ferente: s tipos G,C giná.stico. c c 11Dull"::1ili tar ~

Esquom~ desta classificn.ç~o: I~ - t.a íj runctamen aa s

1 . (motoros 'jc..cossóriQsp0 os mov~- . ~
montos I (visuo.is

soris or-a co s~_
,~'-' v '-'-,;. \2:ur:litivo.s
~~ntoloctuo.iS

AtividD.0.0S
básicas

(
I l' ,.

J
ucc.c as

., .1 pC~2s ~n-

l
i~ • terassos

Yln·, Ludã cc s.14."-"-" _ ~u ......,"_

./

ído caça.
f do sensaGQc ou c.vorrt.ur-aI _

\

1 ~ria~or:~
J.mo.gln:..•..lva.s
aquã s í.t.Lvas

I s oc í.aã s
~stóticas

~

. ' ., -. tgJ.nCl.S-Clc~~sueCtl, Cl.li.1.D1i1:lrquOZc.,c c.
Dull" TInll tar-

h) ...Classific:lçQo :le ~~cCuI'dy o Lc..rson
A ~

Faro. ostos autores, todos os cxcz-c Lõ ã os so :livi-

d~m OITl dois grandos grupos: o.tivos o passivos. Os primeiros s;:o
os e:z:.ocutG.do3 por iniciativa o livro vonto.do elo prn.tico.ntc, en-

, , lt· ..• "1 . t:t . tquarit.o os U ll110S sao aque 88 em que os movamcn 08 co pac aen e

são conduzidos por outrem, tal como ,se pOGorá verificar na gi-
,. '. ~ 1 t ' fO ." '.nas t i cc ao s ac ant.e s ou nos c aao s a sa ot ·.-('>~p~cos.

Eaquema cl.cstn. 81::..ssific2ç~o:
,.-.
iativosI

Exorclcios ~
(yn.SSiVOS

r!:uitas e mui t as out.r-as c12ssificc..çõ::;s pc ãcr-Lam

ser apr-c sc n t ade.s , mas nosso objetivo é tõ.o somente domonstrn.r

aos a'Lunos a s distintn.s f'o.rmas por- ;U'~ podor&:c sor rounidos ou

classificados os oxorc!cio~ f!sicos •

-r-T p' .....··~E (1 • t,. • 1 • '. 1 o f o •••1._ ..•. "-:!.hl' ~ ~QrQc~o~1:.ca.s J.ncJ.spenSQVO~S D. un~t c ·28Sl l~QÇQO

d ..." - ..:J'" D' . 1as Q~lVla2aGS O~ OuucQ~ao ~~sJ.ca om gera. •
De um modo geral podaremos c Las s í.t'Lc or- ::18 n.tivi-

dadc s
t .

fJ.sicas~ sogundo r
c ) ~ i'bturoza-
Pr-Ime í.r-amcnt;o po de r-ornos ~Uvidir os t •oxercJ.clos,

sogundo a sua. natureza em dois gr ande s grupos: natrur-aã s e arti-
ficiais. Os primeiros traduzem Q atividado Q quo o homem ó 10-

•

)~~
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vaGO !la vi<b. habitual~ isto 0, quef ,eXerClCl,OS não Gstão adresua
demente concebidos e cuj4 execu~ão obedece a ~~a forma rigorosa,

t b 1 ld '~t' ..., J.. t ( .pre-os a e GCl. a; os u.i amos s ao JUs 0aI:18U e os exc r-c i c i.o s ccns

truidos pelo homem e que devem ser exec~tados seguindo a forma
traçada consoante o mod~lo estabelecido.

Esquema destaCla.ssificação:
i"na;turais
Iartificiais, construidos, formais
ILsistematizados ou motodizados~

Exercícios

b) - ValeDcias rlsicas
As val~ncias f!sic~3 nodem ser sintetizadas em- ,

•••••, A (quatro grupos representados pela força, resistoncia, equil~brio
e destreza; a destreza compreo~do a velocidado, a agilidade e a
h b '1' ~ d O f, f~' , t - 1 ' f' ,a. l aca e. is exerC1.C10S lS~COS s er-a.arc en ao c.i as sa 'lCaQOS co

A" tmo gerador8s de força, resistencia, destreza ou equillbrio.
Esquema desta Classificaçno:

I~fôrça
gerador0~ delrosist~ncia

'l(oqu:..~brio

Exerclci08

r
VO~~~idac10
ag I L'l de de

hab l Lã dade
'"

[dostreza

o) - Esfôrço
Re Ia. t ivamerit '.3 ao eSfôrço dispondido na sua prá. - --

t.í ca , .' ,~s'to e, ao :'\ • ~ f.. ~t-.consumo ele encr-g i a, poc.cri os oxorC1.C1.03 l1.S1.COS
S0r grupados era suaves ou fracos o intcD30s ou fortes, havendo
ontro êles uma escala de grada",D:o'5 ,

, .. ,. tA " " .que acnm, t~r:i.aum ormo mcu i o,
Esquema dosta CIQssifica~ão:

Exerclcios
[

suaves ou fracos
do Ln ben s i d'<,lo ~r:ódi a
intensos ou fort03

d), ••• Ação
O f •
'S cxe r-c a c t.os flsicos po~em ntuar principalmonte

sôbre detGrmina~as sinergias musculares, o, nos~o caso, s~o ditos
- - •.. • f. N.,.e aç ac .Loc:::.l:..z:::'..uG.ou aria Lf.t.Lo os, ou podem ter acao s0r:.,:)r:::Ll.lzadn

sôbre org~nismos, a~uundo principalmonto sôbro as grandes funções
• ~ 1 ..:J ,. , • -t;uanao sno cn~~a~cs sln't00~coS.

Esquoma desta classificação:
- f,J:o.;xorC1ClOSf- " d.lOCa.LlZa'o.-

(generalizada - sintéticos
analíticos

do
..•açn.o
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e) - Coordcnaçio neuro-muscular
As coordenações neur-o-muscu'l ar-e s podem s er e du»

cadas, desenvolvidas, aperfeiçoadas por intermédio de exercícios
tlsicos que e st.abeLe çam conexões ps ã c o-s s omá t Lca.s cada vez mais
importan tese, assim, os oxerc:Lcios pcde r-Lam s er clas sif.icados
em simples ou fáceis e complexox ou difíceis, conforme,o grau de
coordenação neuro-muscular exigido paro. a sua execução.

Esquema de s ta Classifica,~ão:

Exercícios de coordenação fsL~les ou fácil
neuro-muscula.rGomplcxa ou difícil
f) - Valores bio:psico-sociais
Ir' t •ra excr-c a c a os que se apr-e sen tam, conforme a sua

duração, intensidade, complexidQde, condiçõss ambientais, etc.,
N ~como oxpressao positiva sob o ponto do vista. bio-psico .••social,e~

quanto outros se poderão apresentar corro oxpr-e ssao negativa, sob.
o mesmo ponto de visto.. Assim, determin~da atividade f:Lsica po-
d b f" ..," nt . l' t., ,. ~. ' - rle ene aci ar- ri s.i.ccme e o .i.nu.i.vacuo ou pOGO pr c jucu.c a-u o, po-re

ser-lhe agradavel ou desagradaval, e, finolmente, pode sublimar
os seus instintos de agr-e saàc ou exaltá.los.

Esquema desta Classificação:
Exerclcios de valores
bio-psico-sociais [

POSi tivos
. negativcs

~~.~:o~~~~~i-~~~o~~..~:..
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pg. 33 linho. 1
11 2
11 4

" 8
II 9

11 28
11 33
tt 35

pg. 34 linhe. 1

11 5

n 7
11 11
ti 17

11 21

11 22

22
11 23
,li 28
" 29
11 30

" 33
1/ 35
11 38
11 44

pg. 35 linho. 5
\I ?
11 9

I' 10
11 11

erra.do
!ZTODOS
C.•ilit'"CT.s ...U 8 'I'I CL.8
SUMARIO
(Het':)üo Fro.ncês)
lvIetudü N<.1.turc.l de
H8rbert~
üU q o S0 culocc..

certo
ltlÉTODOS
C.•"Rl.C TJ-"aiS T I CúS
SUl~:H.IO

(lIétodo Fro.ncês)
l.J~todo Ho.turo.l de
,Heb0rt~

0Ll que: se coloco.
etc. ou segundu ütc., ou segundo
üm grupos segundo o..s eLl grupos, segundo
inergio.s llusculo.rüs

ca.listenia.. cano no
Llet6do fro.ncês.

o.s sinGre;io.s Lluscula.","
r0S

. terrí 'tcc.11s on1C:.,no ne 0-
do francOs. ~tc.

tro
Vi.cünt0 Tovar de Ca.s- Vic0nte Tovo.r Bicudo

de Ca.stro
e desgo.ste.
iaí.ogêrrí.co ,

exclusivauciltc' mo .•
gênico..
Fina.luente o eX8rcí-
cio de
o.s energias reserva.
do ,desgastando-o todopro1.ongo.do. se
f6sse a.lcc..ça.doo

G de desgo..ste.
oioe;anicos.
exclusivauente uio-
gênicos.
FincÜudnte, o exe rcf ~
cio de
o.S energia.s de reser-
vo. dodesgastnndo-ojtodopro1.one;o.do.,se
fôsse o.lco.nçadc o

o exercício lloogêRico o exercício niogênico
p r-oLonguda i d.í.oua aera p r-oLoriguda indicns-

seu
lüogênicos
pseunogênicos
olIétodo Fro.ncês
a.na.liticos por
e aquelBs 68
se dicotonizD.Q eu
o.presenrodc.. pelo
por Geo~qe rrérbert,de SB uetodo

Lliogênicos
pneuDogênicos
O Idétúdo Fro.ncês
a.no.lítico~ por
e o.quêles se
88 dicotonizo..u. eu
c..presdnto..do.~Qlo

,por Georges Hebert.
de seu uétodo

l
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pg. 35 linhé.112
11 13
" 15
11 17

ti t~
'".t.:J"

"
"

pg. 36 linho, 12

11

••

"
"
ti

11

errudo
de Hérbert é
de Jou: vi 11e ·~1e-Pcn t
"L-' - +rlerbe;r"'I
de Guths~Euths.

~f1eXionQJ.lento, /""."-C\ "1:.1· ~ "'Y':I ~ "'\ ••••GO~ôl'-' ,~(:""_be r t .de He~bert repUC1Q
44
.:.14

J' •ps exerC1C10S
"o.ssou:p1issew0nts -
F1exionc.nentos)

certo
, ,de Hebert e

de Joinvil1e-1e.Pünt
i'Hebert,

de Guths-Iluths quem-
to o.os o,pore1hos e
de Rube1ais quo.nto n
doutrina.
(f1exicn:.;uJ.entos)Geo!'7e Hebe:rt .de H~bert repud1a

, -os exerC1C10S
"o.sscup1isseuents"
(Flexiono.wentos) ,

•...çao
existe ULlo.c1~ssifico.- existe WJn c1nssifi-

...•C:1ço.o
13
16
17
18
19

D<1gico.dos exercícios único, dos exercícios
instituto Centru1 de Instituto Centrnl de
Ginnstico. de und. Ginústico, de Lund.
f'unduuerrta i s A, e fundD.I..lento..is..n.,

fundmJ.ünto.is B. Os fundruoentnis B e
6xerclcios finnis ou
de relo.xruwonto. Os

~sn1tos. Os exerC1-
cios fino.is (inculto.-
tivos) pod0u ser de
relo.XOLento, quo..ndo

.., , .t -o. seSSo.o e UU1 ü ~n-
tenso" e de deriva-
çãot quo.ndo Lluito
conpLexo ,

re1o.xo.uento e derivn-
tivos
esqueno,s do
e Sl<o.:CSt.r-OLl
oubros e espnduo.s
grnnde fisiólogo
prevê que

23 so.ltos e j~Gos(fucu1-
to.tivos).

~

pg. 36 linha .:11 r;~Jo..xo.L1ento

11 .1:5 esqueLln de

" 45 e Sknrstron
pg. 37 linhe. 10 oubro e 8spnduns

11 14 grnnde f1siologo
11 l5 prevê o sisteun que

,..
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errado
pg. 37 linho. 2~1

.3-

certo

" .seus exercJ.cJ.os
deoonstrando; coo os derJ.onstrando•..cou as

pg. 38 linha :3 o.ssorial (visuais e
audivais)

11 4 criadores,
11 21 dinruunrqueza. etc.
11 44 natureza eu dois

pg. 39 linho.30 ~esto Classifioaçno
" 38 sebre organ~suos,

pg. 40 linho.2 podeu ser educ~do.s
It 6 e conp1exox ou
1/ 8 desta Classifico.çao
11 11 bio:psico~sociais

experiencins que rea-
lizou, n sua falto. de
fundauentos científi-
0013; cou os seus exer-
-' .CJ.CJ.os

se nsorial (v'isuad.s e
auditivas)
criadoras,
dinnoarquesa, etc.
natureza, eu dois
desta classificnç~o
sebre o orgnnisuo,
poden ser suscitadas
e couplexos e
desta olassificação
bio~psico.sociais

-

.:»
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C U R S O SP R E P A R A T 6 R
S I C A
I O S "M A G 1ST E R"

Para oandidatos aos ooncursos de Ingresso no Magistbrio
Se cundár Lo, Normal e Industrial.

DIRETORES:- Profs. Manoel Pereira e Rosalvo Florentino
5~ J.•L"'LA Prf .Dr. Inezil Penna Har Lnho

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...----

o Iv1ETÓDOFRi,l:WÊS,PRDTCIPíos GERl;.IS.E FORHb..SDE T:RLBb.LHOFíSICO.
APLICAÇÃO DO TRABALHO, VALOR EDUÇ.ATIVO. DA OPORTl)HIDADE DAS SES-

N ,SOES DE EST1JDO. EST1JDO CRIT.lQQ.
SUHÁRIO

1) - O método francês:
a) ! origens
b) - apreciação da obra cpmpleta
c) - principios gerais - bases fisiológi-,cas e bases pedagogicas
d) - formas de trabalho físico
e) - aplicação e execução d~ trabalho
f) - regras â seguir

2) .•Valor educa tivo do ~iétodo Francês
3) - Características das sessões de estudQ
4) -, , A- Apreciaçao cr~tica do Metodo Frances.

I PARTE - O IvmTODO FRANCÊS
a) .••Origens.

A Escola de Joinville-le-Pont foi fundada. a 15 de

julho de 1852 no mesmo local onde hoje ainda se encontra. A sua
fundação verificou-se quando o Narechal Soult, que aliner:tava i
déias ..favoráveis à"educa.ção f:tsica, era Ninistro da Guerra e
contou logooom a entusiástica oolaboração do Comandante ã'Argy
antigo secretário e d í.s c Ípu'l.o de Amor-os , e Napo Leao Laisné, sub=
-oficial de engenharia e que também fôra d í.s c ÍpuLo de ;ifioros.A

. - A,Escola adotou, entao, o Regulamento Frances de Ginastica aprov~
do a 24 de agôsto de 1846, pelo Ministro da Guerra com o titulo
tlInstrução para o Ensino da Ginástica nos corpos d e tir-cpa e nos
estabelecimentos l"lil::'t.ar-e s" e elaborado por uma com l.s sào da
qual faziam parte o general Aupick, o coronel &~oros, o capitão
D'Argy, Napoleão Laisné e outros. Êsse regulamento, apesar de
muito simples, enéontrou díficuldades em sua aplicação nos cor-
pos de tropa quasi todos muito,deficientes em recursos milita _
res e de pessoal especializado. Foi, ai, aprovado e publicadoum
pequeno volume sob o tItulo IlGuia de comando para uso dos ins _
trutores de.Regimento" •.Eml855., o comandante D'Argy pub.Lí.c ou
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tllnstruções para Ehcino ''::'à 3-1i1âst:tcau,que se fazia acompanhar-
.._ . .•• tde um plano e de uma r81.o..çaode apa.relhos usados nos exerclto.ê

Apesar de ter deixado ~ em 18561 o comando da Escola, .em virtude
de ter sido promovido a tenente-coronel, o seu trabalho ttInstr~
çãopar9. o Ensino da Ginástica" foi reeditado e em 1865 e 1872,
e orientou por mais de meio século as atividades de Joinville.

A 22 de de:'embro de 1904, por decreto do Pr-e-sL -
dente da República Francesa, foi instituída uma conissão inter-
ministeri~l para trat?r da unific9.ção dos métodos nas escolas,

• ' • • 1" • r- 0"- 1 '1'glnaslos e r-eg Lme nt.o s , vessa conl8r.!ao,PPf;slo:u::ia pe o genera '
Castex,faziam parte, entre seus 13 mem.br-cs, Demeny e Racine,r~
sultando dos tir-aba Lho s da mesma o "Hanue I d '·Exercices Physiques
et de Jeux Scolares".

Após várias tentativas, ensaios de alguns novos
regulamentos,. baseados sempre nos anteriores, com pequenas modi
ficações; depois de muitas discussões em que tOli1n.ramparte Tis-
si; e H6bert, com a experiência advinda da guerra de 1914-18,

A _

com o interesse de todos pela momentosa questao, surgiu,em 1919
um 'complemento ao "Manuel d'Exercices ?hysiques et de Jeux Sco .••
lares" ~ -Embor a tivessi sido classificado COl110 um com.plemento do
nanue.L anterior, era, na ver-dade , "U."l11 manual Lnt.e Lr-ame ntie •novo, ,
com o titulo "Pr-oje t de Réglement .General d 'Education Physiq;ueu•

Foi esta a'origem do atuü.l :qegulamento Geral de
Sdt:;.caçãoFíSica, pois tal projeto foi consolidado em 1927:quan-
do surgiu a ediç~o definitiva~do nR~glement Genera1'd'Education
Physiquelt, reimpressa em 1932.

Após êsse breve histórico estamo s em condições de
, A ,analisar o Me todo Frances da Escola de Joinville ...1e•.Porrt,

b) - Apreciação da obra comp1et!J
o trabalho coordenado por Joinvi11e compr6ende 3

partes assim distribuidc.s, com os respectivos tItulos:
Pri..'TIi-€rePartie - Ti tre I - Bases Phys ão.Log í.quos

Tjtre 11 - Bases Pedagogiques
,Titre IIr. Pedagogie Appliqu6e

De uxá.eme Par-b í.e - Avant .•.•Pr-opo s-L 'Entrainement '
Titre IV SpDrtslndividue1$
Titre V - Sports Collecifs.
Alli~exes - Organisations Diverses

Troisi~me Partie- Titre VI - Education Physique
Mili taire

o titulo "Bases Fisiologica,sU compreende: Prolegó-
-:e.nos;- . - ~1 ••Bases fisiologicas da Educaçao Flsica;

11 - Plano de Educação F!9ica
,..., A - A. •.•111 - Noçoes sobre o <,ontrole fisiologico dos resul
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tadoa do ~x6rc!cic.
O titulo \lBases P€dagógicas" encerra:

l)-Princ!pios g~rais do M~todo;
ll)-Rcgras gerais a seguir para aplicação do

T " d1'.i6tOo;
111)~Regras concornantes à conduta e execução

.do trabalho;
lV)-Construção de um est~gio~de um ginásio e

de uma piscina aberta.
O tItulo "Pegagia Aplicada" ~ a exposiçio dos ex

ercicios empregados, que se faz por esta forma:
l)-Quadro d8 conjQ~to dos elementos do método
) - ~11 -FormaQoes e evoluçoes;

11l)-Flexiona~entos;
lV)-Marchar;
V)-Trepar;

Vl)-Saltar
Vll)-Levantar c transportar;

Vlll}-Correr;
lX1-L:lnçar;
X)-At::cc.r-:defender-so;
xi: -Nadar;

Xll) .•Poqucnos ioQ'os!.) o :J

Xll1)-Gran~ús jogos é jogos desportivos.
A Ao # ,Esses tres titulos, como ficou dito, pertencem a

P· . P +-' •• t.arrí , • d'f d Ldr-amei.ru ar-t e, a mai e ll';lporan ce para nos e a maa s l U,.Yl l a ro
Brasil.

Vejamos ::gora a segundo. parto; ela apres8nt~ um
Prolegómeno sob a ep:l.grclfenO t.r-eãriamerrt o desportivotl,

los IV e V e Anexos.
O ti t.u Lo !.V "Desportos Indi v Ldua i s" r6úr~o os me s

~os titu':'

mos três grupos ass5~ 1:s~ostos:
lÇ: ?;rupo: a I!')arcb'.l~a corric1'3.;o salto; o Lan

çamento.
2º ~uro: Generalidaães; o box ingl~s~ o box

frances; a luta greco-romana; o jiu-
-jitsu; o jôgo de pau; a esgrima.

32 grupo: pesos 6 halteros; ginástica QC apa-
relhos; o cabo de guerra; a natação
e osalvamE:nto; o remo;' o ciclismo;
os desportos de inverno (ski).

O titt..üoV, que SE:refere aos "de spor-t.o s coleti-
11 t '" d j-:-(;·~-·'!r4-,:. t 01"~· d ....1""\ e , ~ .~ ~.,::: • .• u.Ladavos, r-a ta os scgu i.rrce s, __ ern e Ul1.CA. Ln t.r-oduc ...o Lnt í.tu aoa

••• •••• I A"Consid.eraçoes. gerais" sobr-e os- jogos: Bas.quot.cbo.Lç futeb:ol,hoc-

5~
!."
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key e rugby.
20. •• • •••Os anexos refcre~-se, na - parte~ a organlzaçao.

um estádio;
..• l't·de uma ccnoe t í.ça o at e a.c a ;

de um cross-country;
de uma con:pet:i.çãopor equipes.

t . ~O tltulo VI, que se estende por toda a 3~ parte,
~ dedicado inteirament, ~ Educação Frsica Militar. Est~ ;le de!

, ...dobrado em dezoito capitulos, dos quais os quatro pr~leiros sao

de:

êstes:
I · Generalidades s~bre A Educação FIsica Mi-

litar;
11 - Regras a seguir para a aplicação do método,... -a direçao e 0xecuçao111 - Regras concornantes

do trabalho;
IV - Pedagogia aplicada.

11 PARTE - PRINCíPIOS GERAIS E FOR~·'Lc,.SDE TRiiBALHO FíSICO
, •.• t

Segundo o que preceitua o rletbdo, a educa ç ao fl-
sica deverá ser orientada pelos principios da fisiologia. Cabe

_ A ,

aqui assinalar que a redaçao do original frances, a respeito,e
a seguinte: "L'Education physique doit être gouvernêe par les
principes de 130 physiologiett• No entanto, a tradução realizada
e publicada no Brasil diz: "A educação fIsica deve ser orient~
da pelos principios anatomo-fisiolégicos". Ora é evid~nte que
a palavra anatomo noo se encontra no original, tendo sido acre~
centada na tradução, o que torna bem claro que os tradutores
não tirJ1am ainda logrado livertar-se do conceito anat~mico que
dominava entre nós desde fins do Último século.

A ~ ~Durante a infancia e educaç~o fisica deve visar
o desenvolvimento harm~nico do corpo, enquanto na idade adulta

, •. , No seu papel e manter e melhorar o !unciono.mento dos orgaos, a~
~ ,mentar o poder,do coraçao e dos vasos s~~uineos, o valor fun~

cional do aparelhos respiratório, a precisão e eficácia dgs mo
vimentos e, pelo conjunto dêsses meios, as segur-ar- a saúdc ,

, - •.• tUm metodo de educaçao flsica deve ser simples e
acessível a todos com processos va~iáveis e flexíveis, para se
amoldarem n tôd~s as constituições. ~M seu conjunto, deverá a-
branger:

I - A Gdü.cn.çãofisica elementar (pre~pub6rtária)
, . Idestinada as crianças dE 4 a 13 aTlOS, mais ou me'nc s ,

11 - A educ~çõ.o fisic~ secund5ria (pubertária e
post-pubert~ria), destin~da aos indiv1.duos de 13 a 18 anos.

111 A·, "! f t • • (d -I- •- eQucaçao lSlca superlor esporulva e a .-
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tlética), des~inada ~os jov6ns admitidos a êstc gráu e Rue podem
seguir suas práticas até o declinio de sua fôrça muscular (30 a
35 anos).

IV . d .., f ,. f ..- ~ e ucnçao ~slca emlnlna
V - As ~ptaQõe; profissionais

VI - !:. ginásticQ ~ conservação para a idade ma-
dura (após os 35 anos).

.., .., ,Os limites acima indicados nao sao ~lgidos; fun-
• d' d t ". . f ·,T· d. ~c a.onan o ma as como UI'1aa ver enc aa aos pro e ssor-e s , no s a.n lVJ.-

duos anorMais a idade fisiológica não conincide com a i~adé cro
no1ógica, devendo, nestes casos, prevalecer a primeira.

Estudemos, agora, separadamente, cada uma das di
visões apontadas~

I - EDUCAÇÃO FíSICA ELEMENTAR (OU PRE-PUBERTÃRIA) - Toma as cri
,anças com

idade compreendida entre 4 [..13 anos, mais ou menos. Nesta fase
a cri~nça se encontra em pl?no crescL~ento, necessitando, sobr~,tudo, de uma vigorosa saudc. Os.objetivos primoriais da educa •
ção fisica serão: a)-desenvolvimento das grandes f~~ções:re$pi-

.ratorias, criculatôria, articular, e tic , ;
b)-educar a coordenação nervosa, sem qualquer

preocupação ge desenvolvimento sistemático

11 - EDUCAÇÃO FÍSICA

,dos muscu10s.
SECUNDÁRIA (PtnERTÁRIh E POSTPUBERTÁR1A) -

~ . .Nesta fase abrange os individuos com idades com-
preendida entre 13 e 18 anos. Sab81j1osque, entre nós,a pub<::rda"
e se instala mais cêdo nas jovens. Nesta fase os tecidos em via

de transformações são sede do atos nutritivos intensos; a resis
•••• ". .!ta "" # Nencia organica e f'r-ac a e n. forço..muscular noo esta em relaçao

, ~ , #com o tamanho do Lnd Lv í.duo , nem a funçao respiratoria esta per-
N ~".~eitamente educada. Eis ~ ra7ao Pçla qual os exercícios de for-
~ça e de fundo devem s er- excluléJ.os,.da me srna forma ql~(' todos os

exerclcios violentos. É ~os 16 e 17 anos, nos r~pazos,que a su-
er-a t Lv Ld adc nutritiva QOs ossos se atenua e os núscu1os,desen-

, ~ Aolvendo-se rapidúillente,eomeçarQ a adquirir rel~vo; a resisten-
eia aQmenta, se beirrque ainda não seja inteiramente satisfat~ria.

- ~ ( ~_11- EDUCbÇ;"O FTSICA SUPERIOR DESPORT1VA E ATLETICh) - Vai dos
18 aos

35 anos, mais ou monos. hOS 18 anos o crescimento ainda não,es·
~á terminado, mas 2 s~ intensidade terá diminuído bastante. A
ossificação do esqueleto só ficará concluída aos 22 ou 23 anos,
raas desde os 19 a res:st~nçia é suficiente P::ü'Q suportar um v í.go

roso trabalho dos músculos.
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o aparfeiçoa~ento da saúdE constitue o principal
cuidado nesta fase. Todo aquêle cujo desenvolvimento se tiver
feito normalmente, poderá, sem receio, suportar os mais rudes
exercicios, ,assim'~omo as prátic~s desportivas de maior inten

, -
sidade; observados, certament6"os'cuidados indispensáveis que

,preservemo indivíduo da estafa.
IV - EDUCAÇ,ÃO FíSICA FElVIININA ~ por volta dos 8 ou 9 anos que

começam a aparecer as.diferen -
-', #ças de sexo que se irao acentuando ate a idade adulta. Dai coroe

# ,çar a aparecer a,necessidade de adaptar o exercicio as caracte-
rísticas do sexo •

Não deve existir a preocupação de desenvolvirr.en-
, .•.to muscular ou da força na mulher, mas a de obter um perfeito ~

quilíbrio orgâniCO e favorecer a harmoni1} das formas, que na ~
lher se caracterizam pelas linhas curvas. Os exercícios devem
visar a, função mais importante que a niulher tem a desempenhar,

~ N ~ .que e a maternidade; esta a razao .peLa qua l, seu fi!l1e,favorecer
o normal desenvolvimento da bacia.

Segunà.o a posiçno em que o indl
# Nviduo desempe nha as suas funçoes

certas sinergins são constnntementesolicitadas, enquanto outro
#pouco, ou nada, produzem~ Para rest~belecer o indispensavel a-

~ A, ,quilibrio organico e preciso dar atividade compensadora aos or-
gãos que por muitas horas permanecem imóveis ou pouco se movi -
mentam e trabalho diverso àqueles que executam continu~dam0nte
am~sma tarefa~ É a isso que se denonina ginnstica ds.compónsa-

v ADAPTAÇÕES,?ROFISSION~~S:

çao.
VI - GINÁSTICii DE CONSERVAÇKo PbRil. L. IDLDE M.';'DTJRA:Quando o in-

div:1duo atinge os 30 ou 35 anos
de idade, certos exercícios se lhe vão tornando penosos,da mes-
ma forma que as atividades d:;sportivas, em,caráter de competi -
ção, lhe produ~em grandes abnlos orgâniCOS. É pr€ciso, ·então;d~
tinguir entro es at ãv í dade s aeoriseLhav eLs e as con t.r-a+Lnd Lcadns,

~ ~O exercicio moderndo, certos desportos que nno exigcm esforços
violentos ou de intensidnde prolo!lgada contribuem uara a manuten_ _. .J,. _

- # tçao da saude porque favorem o equillbrio do funciona..mento dos
órgãos, jáfacilitando a circulacão sanguinea e consequentemente
favorecendo a eliminação de substâncias t;xicas, já. permitindo
o melhor processamento da hematose, quer possibilitando maioram

, -
plitude dos mov;mE;::ntosarticulares, quer contribuindo para a ma
nutenção6stética.

62
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BASES PEDAG6GICLS. -.
. . "" , "A d •.• f t •Segundo ~ deflnlçao do Metodo e ucaçao lSlca

compreende o conjunto dos exercícios cu.ja prática racional é m~
tófica 6 SUscétlvel de fazer o home~ atingir o mais altQ gráu

, if ltde aperfeiçoamento fis:1.eog compa t ã.veL com sua.natu:;reza• E a.~re!
centa: lia fato do homem po asuã.r' SC.llds,fór.qa e harmonia das f0E._
mas, não indica que tenha atingido o seu aperfeiçoamento totalu•

E justifica: tt~ preciso, além disso, que aprenda.
a explor~r eficazmente tôd~s essas qualidades na vida cotidiana
G que, as sim adquira um a.umerrt.ode valor e de energia que lhe
permito. dar o seu m~xi!'lOde r-end íme.nt.oao br-aba Iho com o m:Lnimo
de despesa e fadiga. ...., ..•

L educaçao fisicCt nuo deve, pois, limitar-se em

assegurar o mais perfeito de eenvoLv Imerrt.odo indivíduo e em fa-,
eultar-lhe o melhor rendimc::1toe 8quil!brio das grandes funções:, .deve, tambem, e principalmente, 8nsinar a disciplinar os rnovimen
tos e a contrair hábito~ musculares que melhor s~ adaptem às a:
plicações úteis da vida.

•. N' .,Tal e a concepçao nitidamente utilitaria do Met~
do Francês, cujos processos resultantes do conhecimento prático
do homem em movLmerrto , visam o desenvolvimento harmcnão so e a
melhor exploração de tôdas as qualidades fisic~s e morais que
eonstituem o aperfeiçoamento real da natureza hQmana •

Essas qualidades gr-upada s por ffLrrllia.,po dern ser
enunciadas por uma breve fór~ula:

Saúde
F'o•...'Y'~"".•. _ ~u.

Res isterlcia
:Jestr0za
Têmpera de cúrputer
Húr~onia das formas.

f. sáúc.e reside no perfeito 'equilíbrio das gran-
des funções.

A ••••

L forca. pode se definir c~euma.maneira ge:ral: to
da potência cCl.pazdo produzir uma certCl.soma de trabalho~

No homem Q qualidade da fôrça varia segundo a ~r
~, a natureza e o àesenvolvi~ento de seu~ músculos, assL~ como
segundo a potsncia do 8 e'1.'.. influxo nervoso.

Vários fatores que intervêm, per~item avaliar a
qualidQde da fôrça; são êles urincipalmente, a qunntidade e a
dur'ação de trQb:tl~lof'or-ne c i.do, Ja intensidade e a VElocidade comA _

a qual -a força exerce sua açno.
A r8sistência depende da ~gridade e do melhor

• #'ItI .""* ( • , •••desenvolvlmento dQS funqoes de nutrlQno compreendldos os orgaos

b~
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..• ) •..•de excr-e ç ao , em r-eLaç ao com 8. integrido.de e dc serrv oLv ârncnbo do

apareL~o neuro-muscul3.r.
l"Ianifes ta-se, ciG Ul'1 lado, por u.'11G. lute. ma Ls efi-

caz contra as doenças, e, por outro, por um meLhor- rendimento da
~ • _ It'maqu rna por uricv . melnor

mento da fadiga.

J,... N::'J .,repQrulçc.o C2S Q~speso.s e dai o rctardo.-

..•.
fi destrEzo. se mn.nif6st.J. pela :mo..is econonica uti-

lizaç~o da fôrça e por suo. o.ã.c.pto.çüo judicioso. 3.0 tr2-'!Jt::..lhoa. exe

cut.ar ,
A aquisiçQo dest~ qualiQo.de repousa no. ecuco.çüo

perfeita do sistema nervoso.
O M~todo Franc~s, cujQS ten1;ncias utilit&rio.s

'" nforam assinaladns, repudio. o emprego maciço e b~uto.l à~ forc.a,

d . d ,. d ~t. - •que correspon e a um ver ac.e a.ro e spez-o i.c a.o Q.G energl<'';..
A •

A tempera dÇ) 08.1"8.ter suger-e energia, cor-agem e,
.••• A .•••

gosto pelo esforço, donde eriana a firmez8., a resistencia, a a~
dácia, ·0 sangue frio, o amor- pela inici8.tiv::., pela luta, pelas

responsabilidades, om

tituem a virilidade.

..•.
1..:L.'I1G. ;,a:lavra, toà.::..s as que consqua.lido.d.es

1. N; harmOnl8. do.s formas e das proporçoos podo ser--..- -- .

considero.da como a resultQnte das qaulidn.des ?r8ccic~tüs;supõe

com efeito a Lnt.e gr-Ldr.c c pc..rf0i to. do s órgãos, jC8c~1volviI11cnto

1 1 #1 . .:.J .••• t # • #, •museu ar norma , eo.i a.c.a e s cr-u ur-a 08880., s rne cr-xca
flexibilidade no andc.r-, fir!"úes·~ no porte".

O l'Iétodo Francês, )a:"'Q eLcançar- QS quc.liú:tdcs

o 8':::111 desvio

que ac abam de ser aporrt ada s , pr-oconLzn soi s f.or=ias de trabalho:

I - Os jogos

TI - Os tt '18 $OUP 1 is 8 encrrt s 11

III - Os - eduoativosex,-,rcici.cs
I\.r •. P.s ., ..•

'J.pl.lC o.ço E:;E'

V - Os desportos inctividuais

VI - Os d~,sy'",ortos cole tivos

111 PARTE - APLIC.L·~Ç":O E EXECUÇ::O DO TRiBALHO - VALOR EDUCL.TIVO

-e-, • 1° N , #, d.r..6:~r::..s ~~era-:.s}.~QrQQ [~P lCC:.QG.O Coe ~neLO o

... . 10'"Q,u_,t:t"'O sue -:.~~r-egr-a s a s egu i.r- para a c p a.caç ao do

Nétodo:

l~ -
2º'-

.! ri ri .! 'TT (! -;, -;•....C"

.L.lu..L' ln'..-,·~,;.,•GrUp8.L'_ll:GO~.oS
I~npt"~~- c'o·ex-rc/c~oJ:l\,Á'-<,. C:',;"L~~~' '- ~. t.J ..L + •

3~ t ..., t •~ - ~~raç''',o:,o cxsrC1C10.
I ~ iJ- oç.'''' .-- •.
11- - e~l(·ic~~ro nsr'oc'c"...,.. ~ _ .. c. _-,: __ ~ _ 0,0,- ~., ar-, .~ ~ tr"'uç~o'.'. _J.J.S _.u. •

lf!o ~ Grupe.mento dos ind:!.v:::5:I..l':)S

o ~·~:~t~d.o
A

Fr~~·..lCCS ,
, ,.:] .-,.t. - eonae ado n'J. :;.__SlQloglo. e n8. ex ••

/1
.;1'"'
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periência" ado t'ou uma cLas s ã f'Lcaç ao r-ac í.ona.l em gr'-.::;:·os de valor .
f~s" l' . " ." '. " '..L. 10 9p';lCO aene í.ve Lment.c equ i,v a.Lcn te , R.Ssara "COY1:J8:

Educação risica 010~c~tar
19 grau - Cr-Lanç a s do 4 a 6 a.."'10S

22 Grau - Crianças d8 6 a 9 anos
3º grau - Crianças d0 9 a 11 anos
Lº gr-au •• o r-Lanç a s do 11 a 13 anos

(:pré-pubertária)

1º grau - udolGscen~cs do 13 a 16
7:l' •.• f{ o .' •,DQucaço.o 'lSlca se cir lcla:t'la
(pubertó'ria o po sc ...p.abe r t ,

[;..:10S

22 grau - r-apaz o s e mcças de 16 a
18 anc s ,

'M' .., fi"' "t,ducaçao ri.s i.c a sU}:o'1:'Ol"

'd t" t"'")~ espor lva e a ~GG~~u
Adu1 tos ;.10 amb c s 03 SGXOS do 18 a

30 ot:. 35 anos

G" , .•..o ••••••lnaSv1ca de CCUsG??+;ao
para a idade madura

iU",ü-cos c10, 'ambos os seX08 com mais

do 35 anos.

~'?,'s"'t>O ll"mitr:'~ s~·'" mens í.ono.dos ""'e.,...,ns c .....,··.... l"ndl"~ .11'-".~ __ .__ ... -- ~ u. ..-' _1_'-" i:;) .i (".t,. ~.;:'" .•....• ~, ~.Lv _

cacâo , \J educador d sv e ""1"'e s t e r muito ma í s D.tenç20 lJ.2 :f\;rmação
-" t - f" . 1" 1 ~ 1" t 1 - "'"duOS grupos ao es aoo lSlO og1vo (OS ~n~lVlCUOS ao qU0 ~ su~ .l~o.
de real. O vo.lor j'isioiógico dos indivlduos é do t er-m.í.nudo , a

• (.. '... ••• \ ""') H ,.:tpr-aric a.pi.o , por um -pCo..::10 me d.Lc o r:1lnUC10SO.. AS Ll.l: or-maçoe s dQ.L..Q.s

pelo raédico são cc:c:')leto.do..s o. partir dos 13 anos, pelos exame s

ff. o ( ".18lC08 parlOQ1CO~ . -" 1 '.j... • "d' fI "'.lna1C::UU o v a or pr-a "lCO ~LOS a.n lVlC UOS.';;!'S-
c ompr-ov ado s pelo certific,:/~,--· do eductl.ção

çlÁ e
.1 e, -ses eX(U11esf1SlCO '} sa

flsico..
,'" ". i -' " ":1 f "t'v exame 118 o.i og i co devor-a ser ..:..eVD..CtOo. ·0 e 1 o

• t o d 1no ~nlClO o ano esco ~r.
~~ z o ;\~~+-''''~lo·,......!... _.1.1. ...• vv.. •

IlNo de cur-ao dos E,XX:lOSl,:ódicc,3 dGv·.) sor Lnd.Lca

do o grupo no qUP.1 SOl"'õ'CLnc Lu í.das as c r-Lanc as , quc Lquc r que s2,
ja suo. verja~ei?a ido..de. Moncicnados, cs
sado s 6.0 ·toc1c tro.b:J..lho ftsico" ou sômonto

que é':.'::lve::l sor clispen-
t "oxC'rc1810s,do oor-t cs

ao instrutor deveill.s3r ~D..do..sru~5es'o indic~dos, 8e fer c oo..so,
., • -:'I 4 ":t0 '. -, '::l'"os exer-c a.ci.cs , Q0 or-cem meua.ca., pr-opr-a os s";'''10.L.L10ro..ro os tauo cro

aLuno , l~o que concerne aos ado Le sccn tio s c aos j::vens,
',. d ld :1.... • " , .•• 1 '1o IDeQlCO e c i ;J, c.ur-arrce SGU exame a.m.c l,o..1.., se o o.. uno PO: ..•0 ser

considerado como normal, e em condiç5es de seguir <J gr-au corres-

pondente ~ sua ·id~do.
~ , d ',", 1 '",'~u 00 os os C~SOS o !J.--::C.:.1C.:'POQGC Q.SS1l1C,'lT,

por suo. c cn t.a , em um. Cra.u Lnf'o r-Lor , 'cedo a Luno quo 31c jult:;.~r

retardatário, ou que deve S8r pcupudo duro.nto um de tOl'mina.do
tempo. Paro. as crianças do 4. a. 13 ano s , crrt r-o os qu- í s o. dos
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troZ'o.e, principalmente, a forço., n~c davem ser solicito.das, o ~
xamo f'Ls í.o Lóg í.co é o ba stan t.o.par-apcz-mâ tir 0.0 instrutor inclu! •
los no grupo dcsojo.do; pa.ro.todos os indivldUos mais idosos, êste
exame devo ser c o.rp Le t.ado por um exame pr6.tico.

Cabe o.os professores do 8duc.:.ç~0 flsico. comple-
~ ~ ,mentar as informo.çcc,s sobro o valor fisi(;108ico do aluno, subme~

tendo-o a provo.s pr6.tico.s, de caráter OS68ncio.~10ntG individu~.
O ' .' d.numero das provas var-a.ar-a seguno o grau fi -

s í.oLóg í.co do 0.1uno , Po.ro.co..c..auma do La s 0 fixo.do um limite infe
rior quo o aluno dover6. nlco.~çar paro. ser a~~tido 0.0 gro.u ime -
diatamente superior.

As provas dcverê:o s or , obr-í.gat.or-Lomorrtc, efetua.
o.s em dois dio.s:

a) QS pr-cv as Impnr-s s no primeiro dia;
b) o.s provas po.ros no sogundo dio..

2A ~ Ado.pto.ção do exerc1cio:
O regllQO do trabalhe físico o. que serão submoti

':'osos til unos .de pcnde t

lQ - Do fim o. o.tinzir;
2º •• Do. dificuld ade e do..

, .propr1asin t.en s i ~12<.le

dos 1ivorsos exerclcios;
• A t.,...,3º - Das qualldades que estes exerClClOS sao s~

cet1veis de desenvolver ou de nperfoiçoo.r.
O profossôr e~contro.rá nos qURdros seguintos o.s

.~."" • "te"" . ..... f •2-TlQlCo.ÇOOSger-aa s que porrm z.r-ao compor um pr-ogr-ama Ci.êl exerCJ..C1CS
convonãont emcnt.e o.c:'::::..ptadoao va Lor- r1sico de seus aLunoa , (Ver
:JS quadros no Rogulc.monto Geral do Educo.çé:.JF:l.sicn.,pg. 32 a 35)

:::a
.J-

N tIl .- Atro.çao ,~1eSDC::'o.d.ape o exer-c í cro r
o 'i f'.' Mvs oxorClC 08 181C08 monotonos e sevoros no.o

# " ,,# .:~nvem nem o.s crio.nçn.s 6 nom n.o n.dulto; devo-seJ 0.0 contr~r1o,
. ".,,, ....•.~er por principio quo o exercicio f1Sico sera tanto mo.is higieni

e saluto.r quanto ~o.ior prazor com quú fôr pro.ticado. O instr~
r deverá Gsforçn.r-sG para torn~r a. sessQo do trabalho flsico o.

, . -
~::,c.~nto,pelo. escolho. judiciosa dos exorc:Í.cios, que variará fre-
-=. ..• cnt.cmont e, pelaintrocluç3:'J do jogos no momorrto oportuno no de-

d I" ... .. 1 tI'''' -'l0 ."rror a. a çao e,. pm.nc rpa.imen o po D. omuj.a ç ao .» \.üSp0S a ç ao pa-
o trabalho que provoco.rn. om sua clo.sso" •

_~ - Verificn.çS:o • ~ :l"E,0rloC!.lcn.
.•. o ~. "'* ~ I' .•• .,.. f. f'.
d vor1~lco.çao pOrl.OCi.lco.aos oxercJ..cJ..os1S1.COS

• realizndo. pelo módico e pe l,o pr-of'e sacr- (; r-epouaa nos exumo a fi
. l' . ' ..~~o ogJ..coso pro.~lCCS.

/00

'\
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, ·f· "" '.. d d ... f~· 1A ver~ ~CQ.ço.Ol:10(.~~CQ.0. O'··UCC.ço.Oas i ca e omcn-

t '. , f t ~ 1" . f •Q.r e so cundar-La c o e uacia CU!lS vc zc s por cn o , no l.n1.C~O e no

fim do nuo letivo.
Os a.:unos s~o submetidos Q.um e xame onó'logo do

começo elo ~"1G :.: s co Lar-r c ons t.c pr-ãnc í.pc.lmcn tc , de po sagens G me!}

su.raçõ,;s cu jc s re sul tac~os dev em í'igur!lr no. cade rne.t.a e scolo.r que
a.componha. Q criança !lté o. idade o.dulta.

O mG~ico clo.ssifica, sob suo. responsabilidade ,
num gr-au Lnf'c r-Lcr , t o-Jc o a.l uno que. julga.r ret!lrda.tário ou o. pOE

par-, dur-ance um determina.do pc:rL~clc.·
"Par-a os 01unos do ciclo sccundár í.o o exame fi-

siológicG de fim do ano, 18vo.das em conta o.s obsorvo.ções que ês ••
t ..•.. b' , ., 1 '-'-...:1 , •.••• l'de exame pe rma t i r- o 'Ge~, o so guauc ao e xame pr-a t rco '_le. 'CL~.!. z.cu .E::
do compa t Ív eL com c va Lor- f1sico c~cs concur-r-en tc e., Consta Dste

das mosmas provas que .:s examo s que c onf'e r-om os C0rtifico.::los de
educa.çüc flsica. do ciclo a. c:ue pertencia. o a.~uno •

\" AI f~ . . 1 , ..,ri OClUCo.Ç·a.oa sa ca supc r-acr- e, em por-a.co o nor-ma ..•.

verifica.da. unico...mento sob o ponto de; vista. fisiológico nns,mos ••
.:J' ", "..., fi. ~ t " .mas c cnc.a çoe s que a .ouucaço.c t s i cc e.i.erccn ar e SGCu..'1CLo.r~o...

O tr(;i~a.mGr..to termino. com c. ::lquisiç~o do. "f'orma"
, t- +- ,.. .co·t' t~· '.'que (!.o. ao o. ls ",Q. um ccnnc camont.o pcr-ro a c ua e cna ca pr-oprn.a e,

suo. espocio..lizo.çÔ:o o o. posse de meios flsicos leva.dos a.os limi ••

tes extremos. A "fo:::,mll" :-:10.1sdificil de atingir, é ac cmpanhada
d ·1 s , . - f' . 1" i t t··' 1 •e UIJ. cqua í.i or-ao l.Slc_ogJ.co em non cme.n (:) a.ns cave.i , que a. aznpe -

de G.c duro.rll•

IV PXi:-;TE •.• D.;~ CPORTU1HD~mE DAS SESSÕES 'DE ESTLi'DO

, "-Segundo o :fvIctodo Fr-ance s .• o troinamento geral
co:.;rporta:

a.) •. lições de Gduca.ção f'~ c-: ico.·_.,..Io,ob ,

b)
... de..• sessoes Jogos;

c) ~ de desportos inc1ivic1ua.is;•• sessoos
d) ••• se s s Se s de dc spor-t.o s coletivos.

To\:'..o..sessas sessões de tir-aba.Iho devem ser preoe. -
N V ..•é:.ida.s por SOSSOGS de (;studo~ ejamos e:w q uo consiste o. scssao

de estudos, o.ssim como cada. ~~n das outras acima. enur.1erado.s:

Sessões do estudo:
!!FiIl1 a) - Ensinar ao ol uno de ta l.hadement.e o

melhor, modo de exc cuçêo dos movimentos que entram no. composição
d . .."o. Lí.çao •

b) - F'a.zo-Io adquirir 110 estilo", cujo. posse é
•• • •. .l- •. tnecesso.rJ.a. pa.~o. ob0er nos dospor os

, " tciono.is a. suo. potencio. fl.sica..
indiviQuo.is rosulto.dos propo~

• "1

n-r
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) '-'1 • i ..• t" t't·c - Auqulr r as noço0s ocnlcas a a lcns as -

i· .~. '. "1 -1-" 't·senc aa s e ancu sponeavo i s para qJ. o 0 o posso. cn cr-cgur-D.. pr-a aca
dos desportos coletivos •
LUGAR DA S:8SsKO DE ESTUDOS l'~O PROGR~HL DE INSTRUÇ~O

As scssõos de estudo são provistas:
a) - !To começo da instruçÔ:o, isto é, no momento

em que o aluno é admitido num novo ciclo ou grupo, a fim de ensl
nar.lho ~~ nÚmero de elementos novos suficientes para lhe permi-
tir executar, o ~~is codo possivol, ~s outras sessões de traba -
lho, G, em par-tãcuf.ar-, tl lição d0'oducução ffsica.

b) - No decorrer da instrução, durante todo o
tempo necessário para passar em revista os elementos desconheci-
dos que figuram no programa.
PLANO

An~logo ao da lição de educaçÔ:o fraica, descrito
muis o.diante:

S•• ,I •essao propara~orla;
Sessão de estu~o prõ~riamente dita;

"Volta a ce.ln:.!l.
U~TODO DE TRABALHO

O fim da sessão de estudo é ensínar $m detalhe
a técnica da

~ ,
exccuçao de um certo numer-o de e Lcmorrt os,

O instrutor terá, er-.tno,por primeiro cuidado,
listc. dôstos elementos, Lev andc em conta:

~) - ~ dure.ção da aessio.
.••...•. . - :'\roucos olcmen~os S0rao ostudQQos,

estabelecer a

"porem seu mo'"
canã smo deverá. ser bem compreendido '.~;sue. execução correta.

b) - a necessidade de interessar pelo nrabalho,
tanto quan to po se ÍveL, o con junto (2;; organismo.

O· t t'" I Naris ru or neo : ccnaagr-ar-a 1;L."11ase ssao do estudo
inteiromente 0.0 cstudc de f'Lcx.í.onamcrrt o d os braços, do exerci.
cios educutivos de trepar ou de aplicações de correr, etc.

I· ".', t" ~ dn nr-ccuzar-a , ao con r-ar-ao , em urna sossao e e a-
t d .. t . .'" t' 1 ..,u o, mov amen os nos qU.'C.l8 errar-em em Jogo ur lCU aç ces e massas
musculares mui~o diferentes.

Um processo simples consiste om escolher cleme~
tOs,que so.lí.ct tom sucessivrun.ente os braços, ::3 pcr-na s, .:)tronto,
otc.

No decorrer da scss&o de estudos. o seguinte
procçsso pedag;gico poder' dar bO~8 resultados:

Par-a cna í.nar- um eLement.onovc , o instrutor dev er
lº ••Enunc Laz- um :movimento e mostrar oono se o

executa;

b8
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2Q - Execut~r O movimento decompondo-o, se com-
port~r.

3Q - F~zer executar o movimento pnr todna- oSC2
A , f

Ia em cadencia ver-LaveL corapctLveL com o
grau de habâ Lã dado dos al,unos •

V PARTE APRECIAÇÃO CRíTICA

o Método Francês, coordenado pela escola de
Jounvil-lo-Pont, prestou r-eLovan t.es serviços ti Educação Fisic-a:
do Br-c.sí.L, côbrotudo por-que permitiu inici~meri.te uma. o+-'"or~cnl-'a.çao
sogur-a , embora. domas Ladarnen te dirigido..

A principa.l critico. que lhe poderomos fa~er é a
.., ..v . .,do nao ter acmpanhudo a ovoIuçao dos pr-ogz-osso s c Lerrt i..ficos, as

conquista.s que s o f'az Lam, ou o. pouco J nos campo s, princ ipa,lmonte,
Qa. bi?logia, psicolo8ta, ciGncio.s fundamenta.is da. educnção.

Enqum to 11 gin6.stico. SUGOU, graças ac S osfôrços
do I~sti tuto de Estccolmc Lnc or-ocr-avn o.c S0'U. lJo.trimônio o rosul- ~ -N' Â .', #tado do muã t.as obs or-vaç oo s o Lnume r-as cxper-í.cnc í.as, o Netodo
?rancês, p31~ o.~sencio. do tra.bo.lhos da. oscola de Jounvil-le-Pont
per-manccLa estagnado o assim, u.l.tir-apasaado peLa ci~ncio. e po La
filosofio., roprosonta.nco, t~o sômento um marco no. nistória da.E.

•.• I ,..ducaça.o F~sicaJ da mosmo. formá quo a.s pir~~dos assL~alarruo o ~-
"'.)00'00• o

d . 01" •.•o. ClV~ lzaçao t ocg~pCl.o..

~~"O-3~" ~~Oi~
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pgil 40 linha 9

pg~ 41 linha 2
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ti 32

\I 5

11
13
18
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20
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"
1/

"
"
"
"

1/ 27
3l
37
41

"
11

"
pg. 42 linha 10

11 28

~~"
pg. 43 linho. 28

ti 30

11 31
34

37
1/

"
pg. 44 linha 16

" 18
2011

11 31
pg. 45 linha 21

fi 36
ti 37

\
.pg, 46 linho. 1

ti 2

" 9

eJ:'rado
ainda si encontra,

de tropa quv.,si
nos exercitoo
foi reeditado e em
Demeny e Racine
de J'eux Bco La.r-es 11.

surgiu, em 1919 um
Bco La re s 11.

Embora tivessi sido
- ,Reglement General
dtEduco.ti on
histórico estL~os
partes assim
Sports Cbllecifs.

,Prolegomenos9
O título tlPego,gia
Vejamos agora a
" 'Pr-o I.e ()'om.onolTIê),::-Lcsctresgrupos

logro,do livertar-se
• ,J::"" d •.•1n~anClo. e e ucaço.o
físico. deve
o desenvolvimento
do apr.r-e Lhos
a todos com
entre 4 o, 13 anos,
objetivos primoriais
respiratórias. cri-
cu Lc tó ri LL ,

eis a ro. 5.0
enquanto outro
porque fo..vorem
• , n • l ., dJo.I::1Cl_l"Co.no o..
do Método fiA
é metófica e
assim adquiro' um

- - - - -~ ~ - - - - :;

ainda se encontra a
unidc,de rnilitur do
mesmo nome~
de t.ropc , Quase
nos exércitos$
foi reeditado, em
Dómeny e Ro.cine
de J'eux Scol:.üres".
surgiu, em 1919, um
Scola.iresll•
Embora tivesse sido

\ , ,
Reg l.emerrt Géné ruL

d':g'ducation
histórico, estümos
pa r t e s , as s í.m

Sports Colletifs.
Proleg8menos;
O titulo "Pedagogia
Vej~nos, agoro,s a
ProlG0'ômenosl!lesmo~em trns grupos
logro,do liberto.r-se
inf&ncia a Bducaç5.o
Físico. deve
ao desenvolvimento
do aparelho
o. todos, com
entre 4 e 13 nnos,
objetivos primordio.is
respir~tória, circu-
la tóri:..i.,
eis o. raz5.o
enquorrto outras
porque fo.vorecem
jQ fccilitando a.
do liIétodo, "A

, :t • ,e metoa.1Co. e
nssim, ndquirn um
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pga 47 linho. 5
I' 21
fi 23

" - pg. 46 linho. 16
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" 22

" 30

" 31
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pg. 49 linho. 2

u 3
fi 22

" 35
p'g. 50 linho. 4

" 5
\I 9

•. - pg. 51 linho. 2

pg. 52 linhc~ 8

" 9
11 9

11 10

" 13

li 14

ti 18

" 19
\I 20
fi 22
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certo

me nto Y.:.n :é.'j'10 !".'. i o :3C e
V.?J3C,:TI C :Jesen\ToJ.vi- visam 0,0 desenvolvi-

o. melhor
F ~

maTJ·J·:X::'I)rjr uma

dns r~.2\1U.-Lj_r.Lc~c1(~S

e GeJT d·::; sv; o

merrt o hcrmon i oao e
o. melhor
m::iqu i.na , p o r uma
da s quo.LLdr.dc s

e sem desvio,
meYls~.o:O<1Ô.c)so.~)en.:.18~ menc í.cnudo c ap enus
t - ~ - t N " -::1. Jençc;,o no, 1orma çao a, enç ao , no, I o rmc ça o

-
pe :l.~i00.i 00 s que

Menoi0D[l,d03~ os que
ou sÔmente de
próprios o.melhoro.r
po,ro.pe:rmitir
po.I'o.todosos
são sucetiveis
pelo,introduçQo de
o,nálogo do começo
do o.nae sco10.r
todo o a Luno que

, 't'entregar a pro,·1Co.
Jounvil-le PontJ

c8br~tudo porque
permitiu inicic.l-
merrt.e UlTIC,

deElo.si~l,dc,mentedi-
rigidu,o

periódicos que
lienciono.dos os que
ou somente de
próprios o.melhorar
pa ra pe riaí,tir
para todos os
s2:o suscCitiveis
pelo. introduçno de
nnnlogo no do começo
do nno 8scolar
todo aluno que
entregar-se ~ pr&tic~
Joinville-le Pont,
-aô'br-e tudo porque
pe rnri t í u , Lní.c í.c.L»

raerrt e , umu
dlim.o.siadalilente .' .r1G1-

faziam! ou o.pouco, faz 12,l",1,.pouco a, pou-
deu.

pSicologio.J ciên-
cio.s
de Jounvil-le-Pont
8stngno.do 8 ~SsiD,
tZ10 somente um
o o.pog~ü da,

co,
psicologio. e 80cio-
logio., ciêncio.s
de Joinville-le-Pont,
esto.gnodo e, assim,- "too SOLl(:mt8, um
o o.,pogeu da,
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?ROFESSOR. CONDIÇC§.E',yÍS}C),8 ,~lITT}<~LE2TU:\IS, T~ç;lnCÁS E f'IORAIS

SUMARIO
. ~d N FI " B"lao ~ ucaçao lSlca no raSlEvolução da formação do profossor

3.)- No Imperio;

b). Na Rcpublica, até 1928;
c)- a Reforma Fernondo de Azevedo;
d) - o Curso Provisório de Educ~Ç20 Fisicn e Centro r·ali tar-

- t. . ~ N~. #de Educ açao FlS1.CIl E; a Escola. :,(; Educ aç ao Fl.:'lr.1l do Exeer
.+-Cl ...O •

te)- as escola..$ CiVlS .......t • ...., T..!:"lSlC2 e a 1:,8co10.Nac í.ona'í, ,.!l ~~..::I ••na .t;~uc~çao

de Edu~r~ção Ffsico. e Desportos do. Unãve r-sLdude do Brasil.
.::::,. .•.. N ,.,. li ~

Evoluçao do c cnc e í.t;o de>DrofesS0I' de Sclucac&o F'Ls Lcu , Açao G~ a _

d ti '1 '" .,.t. . .l... 1 ' .' r • •uc a v a Q cone ç oo s .•.a s i.c as , arrt;o e c t.uaa s , 'ÇCCDlCClSe mor-aa s
d f ~~, ~ --~.o pro essor c:.'3 ~aucaça.o 1:"lSlC:1.

_ 'M _ ~

Evoluçao da.. formnq3.o dó nrofessor de Educo.çao Flsica no Brasil

A primeira tentativa para obtençio de profes32
__do especializado de oducação rlsica.., vGrificou ...se oJf 1882, por

:~asiüo do célebre pa..recer do Ruy Da.rbos~, Quando o insigne pa~
:':unentar propôs à Cónara ':08 Deputados 11 a insti t1,lição do uma se~

- ., '. ~ ,.. . .,. 11ao e spe caa.i. de grna s t a.ca em c ada GSCOl.a normal •

A segunda tenta.tiva foi o projeto apresentado,
21 de setembro de 1905, Q C~1aro. dos Deputados, e ~ujo teor era

- Seguinte:
tIo Cc ng r-es so Nac í.ono.L reso,lve!

Art~ 1º - Ficfu~ cria.das du~s escola.s de educ~-
~o física, sendo umc, civ'il ,:;;outra mili tar-,

§ . - - '" .-.' o '"- Paro. Q lnsta~aç::to da ml~l::;ar, flCO o govor-
t ." '" .c>' • • d t t::: au or-a zaoo a corm s s i.orrar- G.LlClD.lS ,e Orro.;3 mar, paro. os ~

:.rem,no. Europa e Ar:1~ricn:10 Norte o Que existe de melhor na GS

~:;cie.
~ r. ' •• -:'1 d l'. " .•:i- la;:.uc..nT;Oa ClVl , po ter-a 19uo....unen-coc omas sa.o»

l'd t"",· d.í.n t 'pe s son l onoo ou ccn ra-ca·~.J..oamo cn.a ame.nce ,

Lrt", 2º~ Fã ca o poder executivo uu tor-Lz ado a ad
-;,..:irir terrenos par-a Q1.J'" t: mocidade da s escolas superiores possa,

, ,
- espaços aproprin.dos~ dn.r-se a pratica dcs jogos ao ar livre •.

!:
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i;'rt.32-Ogover-no deverá insti tuii" desde já o.

~~ática da ginástica sueca o jogos ao ar livre nos seguintes e~
:abelecil1lontos: Ginásio Hacionc..l, Colegio Hilitar o Escolas do .
.c.;>rondizesHo..rinhoiros.

Salc. das ..•sosseGS" 21 do sGtcmb~o de 1905.
a) ••.Jorge de NoraiSIl 4

Por esta época fixam-se no Brasil muitas acadc-
-ias e institutos de cultura fisicc. (Instituto Jaguaribc, em 1901,
=::1 sã.o Paulo; Ac adcmí.a Enêas Camoo Lo , em 1908, no,Rio de Janeiro;
:~so.de Cultura Fisica Feminina~ em 1916, no Rio de Janoiro, da
- f K' Tr t t) . d" ' .. d.:-::'0 a. ".....2.1'0. [,,01' o, e c~ , cUJos c:Lrl.gontos,em sua.maJ.or1.o.,.o..o
-::.m os IllôtÓldosculturistc.s têmtãe em gr-ande evid0~1cio.. ('rriat. Do~
:::nnot, Attila, So.ndovJ,l'1ercier, Pr-echo t , Rufflor, Nu11or, Ho cke L,
_!'Genschlaf, etc,}, pr-ccur-anãc r-ecomcndar=sc pe Lo sou hipcrtro"

_~~ento muscular.
Thl 1922, .verifica-so nova ;tentc,tiva, cem a cri~

N I Ndo Contro Nili tar .de Edue aç ao Fã sí.cn, que infelizmente nao
_~6ga o..~er instalado.

Em 1933, há que mencionar o Curso da Liga de E~
:;::;rtesdo Exc0rci to o, em 1925, o de. Liga do Eaport.os d~ lvI8.rinha,
==bos com raio do ação muito reduzido~

.!'~ Reforma Fornando de Az evcdo as sí.nal,a c.quarta.
:entativo., .ao prever uma "escoLa de forr.lO.ç20do professorado os
:::..:cic.lizo.o.olt,em 1928.

O Capitulo Único elo 'fi tulo I dn PC.rtG llII1 do
~çcreto n. 2.940, 0.029.11.928, quo rogulrunentou o decroto nQ

:.281, do 23.1.928, diz respeito; A'"'colo.do formc..çQodo prof0E,
--rQdo 0speciúlizo.doll G com,ortQ 8 Qrtigos, cujo. tr~~scriçüo me
r-ece ser feito..:

t 'rl . t't 1 . ' . . N:ir • 4:; - A 1. U o pr-ovasor-a,oJ enquanuo nao Pl!:
_~rom SOl' substi tuidos po Lo s professores ·diplomados pelo. Escola.
=rofissional de Educaç~o F{sico. serüo po.ra os grupos escolaros
_ escolas fund~ontn.is G profissionais contratados instrutores
_ N ~/·.~e educn.çao IlS1.Cn.•.

arte 452 - _FicD..criada uma Escale..Profissional
. E" N' -nt. o. t' o ~. Ç<~e Quco.çao ~l.S1.Ca.,es lnuaa. a preparar e o. se~eC1.ona.r prO~6S-
sor-es do oduCD.ção ffsicapara os cst abo Lcc Imen tos de ensino do
istri to Fe dcr....aL,

. I t ., ,Art. 453- A matr1.cu1a nossa osco1n so soro. pe~
=itida o.co.ndidutos diplomados por escola normal, com idade mini

.-~ de 19 anos e maxima 30
Art. 454- O curso do. 3scolo. Profissional de Edu

- t # "" ~ •_açao F1.sic~ sora ~e tros anos e constara das seguintes materlQ.s:
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1) Anabomí,a e Fis LoLog í.c, apl í.ccdas ao exer-c Í ••

cio;
2)
3)

Fisiologia ~a fadiga;
Higiene do exercicio (co~dição de local, i
dado, al~entQç~o, vestiário, ostações e
horas);

4) - Historia da. educação rlsica. (com exposição
e cr!tica. dos sistemas);

,AntropoffiotriD. ?CdD.gObic~;
D.d' t . I f.. d 1 0-'1.' a. aca ~c r ac i ca e au as e or-gam.aaçao o

manejo de classes).
7) T'· 'to d o o f tO• o~rl.o.e pra. 1.CD.ro Jcgos 1.n !ln 1.S;
8) To 'tO dO" o d' o.- 'eor1.a.G pra. 1.co. e glDaS'C1.Ca pe agog1.Co.;
9) - Teorio. e pró,ticD. dos desportos.
§'o .\ de I d + .• "un1.CO ••AS c a, o i.r-as 8 cn cr-opcme t.r-ã.a pouagc -

gico. e o.natomi!l o fisiologia. terão o.

5)
6)

nexos, ros~eotiv~onte, um gc.bineto
, 't . ~ t'ariur-opomo r-i.co o um :muS':3Uc...e ana omi.a

Em 1929, o. formação da prime Lr-a turma. de profe!!.
O· , "1 o , r. p.' o - Te ~ N F' oscr-e s , por 1.ntor·IT:elll0.co uurso rOVl.SOr1.010 .Ç;cc;:,ccçao ·1.SlCo.,cog

crotizo. o que ató então não po.ssa.ra de utopia..
N-o ano seguinte, dó....se o..fUJldo.ção-do Cc.:mtroTU-

litar (~G Educuçfic Flsico., com a. sua insta.lo.çno ne loco.l em que o.
tuo..L~ente funciono. o. Escola de Educ!lçüo Fisicu. do Exército.

A partir de 1931, alo..:;trt:l,..•se o movimento, cpm:!:!
mo. série de cursos ró,pidos, intúnsivos e de oxtens~o, promcv~dos
pelos Es t ado s e r:unicipios, _e vorifica-se a fundação da Es c o La

do :3stado de Espírito Santio , :Iuitas out r-as a esta. so soguem o.té
tor o..lcançudo o nlliu8ro de 17 cursos ou escolar, conformo já se
verificou. De ano om-ano IDa.isso aprimora. o. t~cnica do. formaç-uo

..., ,do professor qo educaçao f1.sica ~ melhor aparelhado ule egressa
do.s escolar e ingresso. no dificil mistér que constitue o Qosemp~
nho do suas funções

2 - EiJOLUÇl~O DO CONCZ~TO DO PROF~.sSJR DE bDUCAÇic FlsICA - AÇÃO

EDUCATIVA E ASCENDÊKCr-"-j, DO PRCFESSCR.

Outrom o profossor de educaçQo flsica denomine.
vo.~se professor te cul t.ur-a fisic~. Não hav i a Ji nda a preocupa -

•• fI o t . N , - 1t· f'-' oçao do educar- a s a.camcn e, W1S t ao so o. c_e eu.i .rvar- o ·1.SlCC,1.g•.•
to é, desenvolver os.muacu Lo s , O cu Lda do o r-a apena s com o. formo.
G nunc a com a. funç.é:c" ;~S sim, o pr-o f'c ssor de ant.anho se recomon ••
dava pelo dosenvolvimonto rrus cuLar- e xuge r-ado , Lnharmo.ií oso , mas
de volume a.saus t.ador-;nuo s ü c onc cb í.a um pr-oí'e ssor- do constitui-
ção nor-ma.L; o que c onc eltuava o mestre or-a o hi:;?urtro1irunento



!nO professor, isto ê . ..• ". n • em to, com. 11 pr-eocupaçao maxima ,-.eens i.nar-,
dos os seus detalhes,. as c'..isciplinasque integram o c'Urriculo e~
xigido para ~formação do professor de educação ffsica. .~ "

.. ~' - A~ ele os

.... ,.'
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~uscular, a s~a hnbilidndO n~.mD.nejo do certos aparelhos e a agi
liJ.ade nos saltos Qcrob&ticoso

O ,., f. . •• N

pz-c-f'e s s o r c.:'ee duc acao f i s a c c. do ho je J.!Jlpoo-se~. ;, -
e (.

pela dose de ccnhe c lrnent.o a c Len tLf'Lco s e10 que o s tà dotado •• '1. sua
,." ,.." "'. ...: a •• Jf O •• ,~ • • ó..J • •

f'or-maç ao nao O J.mpJ.rJ.cl\,D.'..lto-chdc.t:.ca;c i erico.e.s bLl.3J.Cf.l.Sa alJ.-
cercearam; os seus c onhe c Imcrrt os pr-ov Lor-nm dt.:. biologia oducacio-
na l ; do.ps Lcol.cg tu e duo I1C i 0:'10.1 ,. da aoc í.c Log í a e duc ac Lona.L, O pr.s.

fessor do vinto mos .." ..,.e.t.r-as oor-a.gava eouJ ~lunos a soguirom o re~
• d+-o; r: l' .- -,-. .~1 r" c::! - ':\ T t""I 1 .....1 r' , r - 1 1-. r . ....1-·..• ~...... •...•. ,-. ,g ime e cr-aou.uio por- Li e 00, ..C", \,;C"C. o;, ''''0d.J.,.d. ~.J.':''.;j a rv .1.'':; •.•.8. v supor

.~ ~desenvolvimento mu s cu.l.ar, som fi. mJ:~li:':':'}al~~YSO-;Up2,Ç::,O ,:::'.eque os dia
cipulós pudossem dei~ar ~e resistir Q ~aios t~o violentos •.

O 'orofessor c on t cmoccane o m í n Let r-a cxcr-c Lc í os a~ - -
dc quado s ao va Lor- fisico de c ada inê~ivicll:_0,1nê~o se preocupando,
corno o de ,outrora, e sc Lus Lvnmcribe com ::t mcr-f'c.Log í a , mas, princi-
palmento, com c. fisiologia~

U . .L.m conceJ.~o orronoo quo, , "por-em, lJ.1. nda j.c r-dur-n
até os nossos ,. - - '.. ...o o (~c que c profossor de: cauc aca o t'Ls í oa ao-di~s
ve ser um atleta. As aua s 11pe r-f'or-mancc e"

...
sao apenas s empr-e com-

•••.•• ITparadas as dos cru~pe08s nesta.ou naquela espocialidQdo~ 1ada
mais falso, nado. raa í s absurdo .•

O atleta ó apenas, um executante, que pr-a c í ca.

esta o~ a.quola modalidade 1esportiva; Gle ó um especialista. Lu
ta apenas contra. o espaço e o tempo.

O f ., ..• f" ,pro c s s oz- ne cuuc açno a e í.c a e um condutor em
todos sentidos; indica a cada indivi~uo os excrcicios de que c~
rece, os desportos que melhor so.coaiunrun com a sua constituição'
b.í.o t Lpo Lóg.í.c a ; Gle é um e c.Ló t.Lco, ~JS:o
ou a trena., ma.s em prol d~uaturoaQ.

,.., f N'O bom professor de educaçao fJ.sicanao e o que

•luta. contra o cronomotro

somonte obtem excelentes lIp8rformancesll, mas o que não contraria
as leis da. natureza, forçando os ãlunos a resultados incompatl-. ~
veis com a sua constituição or3Qnica.ft

Vej~os agora como se dovo conduzir o professor
na.s diversas situações em que so possa encontrare

Nas escolas espccializado..s, poderá êle agir co-

tá. ens Lnando •
Nas escolas primó.rias e secund1Írias, êle deixa

de ser 1L.'T.l professor para ser um educador; seu maior interesse es
tá. em oriontar, do modo mais
seu desenvolvimento í1sico.

Mas a aç~

#util, nQ crianqa ou a~olescente, o
tA,Al, elo esta educando.

do professor 'de educação fisica não
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se limita a i380; dentro da c omunâ dc.ce ~le pe s er, 'J. ser um Lâ de r-

.." A ~. ""social. Nao poucas vezes ser~ solic~tado para orc~nizQr este

1 . t 1· " ' 1 . • . t' ., ""'Iaque e mo.v~men o, ~Cterar cst;a eu aque a ~n~c~Q. rlTa. A~, ~ e

tá conduzindo.
3 - CONDIÇõES FíSIC_,S. IN'rELEC'I'UAIS.

SOR DE EDUCAÇÃO FíSICA

ou

eS

T~rPTiC "S'..i....Ivi'~J.. J.~.!.. i: ~f:OBAIS DO PROFES-

I - Pessoais
Dentre as qualid2d0s a.qui classificadas, poderia ...

mos enlli~erar as soguintes:

Firmeza ",car a ne r- - Esta : 'b:"·q1· C",-' _:..." _L. li prof(;ssor

ter- um cara-
de

de educação física, mais do que quo.Lque r- outro, c..ev~(;:

ter imo..leavol, que o impeça ele tr2nsigir com os seus principios.
F·' ,. '1 ri'" b' 1 . - f' I'1i~-ca·1C<\.,-,-O• .mc once av e S>3l"'lC::'t sua Q na num

professor de edllCCçQC;
.rol. Po r- d ..• J.. -ra eacc , or 1888 r;'0 sno, 68:.,0 cev e preoCu •..

'p~'Lr-SGcuf dadc s amen te c om as suas condições de vic'.3., ele modo que
obtenha um equilibri8 hu rrnonã os o entre o d í.s oend í.o e a aquisição

de energia.
Pac I cnc La , Q.ll::l.lidc~de exigid::::. p~:.rc.. todos aqueles

Ldd . •.•. ~ d '':; , 1 ,~que 1 em com cr-aanç as , nao POQ'-i:~-Q eJ.X8.r '",,6 pOSSU~- Q. o pr-o re a-

ser de educ 3.ç~O flsicn." C1UG com eLas ID3.tém tLTCl con t ac to mais de-
, '.a.nt amo ,

Dom Ín í,o pe s s c c.L - O s í.s t.ema n8:i."VOSOdo 'OPofes-~ ~
AI t _ AI " •

sor de educaçao fJ.sic::-.. nao pod.3 sofrer o..lter!:'!çoGs, e preclso que

;18 corrt.r-oLc todos os seus Lrnpu.Ls c s , quo.Ls que r- c~uc, se jam, e essa.
se r-en í.dude deve~',.compc.nh6.-1o em todo s os seus atc s, O professor

4V t 'IV .

::e Gduc~çao f1sica no.o tem reflexos, tem conc.uta.

~orado e mais

" • ·A , •P2.rSP~,~8.C~.?-_- .t.l'3~le- ..-e jerceber ao longe as s i>- ~ ~-uaçües que se pOSSSL..Y!1 criar por e s t e ou aque Ls motivo e Qf.:lsta-
~~cs ou f'cr-ç a-Tn s conforme o C;lSO.

Energ.;io. -
,

emnna-la d8 tôd!ls as .suas PQ-Precisa
~avras, de todos os seus gestos. Êlü não pode ccr..11.0CGrtc:."e;iver-

*'" "'., t,:)' •saçoo s , a sua resoluçao sera sempre pron a e ',;.8C1S~VQ.

EntusiQsmo.- Se -:;nossa im8.ginú.ção p8rmitir,- ,:'iguremos um professor de e duc acr.o fisicQ eles .n lmado , Lndo Lerrt e ,
:'rio e, por fôrça, hnv emos ele concor'ds.r no rr1:lrtiriJ L que esta-

~iam as crianças sujeitas~
~:~L;;grio..•. '0Gndo esta c omund c ot í.va , o professor

- - fi • ..' -z;e e ducaç ao 1S1Co.. de Lr-r-ad í a-To e.os seus a Lun s , por- um sem -
,

cLunt;e risonho, por palavra S nLegr-e s , por o.t í, tudo s 8.óra:l::c;·p .is ,
niQr.Cc~':;:"l;;O V;11-:~-;-'"""':-l ~:)q"t~a o t-r·:""\~fllh- - ~-Q+~ ~IJfe-
::...::~ ~_~.:::.... __ J._' L~_"_"""'-1.. . :..I •..•. ' -'-_'-_.'>-.- -L..J~ v........ __ J..

:'izmcnte "numero cts prcf0s-si-de a menostem enCGntr~d2 8rr grande
-oros oe

..• ,.., ~~.
r'c.UCt'1ÇClC· flSJ.C~~ F& GlpU~S mp~mo ~0S '~Qis ~~ ~"cd8~n• -.(.-'----.:~ _.l..~. ,_0../ Io.,..i+'..., -. ,.I '-J. _ ......,'-'~!-" .•..-...

::ma pr-egu í.ç a mcnt a.L t.amanha ~.U0 cs impossibilita. de .Q-0ri~ qual-
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~uer livro ou escrever uma p~l~vra. Nccess~rio se torn~ ~ 9rep~
., í d d. ~ " h ' . •.•z-açuo CUJ. auos o c.os pr-ogr-cmas , cos 01"~I'1.0S, dl1s.SOSS008, de mo-

::0 que obtenham maior rendimento do seu tr~balho.
'I'acto ••É indis,,:)Onsá.vülque o »r-orc ssor- do edu-____ • .L

_Açno f!sica possua habiliQaQe suficiente pa.ra.contornar os c~sos
":;.uepossam surgir entro ele e os alunos ou mesmo entro estes, e-

~bando aspectos de sagr-adaveí.s no de senvo.lv âmerrto de sua. a.çÔ:o.
~o~_~~i~~~~ - Poculiar a. todos os profossores,

z.e modo geral, ó par-trí.cu.Lar- as de oc~uca.ça:ofisica.. Es sa boa. at í,

~ ".., _ I •:ude na o s e refere aponas ao momento de exe cuç ao elOS eXerC1.ClOS,
-ns a todas as oCl1s150s om que o professor estiver em cOLtacto
_:JID os 0111."'1os.

Voz o.gro.cb.vol- t prociso que a flexno da voz
--j!la.gre.davel, que o.s pe.l!lvras obedoçam como que a Th~ ritno, nu

sincronizaçno ha.rmonica. com os movimontos que executar.

- ProEaro T~cnico

Çultura geral - O pr-cf'e ssor- de educaçjio f{sica.
:em de possuir uma. a.precin.ve1 cultu~ geral, a. fim de so cncon-
~ur en condições de resolver quaisquer questões que venh~~ o.
...er suscito.c1as. Huitas ser50 ~s vezes em que terá. de fazer pre-
:'eçóes, já.na.s sessões ordiné.rias, jó.em solenide.c1es, quer po..ra
:s e.1unos, quer para. Gstre.~~os.

Conhecimentos psicológicos - ~ urn~ parte que
•• t.-sm fic~do o.bandona.c.la.,mo.s de. qua.l o professor de educa.çl101'J.sl.

... , N- -"_~ nao se podera descure.r. ao poudas sao a.s vezes em que se
_JS depuram individuos recu1cados ou outros que atuo.m debaixo de
_lliplúxosos :r.1aisvn.ria.dos, sendo nec8ss6.rio que o professor se

_:ercúbn. desses estCt:tosintimos para compreender 11conduto. de
-:~is inc1ividuos a.deternlinadcs estimu10s, que paraoutros nüo te-

maior significn.Q~c.
Estudo particu1a.r d!lcriança. sob o ponto de vis

fi ,J.sJ.co,into1ectuo.l e soci~l - Antes de tudo, o professor de-
~rá consider~r o.s possibili~~des, os interesses e as necessida-
~ss do. criança, isto ~, o que ela pode, desoja e necessita obter
:380 nno quer dizor que as crianças fo.ç~'o que quorem, mas que

,
~'.1.elrorno que fo.zem, c o pr-oI'essor- pr-ecLsn discs:rnir uma e outra.

, ,
__ida. Jamais poderemos ir de oncontro as tendencic.s n~tura.is da.~
_~i~ça, mas temos de aproveit6.-1as no sentido de aS,tornar úteis
_ pr-opr-La criança. e deste ~noc"'.:::·t an bóm à. cc Le t í.v ã dcde ,

A e ducaç ~o físico. da cr-í ançc de ho je deve ser '
.. 1 ,. t .d -~ t ' 1 ~t .1 .::.::.rga da no s en a o o.e cz-na- c.U 1. . Q. si, me sma (1 aos seus seme>
::::!lntes•

Ca1)~cic"c.:k po.rcministrar, orr,r.mizo.re adminis-
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.i.Ó. ~ _ An~lisemos ~gor~ essos três ~spectos que pocem ocorrer n~

cadeira do professor de r" . {ed'.lc:o..çn,of Ls Lca ,
..•sC:.c-·T .•;- l"Y.r.. ~ ,0"\ ~ (~ '''I -P ~~'1......•"~"l1-0 eJ,.<"". ~,;",·_,._.o .•.0.:::; _ 1;.... '-,;OI...S »c r-t í cut.nr-

~ -Q1J.(; lho•••••.••••• -.. 0'0

s: .',' mente inerentes, cabe ~LO :VC'O:{'t.; ;38·::;:[' m.tlü.stro.ret,uco.çãofis ãca , i~
tI t b li.... C! n';"~ (1 '" .. ...,- "'-''7'~"" .0.__ ", . ., '='1' C> t .:).:1 n' 1o e, ra a "a.rno ~e_..,,_.·._O ('v C",XlI..l, . .w..L.•. L_~V~.LD.vv,.n0ne o_uese vo_
. t fi • _. ' 1 ' - o' -'"v amen o 1.S1.CO,mO!'8L E; :'.11'[;0 GCCU'1..i.U1S C::'l.'.L'1Ç(t3e uOS Jovens.

1\10 8eg'I:,,:né~0caso, ele eni'ren·cc.uma situaçÔ:o nova
onde nada existe tudo est~_ por f'az.er-, E o seu e spirito orgo.niz~

• N "-', , •• .' edor ampoe e s e paro. D. so Luç.ao SD 'G1.s f't.t or- .ia do problema.
FinDJ.l'1entG,como 8.dministradcr, c abe- •.lhe o tino

necessário par-a que a màou í.nc Que ele encontro.r fundiono.ndo não
pare e produza cado. vez m~is~

T.:[ 1 • 1" , , d •.. A i f·1,,0.('1. JJ~:~~~.22~~.?_~~ ~E~:::~,G~<? .. . qua r cam COE!
preondidos a perfeita C3XGCUÇ&o dos moc imerit.o s e o conhecimento

f d d f ., v- {. - f .pro u~ o os seus e el~OS. oxerC1ClO ~8VO azar-se aSS1.D1e os

'r'

.- ., ..... -.....
·.V '

~:

..--- .••.~~.. \

$.

dir& O professor~seus resultados s&o estes,
PrA~Jca c )"~\~:!~:~te.""Ê o.Le i do uso, de que nos~."".'.'"

fala Thorndile. O prüfess-.Jr deve diario..menco dedicar-se aos ew
f. i . "t • ." t ~ , .1~b .xe r-c ac i.os mpr-e sca.no avea s nao so o. manu 6J?-çaouo seu equ i. 1 r-ao

morfo.fisiológico, ma.s também à correto. execução de todos os mo
vimentos.

" . . ~ ": .~:.
",

••••. 1••..·:"

~"t~alizas&o ~!l1~:2..ntc;de cs:.r~Gcimentos - Será
~ - test'o.uma das maí or-c s pl'OOCUpo.çOGS do professor de educaç ac f1.s.!,

ca. H Ô:o nos banhamos duas vezes DO. mesma âgua, disse outrora
Her~clito; a civilizo.ção es~á em constante mudança diz o.go~
Kilpatrick; e nós precisemos acomparu~ar esse movimento, não nP2
nas permitindo que os nessos cor~ocL~entos permaneçam estagna -

"-dos, incapazes de o.tender as necessidades quo dia a dia surgem
d . ~ . t:ca a vez em ma i or-numer-o e s ernpr-c maa s pr-emerrco s,

Como facilmente poderemos verificar do exposto,
são tantas as qualidades exigidas do professor de educação fisi~
ca., que dificilmente cnc on t.r-ar-Lamo s U.In que so.tisfizesse a t.cdas ,
Isto vem evidenciar aimperiosa necessido.de de maior riGor na se-
leção dos candidatos a essa espe cí,e de pr-o f'e ssor-ado, Que crité .•
rio poderia ser ob ser-vado par-auma seLo ç ao ma.ls apur-ada?

Trü. vez no exame :JSlcotécnico enc ont.r-as eemo s a.•..:

solução.

~~o~~ ~~o-3~

':lg
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6o..c..ulo.- Ptof. Dr. Inezil Peno. lIo.rinho
- - -- - - - - - -- - - -
errado

TEC1HCAS E J!iORA.IS

SllilARIO

No Imperio;
No. Repub Lí.cc , C~t0
FlSico. e Centro
(Trio.t. Desbonnet,
Ruffler, iluller,
Werdenschlo.f"
que Lnf'e Lí.zmerrte

.' 1rcspolto o.esco o.
serão po.ro.os
profissionais con-
trCLtados
cursos ou escolo.r,
das escolo.r e

,." ,. .'.na.o e U.1plrlCU,
osclusiv~tiGnte COD
llU1S, p r í nc í.pa Lmerrte

são apeno.s ScDpre
d ..., f~' ,.,e ucaçuo lSlCo.no.o

V 6 j C,DO S o.gora c oiao

aque Le raov í.nen t o ,

seuS principios
entre o dispendio
haveoos de concordar

educaçno físico. de
irro.dül-1o..o.os seus
CLlun s,
Esto. infoliznente
teu sido
entre ostes,
Não poudas s5.o
que paraoutros ,.,nao

- - - - - - - - - -- - - - .. - - -
certo

'l~C:NICAS }i-:! lIOHl1.IS
- ,S1J.r.:lARIO

IIo Irapéri o ;
Na República, o.t0
~ .Flslca, o Centro

...no.o

(Triat, Desbonnet,
Ruf'f'Le r , 1·,Iullor,
vverdenschlo.g,
que, infelizoente,
nno

. 'respolto o. "escolo.
ae rfio , paz-a os
profissiono.is, con-
tratc.dos
cursos ou 0scolo.s,
das escolas e

.." ,.nno e 60plrlCo.,
exclusivCl.lJ.vnteCOI;.l
L1c"S,. (; p r-í no í po.Lncrrte

...suo aoinpre
"""d ,." "Ct.f. ,.."~ uco.çuo ~lSlCo. no.o
VejOLlOs, o.goro.,cooo
aquê Le riov í.nent.o

. ,.seus prlnclp10s
entro o dispêndio
havereuos de concor-
dar
Educação Física de-

'. d' , 1vero. lrro..10..- a aos
s"us alunos,
Esta, infeli znen tc ,
teu sido
entre êstes,
.Nêío poucas s5.o
que, paro. outrost...nao

J5.
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e]rro.do
,e deste Dodo to.mbeu

ser dir;igido.. no
po..ro':Lli~ist ra.r
no. co.deâ.ro.do
que e10 encontrar
elos mo câ raent.os e o
falo. ':;:'11.0:r'{ldiLe ,

'" '"so o. iaanu t ençrio
ve z" s no, Ele:SIJ.o,
, .o.gU2,,,elJ.sse

I.1uelo,nço.diz c..gorn
nno apenas peroi-

- 2 -

certo
é;, d~ste Dado, to.ubón
ser oriento,do.. no
po ra nintstr::1r
no. co,:,::.'ei ra do
que: êle e~contro.r
dos i.rov Ir.icn t o a e o
fo,lo. 'l'hOEJ.d:'ck0.

•

,,~ " ,..,so o. nanut.ençúo

vê ze s nc s iaesracs
águas ele UD rio, dis-
se
r.1udunça, diz c..goro.
nno pernitindo que

tindo que
evidencio.r ainporio- evid0ncio..r o..inperio-
so..necossido.cle
pa raunc seleçno

se, n8c8Ssid~.'Ide
p~rQ, illJ.U s01açÔ:o

'O
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c U R S C S
EDUCAÇÃO FíSICA.

P R :c P A R .i~ T 6 R I J S 111'-1 A G 1ST E R"

Pura cuncli6.D..tos aos c cnc ur-ao e ele- i:l~;l'''es s o no l:'lo.gistório
Se cundár-I o , Norm~l e -nõus tr-La).

DIRETORES: -
70.. .illJ LA

Profs. Hon 081 Por-e í.r-a e Ros a.Lv o Florentino

Prof. DI'. Inezil Perma r1ari:n.lJ.o
------------ - -- - - - -- -- - - - - - - ~ - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -
A DISCIPLINA EN EDUCAÇ.:tO FíSICA: NA GINÁSTICA, NOS JOGOS E EM OU
T&'-\8 ATIVIDiillES.

sm1ÁRIO:

I •..A disciplino. ~través dos tempos. Conceito moderno de discipli

na.
2 - Á disciplino. dentro elo conceito funciono.l de Clapo.rede. Moti

••• ,t • , tVUço.o eX~rlnSGCa e ln~rlnSOCo..

3 A d· • l' I. ",t •..-' lSclp .•..lno. nos exerClClOS .L lSlCOS:

a) no.s ovoluções
b) no. ginústica

c) nos jogos e nos desportos

d) nas aplic~.ções.

1 .A d í • l' t ~ -'l t i'. . - -" d . •- lSClD .•.lno. o. r:lV8S ,-,-os em'Jos - voncOl-Co Y:10cer:l0 C.e lSC1-

plina:

Entre; (; e..lucando e o educador sempro exist.iu, u

tra.vés do t cmpo o do o Sro.ço, Th'U conflito errt r-c o. ClisciplinD.. por
ôste nr-e t.end í.da e a litordD..de Dor aque Le Lnvoc ada ,. .

Podemos conc6ituo.r o. ã.isciplino,. como consistin-

do nu ordDnação permo.nente intarior ou exterior de un ou vúrios
. d' t, • t b í t· 'i d .".ln lVlúUOS em um SlS emo.o Je lV;) ou norma~_vo e eXlgor.Cl.as.

Os mestre s dos tempos ant.Lr.os s2:o r-c pr-o s0nta.QOS

empunhando a férula, como t-ambém os nessos se car-ac t.er-ã aam ;'610
:lSO da. pa.l:ma.tória. ri. letra com s cn guo entra., e r-a o b5.rburo Lema
ue c ar-ac ter-Lz avu n. u.çãc dos pr-of'e s sores na e ac oLa de 0..1J.t nnho ,

?inturo.s achada a em. Pompéio. e Hc r-cu.í anum rao's t.r-am••.nos a.Lgumas ce •.

~as comuns dD..s escolo.s de ent~o: c mostre o.çeitundo o aluno segu
•... , • - "'I '.j- t h·... ~·t':'0 este por var-a os co.í.ega s , =ua un gen e o je nac acr-e o.a ar-a que

sinete dn. escola grn.tuita. de gram~tica, fund~dG pelo rei Edua~

~o VI, em 1552, represento.va o ~estro verga.sto..ndo na sala d0 au-
:"a um elos .01U-1J.OS,com c. s oguãrrt.e Lenda e l!Q,ueri~poupa o. vará odeio.

• li" li . t '. d""'d '" d T) ., ~ - ::l • ~~ cru.ança, ti r.a 18 orla 0.':::' uc açzo e rOU-L r.orrr-oc , r-epr-c: uz a.co
::e "The Little Gro.rr":''11n.rianll(Bo s t.on , 1819). enccnt.r-amo s uma'int:3,"

r-es s an te gravura que represento. o mestre açoi t.anc;o UJl1 a Iuno , eri-

~uQnto outro, sentado num banco, o.8siB~e à ceno. impassivelmonte.
-erbos é a. ep:l.gro.fe da gravura., onquo.nto o.. leeendn. explica: .li

-{
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Ativo. Passiv8. l~eutro. Combinação da ,escola disciplinar com o
, .. , .

metodo realista". O verbo ativo esta reprGsentado pelo professor
que bate, o passivo Dolo aluno que aoanha e o neutro pelo seu .c~
lega que assiste. Dificilmente encontraremos coisa mais eloquen-

tel>
A disciplina da escola tradicional era uma con-

seqUencia do ílmagister dixitli; a sala de aul.:l exigia silêncio ,
porque o ·~rofessor ou clava a lição ou a tomava; os alunos não se
podiam mover, pois a imobiliznçác do aluno era o que caracteriz~
va a disciplina. Talvez tul conceito disciplinJ..r fôsse mais con-
seqUencia do próprio ensino, do que imposiç~o ce çual~uer outro
fator • .r~c~uelesque quebrassem a. d â ec í.p l Lna ao.í'r-Larn c a.s tLgo s di
versos que io.111elo açoite à imobilização durante gr-ance s eSD!lçOS

,
de tempo, de pe ou de joelhos, com os braços eris t.end Ldo s hori -
zontal ou vertic;llmsnte. Dizer dos reca.lc~entos çue tais pr~ti
cas acar-r-et avcm, afigura-ae-nos de sne c e s s ar-Lo , No. Inglaterra
no célebre Colégio de· I'on , os a.Luno s da 6a. 801'1e t ánham os de

,

mais como seus criados G .::;czav.l..'11do direi to de lhas o..plicar c as'

tigos corporais pel:..s f:"lltJ..s conetidas.
Coloc '.:J.o em ''"lauto ô Lame t.r-c Imcnue oposto ao dos

cas t í.gcs f'Lgur-amos prêmios. ÊstE:S serviam par-a c~ucc a.Luno est~
das Sé, enquanto aquel~s p~r~ ~ue SE: cc~portassem bem. rit~almente
os c na t í.g os estito de aapur-e c endo , mas os prêmiOS perduram .• B .;..a

li. ' ~conae qüenc í.c 6 e s t.a r os alunos pa s s am o. e s turíar- nac par-e, aclqui-
rir conhecimentos e desenvolver co.~:-.o..cicbc~es,mas exclusivamente

..••
·)·~ra c onqu Ls t ar- os pr-emã.o s dos qua í.s se errvn.í.decera,

o homem é bom por natureza: o..scci0J~de ~ (lua o

torno. mau, disse Rc s se au., Ora, se a s oc Le dude :01" sincera nos seus -
# ., - • Ipr-opo s a uos , nac :~)rec:Lsar ~ at ..-t"')c.~~,~ +-~_ n_ u.v~~ ~, enuo.o,contrC'riar teremos

A

o homem sempl~e·bom. ~,.Lnf'Luenc La de Rousse'1u, Fr-oe bbe L E: Peste.-
10zz1 sôbre a comor-eens Eo do. liberdade de movírcerrto s ele que pr-e~ , - .•. -
ciso. o. criança para o seu desenvolmento fisicc e m~ntQl vola e~

colo. novo. foi oo.sto.nte o.centuo.da. Aqui nuo se protendo, como !nu..!

ta gente ainda pensa, que a criança faça o que quer, mas que ~uel
ra o que faz. ricrio.nça (Jus f az. o que que r- n3:o é livre,!!1ClS escr~
v a dos 'seus desejos, elos seus c r.pr-Lcho s • .A e ac oLa nova, consult.3:.
do o interêsse do a.Luno pode obter o. suo. discipline. por outra for
ma: o a.Luno nuo pr-e c Ls a e s t ar- imóvel, Lcvnn t a-e se livreriL;r~.te -)aro.
. .. ~"',,'
lI' bus c c r o que -~reclsa; as c ar-t.e í.r-as no.o S'lO flX::'S como no. es ...
colo. tr-ad.Lc Lona.L, pois foram substi tuid:.::.s por n1Ss o,s o .cade Lr-as •

O interêsse é ~ b~se do. disciplina no. 8scol~ Lova. A escol~ ~ti- -
" fO o - 1 t.lfo --. ~.. b' -o •VQ; G ül112 o a c i.na \3 C ~.Cl D.._-X:;lO um ar- 1 a c e , L. nc .c.ri c aria .•.0. C.lSCl

pLí.nzi. som hav e r- imobilid.2C.6.
n - , '. o • _0.(.'r ocemc s r-epr-e sorrcar- esquemc.tn.ccrcenuc as cu re r en
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ças fundrunentais en.tre D. disciplino. ns. escola tro.diciono..le na
e acoLa ativa. d.~c seguinte f'orma t

Escol~ tradicional EscolcL nova.
Suborc.inCtçQo
Coerç&:o
LraobiliclD.de
rlutoffiat isrno
Discipline artificia.l,Disci~ina de fora para dentro
AteLCo.O D.rtificial,cCffiandD.da
Obrigo.çõos

Aut.onomã a
Libürdo..C!.q
l-icbil id ado
I . . .j.. • '.nlCla~lVD. proprla
Disciplina natural
Disci~. jo dentro p/fora
;.tencC:onacur-aã espont8.I1.·

.;;; "" -InterE.:ss3
Cumpre, no entanto, assinalar, observa com gra~

de propriedade o Prof. Lourenço Filho, que a.liberdade é mais aro
educação e não fim.

2- .A disciplina déntro de conceite funcionc..l do Clapa.rêde.Moti-
7a~ão extrinseca e intrenseca.

H" ,., , ., <>a um ve..l.noproverolo 11 NEto\1iz: se pode obrique
""'ara beber a um asno que nuo tenha sede" ..E isso se ajusta aos
seres humanos de um modo perfoi to. N~o se pode otriE;:lrum indivl
cuo D. ouvir ou D.. t r-abe Lh-ir-, sem lhe ho.ver de spo r-t ado um intel':'ê~
se, • • (""1 • • <> Aum de se jo de st be r- ou de aga r-, ':';'USC1"GD.ro Lnt er-e sse ,e o pr.s,

.lema. sôbre o qual repousa t;da 0 qua.lquer atividade escolar •
., "ClD.pa.re·::lenos cns í.na que hà duas espe cLe s de

_elos paro. estimular o interêsse:
,

1- Os meios extrinse.cos, que apelo.m para !noveis
estrnnhos ao próprio tr~bctlho que se tom de e.z:ecut2J:'o que lun -
~runo l.ndividuo for2 de si mesmo, a bom dizer: tais s~o "os pre -
=ios, os castigos, ~ emulação, a necessidade, ce passar nos exa-
as etc.

II .• Os meios intrins~~, que. cons ã st.em em por
~ aluno numa situaçGo tal que sinta a n0cessidade, o jesejo de
execut-ar- o. tarefa dc t.ermãnada'",

A escola tradicional sGtDre se valeu dos meios
t - ~ ,. • .,..extrlnsecos pa.ra o...lca.nçaros seus ObJC"G1VOS ç o..lndahOJo deles

e utiliza. ?odemos dizer que no ensino secUllc'.Qrioos o..lunossó. .

estudam pela ne ce ssã dade de :C~'.sso..r· nos exame s, Em oposição, a
escola nova tem procurado lo..ncQrn~c dos meies intrinsecos, en-- ~
. ,~'. d" 't ' . d:'lquecena.o a •...eona ca pe agoga cu com me OuOS Vc.rlD. os e pr-o cessos
s mn.is diversos.

Qun.is os fund2ITlentos psico-bic16gicos do inte"
'"_ e s s c ?

o lnter,;sse ".,. !pr-cpr-a amanr;otão :J.firrno.ela- com.)
,

-!J..recle
hde toias as nossas todos os nos, , 1- e a mo..l.o..rea ..,açc.s, de

sos rens::.mentos, o que . , ..,Lhe s da or-Lerrt aç ac ·:?dD.Dtadas .. . ~as riecessi.cta



:'es do momento.
llDizemos aue tmln coise. nos interesse. auando elo.~ ~

z.os Lmpor-t a no momento em quen. c one í.de r-amos ou quando correspc3,
:e a UIDU necessidade rfsica ou intelectu~l: a o.limcntaçQo inter~s

lh' ~. t, 1~a ao homem faminto, porque e o necessar~o pOssu1-~a; ~"llQ p ~
", ":a rara interessa ao bot~nico, porque lhe comvcm conhece-Ia, etc,

- têrmo llInterêsseTl exprime, reciproca entre o sujeito e o obje-
:0. Em si, um objeto nunca é interess::mte; seu intorêsse depende
sempre da disposição psico-fisiológicD.. de indivfduo que o consi
~era~ O objeto não interessa, com efeito, senúo quando o sujeito
_ A A _ ,

-1'\0sente interesse em presença de um objeto se e st.enao lhe e

~tajoso de qualquer maneira.Desta ~~~lid~de de fatores que o
~ A ,:~nomeno do' ãrrce r-esae implica se de apr-eeridc que o voc abu'Lo apli

_~-se tanto ao objeto que Lntie r-essa , c orao ao estudo psíquico de s
;5rtado no objeto pelo objoto que lhe.,i~pcrtatto

O inte~~sse psicoló[ico cóincide quase sempre
. t A b"'" _. . ~_JIDO a.n cresse ao.rogaco , d.~=01-:::CS quas e sempr-e por-que na casos

A ~.t., homalos em que o interesse psicologico pode ~te opo~-se ao in
.A I· A ~ ,-ere8se biologico.Este ultimo CQSO se verifica quando ha um~ dis

__luçQO parcial dos instinto3 I:? homelil.É o cC!.sopor exo!:1plo ,
A A I ,_~s cac oí.nomano s,mor-t'Lnomano s, aLc o.La t.r-aa, f'umaddr-cs:de opio e

~tros viciados, que sesentern irresistivelmente ·~nc+inados
. f" ~1 1 I. o b AI dAc ai.na, Il20rlna, D.. coo o op i.o, .mudto em ora a D..bsorço..o esses

.# • A ,--"'{icoscontl"ario reta 8 profundrunonte o interesso biologico peE-

,
a

,-- •..•...~.
" • -o t" 1" .,"'.11. l'egl'''a , !:.o t.ncu.v í.duo Dorme.., e a equlva_onc1C·.

,... 'I ,:.sinteresses ps í.co.Log í.co e biologicc, :J_SS,3gul·'s.dSl. e marrt.l da uma
A ~ncordo..Dcio..quase absoluta e~tre oles.

ü inter~sse é pois um sintoma de necessidade ,
" 1" b" -' . " -'I" .51.CO oga ca ou 10.L.Dg1C'l,'ou aarica , o que c a r-egr-a, a con jugc -

:'0 o a mand í'e st.açjio da s nc c-sssã daüea de or-dem psicológica 13 bio
,_:;ica.

O interêsso G ditado sompro por lli~D..necessijD..dc
- ordem imediata de conseguirmos estabelecer quais as necessid~
__:3 do inc.:lv1duo em f2SQ

lução cos interêsses.
11Se t.r-acr.rmos de de t ermãrrar- a lei geral que r-e-

de .,SU!). V1CLD..,toremos fixadG as fases ela

- ,_ a sucesso..oQ uniG.n.1e,verificc..reJlle-sque esta progressão segue:
do sL"l:)les paro. o complexo
~o concreto para o abstrato
do. rec.::.ptivido..dop:::.cssivC!.po.ra a cspcntaneidn.de
d í.nd t . .• . .,. .. (" .•..,.ta a.nc o errm.naç ao par-a a e spe c aaz.a zaç ao a s co o ,

• (" o' hO t "'.. , ..pr-a.nci pa o, os c.ll.V6rSOS c o je ·os nc.o 1n"CcreSSDl!1a cru.anca se
quando pôem em. jôgo c..SSUJ_Sfunções ge r-aí.s •.. corro o sentir ,

gL\
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o adaptar u.."11 ill:)":lil1::;;:1tJ,_' inc~::",S~~:::"a CCi.FS:.\.ou porque - ao p.2SS0

que, mais tQrde, o int~r:ss6 se osp0c~21±z~ em certos objotes ,
N

em certas OdUp~ÇOGS, 0~ c~rtos problenas);
o b' - • - -t , •••••• Ld u { .•.. 'ua i3U Jot::"Vl.:.t"::cü par-a Q.:.>0Jevlvl [.,re ,es ...onc..e!!.

d t 1 'I.. ' .••. ' .' •.o-se por e e nc.s pa aVJ:'D.2qU,OJS OCJe uOS 80 C. arrcer-e s aam a pr-ari-
t • , ' • . t ' ."', f ...CJ.plO, eriqucn t o consc a cucm um. pr-o ext.; p!l1"!l o .pgo CL:1S unçoes,

, &. ~, "" •• , •e que somente ID.2lS 'C'J.J:'ClOJ (;,1..10 eor-ao ccn s Ldc r-adc s por .sa mosrao s ;

progross20 elo
.A ~,... NJogo ::10 tr~b.J..lhc, POCi61':L'"',mcs c.a ze r-, ou orit ao , em-

1
. t. ., Aps.ss~gem :0 pr1DClplO c..c gozo aopr-eg ando a linguc.gc::n. f:::'cudian.9..,

••• c1 '"0 ~ "pr-a.nc i.pa c . r: rea_:l.CQ'::lUi;
do Lmcdã a t: par-a o :no0.i:l'Co no tempo o no o spnço

( • t. '. '. •.a pr-xnca.pa o , s oracn t.e Lnt.ec-e s SD. c. cr-a anç a a ccnmanh La de pe s so as
. , ,

C0m quem convive c, aquã Lo -=lue est à pr-o scrrt o , mais tardo, t.ombem
o que e s t.pa dã s t ant-; , o pa s s edc c s obr-e trudc o futuro se impôc

j;)or sua. vez c.o interSsse~.

3 " , . . l' t •- h ~lSClp lna nos oxorC1C1CS f:Lsic..)s

a)- ~~S svoluç;8s -
"'!'" t" f .:. =l.r:. ~l •• ·,~~l. o0tc:6 r, I'~O • Lí.no S'"LCS..... orm ... c.", ...•.l,lv~""c~ce .!.-,_~lCD. ~_ ,_.lSC1p lu.... c:;

'd t·~t ' t N. 'N f"a cen a ri c a com a cnç ao Ci.UG c a Luno pr-o s t a :1 cxc cuç ao das a.gur-aa
t S h ' # ~.., "- t b' , li.9..r-epr-e s en ar. ,a,~(;mos que no. ()VO.LUÇOIJ~Js ãinp Le s , mas em em as nu

bas t.ant.e s c omp'Lexc s , consti tuindo ve1"cl~c:"Gi1"cs tl'':'.bo..lhos art:l.st,i

cos, usados, sobretudo, nas demonstra~õGs, cemo ocorrem, por

1 ' I" t."l ". "~" " .•.. ..:1 .' 1exemp o na s egunua a.nga aca • .a G1SClp..Llr-.a aqua se I.r::t·.LUZ pe ,'j

porto, pela oxecuç~o j pelo sil;ncio.
b) .'.- na g1.nastlca.-

Da mesma forma que nas evoh,~çõ:c~'s, rie s te tipo de
~ N h A

tr:-.ba.lho a atitude, a forrtla.çao, ~ execuç::.o sincronica e ° silen-
cio c ar-ac t er-Lz am o q1.Ã.G se possa Lnticridor- por c~isciplina; e st ",P,2
, , ..:J' d" . 1 f . . trem, so po ae r-a a V1r quanco o a une or CU1Jn.= ue , c cns c aen omen-

te JI dominar tos os os seus iI~mulsos, c oLoc ar- sob o deminic da iro!.?:
tade, de baixo (:.8 au't ov c orrt r-oLe emocional todos os seus movimen-

tos. O conceito de disciplina nas evoluçces o no. ginástica é mui
to disti~to do qU0 ca~acteriZQ03 jo~ds G dosportos.
v) - nos jogos e nos desportos •

.úCjl.Ü a disciplina se C0..1:'8. C toriza não pulo sincro
nismo execução, silêncio ou il11obilidac~e, mas pelo r-e spei to

,
c.sda

d '. ~,f"..:l.regras e ao a versar1o, po~o aOml~1.0 uG 91. EGSmO
, '1' .., -, -'" t'" es e s , pe ..•..a. suo amaç ao ua s meru re s aç oe s 8golstas,

do inter~sse possoal en beneficio do gr-u..po ,
) t'. , • • .". . .•.. ,( e sp i r aco o.e Ln.ícLat.Lva pc s sLb.í.Lf.t.a que o a.Lu-

..;.,rc. t.JJ.as as fa-

''.)610 sacrif:Lcio

no participo {~S jo[~das indspendcntem3nto 1e ordem do professor,
segundo DoS :l0CCS s Ld ade 3 c.!,ues~: apr-e acrrt.cm ,

d)- nas ~n140nc;~s. -':--'-~"";"'''' ..•....- n
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~) - nas aplic~ç60s

~ . b -u0r;~ o rl.goI"'o sorvado nas cv oLuc oe s
. ,o n:::.gl.n:::cs-......

ti,;. ...•. ;' -Ó:

:ico.mas sem a liberda~e de iniciativa que existe nos jogos, a
:.isciplina nQS a;llicações impôe. que cada qual obo dc ca à ordem de

N ....t. . 0_ ••exe cuç ao , sem c.•ue possa r-c a'l í.zar- o exer-c acao anco s do companea>
" r' :

r

:'0 que o precede, cmbora lhe pormi:tn. liberdade movimentos
t #v .'. ~ -" Nz.as evoluçoes e na g ínas t t ca nao se f'ac uLt a, .".eS~!::U'1soesde

que .
alet

,.
i

·1"'" • ""', . (~. .,Sl._encl.O~o.Q o CGraC~erlS~lca ao disci;ria devem ser livros e
'l..;

;lina, embora a ponversa não' sojQ indicadao

~i-~:-~;~~-~~..:~~.::~:-~:- .~~~~..~~~~

..
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errado
um sister:1aobjetivo
co.ro.cterizo.npelo
que'caracterizava. o.
o aluno seguro êste
a seguinte lendi:
Colégio de Ton.
Colocado eu ponto

--------------
certo

un sisteDo. objetivo
cQracterizo.rruo pelo
que traduzia o.
o aluno, seguro este
a. 'seguinte 10e;endu:
Coldeio de Eton~
Colocados eu ponto

nas exc Lue í, vanerrte nas, exclusi vauent.e ,
de raov í.ue rrto s de que de noví.uen to s , de que
e i.ierrtnL pela escola e raerrt.aã, pelo. escola
consulto.do o inter~s- consultando o inte-
se do aluno tê-sse do aluno
buscar o que precisa; buscar o de que preci-

so.;
Lí.be rdude á 1:1D.is
que no ensino secun-
dário os alunos
exaue s J Eu

psico-biológicos
orientação ado.pto.-

,das aS ,lhe ccnveu
se despreende que
biológico;
biológico. Este
o caso por exelJ.plo

, ,.cacol.nouanos,
,o.lcolo.trD.s,

cont.ro.rí,e reto. e

b' l' .~o og~co
11

11

11

inediato. de con80-
gud rr.ios

liberdade é neio
que, no ensino seeun-
dnrio, os nlunos
CL:lll8S. Eu
psico-fisiológicos
orientnçno adaptada,o.s ,lhe conveu
se dep re ende que
fisiológico,
fisiológico. Este
o caso. por e~euplo
cocain8no.nos,
alcoólatras,
contrarie direto. e
fisiolóe;ico

"
\I

11

ioediato. e se conge-
guiruos

"

" 25

31
32

11

11

" 36

11 39
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11 36
40"
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20
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11

11

11

u

\I
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ti 24

26
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30
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ti

11

11
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pe. 64 linha 3

ti 6

11 7

errad.o

(estendendo-se por
enquerrto, ,que estpp.
flsica a disciplin~
com ateniçno que
bnstnnte:s corrp Lexas
couo oco'rreu, por
exeuplo no. segundo.
ling:íada.
se possa intender
tosos os seus
deba.ixo de
distinto de que

- 2 -

- - - - ...
certo

(entendendo-se por
enquanto ,que esta.
flsica, a. disciplino.
coo a. a.tençno que
ba.sta.nte o orip Lexas
couo ocorre, por
exeuplo, na. Segunda
Line;lada..
se posso. entender
todos os seus
debaixo do
distinto do que

se ca.ra.cteriza.nno se identifica não
ginástica. ll1a.sseu ginnstica, uas seu
liberdade uoviuentos libçrda.de de uoviwen-

.tos
espansões de expansões de

0,::1..
)tj
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Para candidatos aos concur-aos de ingresso no Nagistério
SecUl]dário, Normal e Industrial

DISETORES: - Pr("\fs.Nanoel Pf7reiJ;'Be Rosalvo Flo:rentinQ
8a. AULA Frot. Dr. Inezil Penna Marinho.;->

- - - - - - - - - ~- - - - - - - - - -. =:::::::--== ; = = = = ; = = = = = = = ~ =i1

~~~MENTO DESP,OR~IVO. ,CON:f?IÇô'Ef? PARA ~2::r/·.,ª1?j:.:~}ZA9EQc>
:>ESPOHTOS F'BHHTINOS: CLASSIFICAÇÃO li ,Il'TDIC~'iÇÕES E CO~JfrHA,",INDICAÇÕES--- .•..._- .-.. , -.....-- -,--

SUFlÁRIO:

, .
1 •. O desporto no quadro gera.l das atividac:es r!sicas.
2 ••. Principais classificações dos desportos, segundo:

f

a) - o ponto de vista. social;
b' ••.a idade;- c) •.o sexo;
d) AI- u valencia f~sic~;
e) ..•.••o esforço;

" - .•...a coor-cenaçâc neuro-nruscular;f)
g) - os valeres bio-pslco-sociais;
h) - o meio f!sico; i1

i) • d •. t•.•o numero e par-t tcí.pan es.
3 .• Os de spoz-bos sob cs pontos de vista .educativo, recreativo, com

petitivo~ •
- Os fundamentos cient1ticos do trein2l1lento dcspJrtivo.

Determinação do valor dO,desportista; con:;liçõesmorfológicas,
fi . l' . .1.SlO oglcas e pSlqUlCúS.
P... f"· . l'- rep~raçao do desportistal i8ic2, tecnicú, totlca e psico 0-
gica.

- Controle.do desportista; fisiol~Sico, t~cn1ço, t~tico e psi-
cológico. A competição~

~~- Racionalização 10 plane de trabalho do técnico despo:::'tivo.
•• .1

- Práticas desportivas para a mulher:

~

a) .•..desportos proibidos e cont.r-a=Lndd cado s ;
b) o desportos adaptados e indicados~

- O DESPORTO NO ~'J.i~Di~O GERAL Di,S .,:'.TIVIDüDES FÍSIC.ii.S- ---"--"--~-'-"'-""'--'",,~,"'_.._'----'-~"'-' .._._----
o desporto se caract6riza, sobretudo:; pelas re -

~as que -disciplinam as ativi:j.ades9 regras essas de carater rígidO
~:aceitas Lnt er-nacLorieLerm-ntie ,

Fodere:no,ssituar os desportos no quadro geral das,
~t:i:lT:::'dadesfisicas d.a.sagu í.nt.e f'cr-ma s

3-2
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-66'" AO
::'a.t>~1.QaçÕeSLvierc:telos naturais)
r contestes
~

físicos~
1 ; .j jogos psiquicos

'. .. sociaissintetiôas '\,i acz-obac í.a s
~ desportos individuais

-: .;;..tividadcs
~~'lsicas

\
\danças

'.•
coletivos

.•• J

'-"~,.

~. 1'1

"
•... (

.•.. (.\

:~;

corretiva
. tanallticas

Ndo co:mpen}3ctçao
- exerc!cios formais- ele conservação

ginástica r!t:mica

•~.,., ' fi/" ,

;-'

•~ ,t.; ".'

'"-'. ':.

. ~.'..'
~i I:;

:~. :: •••.• 1: ~

• com aparelhos
de solo

"
'" t •

,_ -.. ••••• M ., ••• 4\" ••• "" •••••••• ...,.....••••••

- - PINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES DOS DESPORTOS
Diversas classificações de desportos poderção s~r

_~resentado.s, segundo o ponto de vi.ata em que o autor se coloque.
amador

- - Social profissional

Idade
infantil
juvenil Infanto- ,juvenil
para adultos

::1 --Sexo
caracteristicamente masculino
indiferentemente ,masculino ou feminino
caracterlstican19nte feminino

..

.. - Val€ncia F!sica

Aforça
resistência

destreza
velocidade
ag LLâ dad e
hab L'l f éade

,." ".bsforço
suaves ou fracos
intensos ou fortes

_ .•.Coordenação neur-o-muscu'l ar-
•sh~ples ou faceis

•dificeis ou complexos

T V 1 b í ••••-_ - a or€s lO-PSlCOCOSlalS
positivos
negativos
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VIII - Meio t!sicu rtGr~est~eé
• 11

aquàb Lco s'

t aéreos

IX - NÚmero de participantes'
{individuais
lcoletivos

SOB O PONTO DE VISTA RECRE1\TIVO:
Considerações de duas ordens se impões. A primei-

ra encnra os. desportos C')!l10 diversão passiva $ a segunda como di -
versão ativa.
OS DESPORTOS CONO DlVERS:O P.üSSIYf::···

Entre as divers,jes pas sãwas que em nc sao meio maL
or o.colhida encontram, estão situudos o futebol e o cinema; o tea-
tro e os demais de$portos figuram em segundo plano e por isso dêles
nQo nos ocuparemos. O futebol é inegavelmente. o divertimento das
grandes multidões em nosso pais, e portanto, não 1eve ser combatido.,.como pretendem alguns de ~eus adversRr os, mas inteligentemente apr2
eitado como fôrça social •
S DESPORTOS CONO DIVF~sl;:o ATIVA:

Constituem ótimo elemento de recreação, pois pro -
porcionam ~m deriv~tivo dos ~ais indicados para o esp!rito, além de
serem saudáveis para o corpo. ;~pr2tica desportiva que melhor pare-
_6 corresponder às necessido.des de uma diversão ativa parece sep o
"""oleibol,.seguindo-se-Ihe o futebol, o basquetebol, o tenia e o re-
-o. ~ interessante assinalar que os desportos individuais encontram
ouco campo C01'l() diversão, quer ativa, quer pas sí.va ,
OB O PONTO DE VISTri EDUC.t~TIVO

O Qlcance dos desportos como meio de educação rIsi
a poder:! ser resumindo em três pr-Lnc LpLos f'undamerrt.aLs a

I - Exi~ir dos organismos dos indivíduos submeti-
_os u tal regimes de trabalh0 1'1sicos esf~rços cujo gr2u de intensi-
:'adeaumento pnulntinamente, sem provocc.r, por esta .forma, grandes

•• A • d t· t . '"i .. Ab #àraaçoE:s organ1.cas, sempre e 6 e1.o preJuu C10.1S so re a sau.e;
C-Ia ,. ...II -'Jnsequentemente obter maior resistencia orga

=ica dos lndiv1duos, de modo que ~stes possam suportar trabalhos de
;ualquer natureza, aos quais não resistiriam em outras circunstan-
ias;

tIr - Desenvolver a co.paeidade risica pelo aumento
~~cessivo da complexidade dos exercícios, de t~l sorte que um indivi
_ao de ~ptidQO inferior possa sobrepuj~r outro de maior aptidão, pe-
_:> uso mais inteligente de suas torças.
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i
). o USO das pr~ticAs desportivas como meio educacional deo'· __

verá ser feito com grande cautela" a.fL'11 de que nê:o se exã jam dos

organismos aind~ ~m fase de sua evolução esf~rços demasiaQos que
venhm per-t.ur-bar , Aqui d6verno sempre os c'esportos ser u.Iap cados ao

iIf.

,
'\1,' -,
- • ~ f

-,' .~ ,, ", _.;:,:'l 1 fI. -vu or lSlCO dos
~ :'I .v , ...educ ando s , .'lo.8.ptaçc..o esta que se processara me- -..

"" ":'

N ~, N
diante a r-e duçac de tempo ele dur-a çao da pr a tic:::~ e d8.S dimensoes -

#til I' # ••

dos c anpo s ou provas. Náo devera tambem ser e s que c ido , e Ls tio e

f'undamerrt a L, que os e duc ando s participem du s prnticas dosporti ••

vas sempre em igualdade de .•.condi-çoes, quer sob o ponto de vista

f1s1co, quer sob o técnico.

'.- •....~., .

..~.
,,) .

':.:'1::
.•••• l "'*'1-"'" _~ •. ,

SOB O PONTO DE VISTA Cm1PETITIVO- . -•
A competi,~50 tem por fin".l:i.dade, nos desportos indivi' -

'I' ••
,I • • .[.,i.,;'

duais, o récor;e e, nos coletivos, fazer com que vma das equipes

i " ' " tO' d "cons ga , par-r; o seu gr-uoo , :'lo.l0r numero c e pon os. recor e Slg-
.~I.'!. ti :'";

'". ~ \;,t , ,
luto. do homem contra o espaço e o tempo e cada récor • -

A
"ao '•..

nifica a
r•...•

. -.

de quebr8.do assinnla I"lo.is umo. vitória de suo. eficiencia fisica.Na..

prl,parqçno r10 de spo r-t Le t.a par-a a competição t€rem.o~ sempre de Le -

var-. em conta os r....tores, por rd.nimo que se jam, o.rpaz es de contri-
buir para aumerrt ar- o r-end ímerrt o do trnbalho f:Lsico. As e í.m, as c óri
diçõe s mor í'o Lóg í.c as , fisi(:-!lógicas e ps LquLc as do desportista não•.......... ,.'

.{

"t..,. 6 N I. #poo.er-ao ser Lgnor-ade s ao elaborarmos a s ua pr-ep ar-c.cao flS ac a , t.ec -
"t't" ~,' .nlca, a lca e ps~co~oglca •

4 - •_ - os FUNDANENTOS CI:8lJTIFICOS DO TRBINAl'JENTO DESPORTIVO

-r-r - • • :j l' t:j"'" t í t~n~enQe-se por.m~~OQO oglo. o a o ae dlrlglr o esplrl o na

inves tign.ção da vCl'cls.de. De s te modo, a metodologia elo tre Lnamen

to desportivo z-cpr-cs errca o estudo de W·1Q. unidade de pr-Lnc Íp Los ver

dadeiros que deverl reger o trein~ento desportivo,ele maneira tal -
"

que "o dE.sportistn aLc anc e o máximo de sua eficiencia física e téc

nica.

\' .' •~ I

.•.. ..

!).

A ~ _ #

Esses pr-Lnc Lp Los dev e.r-ao ser de or-dem ger-a'l , isto e, apll

caveis ao treinamento de tolos os ~esDortos" Não poderá e~istir u
~. -

ma metodologia para o futebol e outra paro. a nate,ção, assim co : ~

mo não eziste uma meto-to l og La par? língua e outro. paro. geografia •
O -" d • d t" -, '." 1 • dmoo o e ene tnar- CCi a. ma e r z.a nao e Uo.'U me couo , ogo Q. mane ar-a e
t· -, " - ,rE:.lno.r co."a desnorto tombem nao representa U,.."'l1 metodo.

- •..•. _.-

Isto não Imp'l.Lc a que .mé todo signifique a unidade de idéias
mas tão somente a sua un ídnd e , A met.odoLog I.a do +r-etnament.o despor-
tivo, apresenta. bases comuns par-a todos os desportos e são ess!3)3,ba

ses, êsses :::.licerces, que técnicos dasportivos, quaisqu$r que sejam
as. suas .esp ec â aLí.z acoe s , nno pod6rão deixar de conhecer.

. '. • ,'f' ,..

CIÊNCIAS QUE CONTRtmJEH PARA AS BASES GERAIS DA lYIETODOLOGIA DO TREI

NAI"lm'l'rO DESPORITIVO: - Du8.s são 2"S ci6ncias que contribuem funda -
merrtaImerrt.e par-a a metodologia do treinD..!."11entoc1espori tivo, a biolo-

...•
L
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gia e a psicologia.
Foi no século XIX que a biologia com Claude Bornard o

3regor Mendel, logrou separar-se d~·filosofia e sor considerada 00
~ ci~ncia aut.onoma , O tempo foi instituido em 1801 por Lamr-k, .que

A .procurou com ele s í.gnã rLcar o estudo da vida e dos seres vivos •
E por um melhor conhe c ãmerrto do de sportis tc, (l.1S f'a ses

or que passa P" su~· evoluçno, dos limites de sues possibilidades -
os meios que utilizamos que po deremos ter nõo apenas um r-e su'l tqdo.

positivo, no treinQmento ~esportivo mos o maior resultado positivo.
Á psicologia bem se desmemb~9u da filosofi~, constituind2

)

,se ciencia autonoma no seculo passnno.
5 - DETERNHTAÇÃO Di) VPLOR DO DESPORTIQ·TA:- .

cons tder-rrcmcs como de apor t.Lst a a queLe que pr-n tLca o des-
_orto, tendo por ob jE.. tivo a c omp etiçno. A sua f innli:bde nos desp2,r
-os in1ividuias ~ o r~corde e nos desportos coletivos a obtençõo do

,:::aiornumero de pontos em cad ; uma das equipes.
A determinação do v210r do desportista ~ funçQO de suas -

,.", , , ~ondiçoes morfologicas, fisiologicas e psiquicas.
CondiGões morfoló~icas: - A: Shoori~ afirma que a forma é

:. A

_orram.6nta viva ligada aos meios de que vive~ Observa ele, com a
sua autorid.ade de coris eLhe Lr-o cient1tico da Fed.era.çQoFr-anc esa de
~tletismo, que as especializações desportivas nQo.caus~m deforma -

_ .., ~ N ,

:s~es,sao antes as consequenc;ias do que !?iS causns. Nno e o salto -
;:l.ealonga as per-nas; mas o saltados que se aproveita. do comprLile!!

das suas pernas.
"", ,CondiQoes fisinlo~icas: - Para a pr~tica ~esportivn, a

"" ,cond í ç ao fisiologica pr-Jmor-d i aL e a I'egulart(18çe de toc1::.sa s fun ••.

""espelo trr-balho Derfeito de todos os orgcos. iI:,s 11no ba sba essa
rmalidnde, hn necessidc:de de que o org'inismo se nC:aDto.aos esfol?- -
s que lhe vão ser s o.lí.clt3\10s, (:'emodo que os posso. r-eo Lí.zrir- sem

;~ejuizo po.rp a sa~de.
-, -,Condi~oef psicolo~icas: • As condiçoes psicoloSicQS do

~ ~,_=sportista são de muita importancia como o.scondiçoes morfologi
, - ,_~s e fisiologicns. Convencionaremos por condiçoes psicologicn8 a

. .•• I. • ,. t- +- .+-"-::,sposlçaopsaquaca com que o J.nCllV1.C!.UO se apr-eserrt.a par-a pr-aca.ca
-5spórtiva, no t.adamerrt e quando esta tem car-r.ter-ele compe t Lç âo ,

Os complexos ~ as superstições ou c~enéices desempe!h~am a
.:ium papel r-eLevant.e ,

t importante assinalarmos, ambor~ de forma suscinta, a di
N" _,

- sr-ença que existe entre condiçoe s ps Lqu Lcas e cond Lço es psicologi
.:.S. As primeiras ,iizem r-cspeIto ao próprio indivf.:1.uoe são ineren



-70-
'"tes ao seu patrimonio, no seu equinanento de recursos naturais ,

respondendo pelas suas reações lentas ou rápidas aos estimulos -
do meio exterior; as segundas ::'epresentarncondições eventuais m,2
mentaneas, provoc"'::laspor uma circunstnncia fortuita, tais como
as que resultam de um t.r-aumat.â smo moral, de um complexo que se
possa estabelecer, etc.
6 - PREPARAÇÃO DO EESPORTISTA:

A preparação do desportista compreende três aspectos; a
N , #'tJ , N ~preparaçao fisica, a preparaçao tecnica,e a preparaçao tatica.A-

preciaremos sucintamente cada uma delas.
Es ta prepar,~ção compr eeride 2 fasesP •.• -1"" •...;;.r...;e...,p..;.a.;...r!;5_8._o_=.2:S_l c a: -

bem distintas: um visando ao dcsEmvolVimento corporc.l e outra ten
Ado por objetivo o treinamento organco.

Como a primeira fase pretendeMos colocá-lo em condições,,mediante um elos fatores par-a isso incispeEsavel: o aumen to geral
AI' •••de suas forças. A cons ecuçao cl6ste u'l tLmo c ob jet.Lvo nao significa

que o deapor-tLst a , possa tEr con§}Qõe~.,. para qUE; isto se ja adm.1-
A ~ ~,tido, ele dev er-a a nr-esen t.ar-qurlir1ades :C~_sicase tecnicas, que -

,., -'--
lhe permitam nraticar com efic l€nc ia o de s-por-t.o escolhido.

O tr-eLname nt.o org;nico -é a ad8.:?tação~c:oo r-gard smo do de~
portista aos esforQos que dele serão exigidos, os quais não pode
ria suportar sem um t.r-e í.ncment.o que pauâe uãnamerrt e lhe aumentas-
se a resistência.

Preparação técni~~. A preparação t~cnica do despor-
tista tem por objetivo a obtenção do estilo, com a posse do qual
AI ~ -' t. o fI' '. d f . ."e 0,aGSpendera o mi.namo ce orça e a c ançar-a o maxamo e e ac i.en
cia.

Ainda que considereasemos a mesma eficiencia e diminui ••..•
ção de esforço representaria urna grande conquista para o pratica,!!

- .:te, --proporcionado-lhe um rendJ.-mento maior, o que por si só r-eco=

mendaria a obtenção do est~o.
, A ,Sabenos que o r-end íment o , e isto S 6 ::la com todas as ma-

quinas, inclusive a humana, é.8. relação que exf.s te entre a redu-..çao e o consumo.
A preparação técnicq compreende, por .arrto , duas fases:a

'#til N'primeira corrosponde a obtençao das con~ic.oes t0cnicas, a ~qui-
siçio ~o estilo, utilizando-se para tal fim as sess5E;s de aplic~
ção; na s egun-Ia f8 se se d estina a apur-acao das conc1ições técni -
cas, ao aprimoramento do estilo, a obtençQo

d ( - _. tpr-egan o se 8.1 a s sessoes c omp.í emen ares.
da ,forma tecnica, 6m

PrE;par:.9-Gão. t9. ~~ - tática cons ã ste na m(;lhor maneira -
possível de utilizar a técnica~ dE; modo a i..."1lporao adversário a

~~
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própria iniciatitiva. Represento. 010. o fruto da observaçno o do
julgamento dQSQ~ poss ibilidndos. do ant cgcnã smo, c. o.proonsiiodo

. . d t t·.. -'i1" ~ Icer~QS Joga asae carac or~S~1CQS, Q proc _uça.o por os~a ou Q~UO a
modalidade de ~ojogo; a exporiôncia ainda é o melhor prof~38or do
t' . +.~.utlca desporvFv1va •

..-, . t . t"t'" .J:!, prcc~so er em mGn~e Que a a ~ca o um me~o- -'--
e não um fim.:.O O objetivo não dever; ser emprogar uma. tática

" Nprefixada, ma3as a qUG melhor se ajustar as condiçoos do momento.

7 ~ CONTRÔLE DODO DESPORTTSTA:
t por intermódio do c onnr-oLo é~o dosportista. em

treinamento qUElue se torna possivel saber se o rogimo de traba.lho
risico a que esestú sondo submotido não lhe cst~ o

~s

2';3 judic·:mdo
organismo e a í.nd.nda s o êsse mesmo regimo PO(:o já. ser intemsifico.-
d ~ , . d ,.' , t·..., . nho ae mOGO quq1,lo,em det ar-m.í.nacu cpoca - a.GU coripo a ç ao - t.o o.
ôte e.Lcançndodo o seu estadc do forma.

O contrôlG.co;:-;:port:::..o aspecto fisiológico, o
tI. t"t"t' .. . - '~. ...•. "1.•...·ecn i.co e o a a 1CO, o pr amo r.r-oa cargo :::'0 me....aco e os ,-,OlS u I.J~

mos o.cargo .10.10t'3cnicc d espor-tLvo,
CGntrôle fisiológico - Não podera sor dispens~
, N Ado em qualqu0n0T pratica con finalidade do compotigno. 19uns dc~

portos exí.geraerama lor-es cuidados, como a corrido., a na taçQo, o v5l
libol, os saluilitos,os arremessos, etc., embora. não poss~~ dispen
sar este contntrôle, nQo i..rnpõemtonta cautela como os acima apori-
tados.

A" A . I .Controle tecnico - O controle tecnico ídevora.
estar baseadodo cxclusiv~~ente na observação do troinndor, assim

r<I _ It •••ponsamos; naa.aà devGra ser fe11:;0,comparando os resultados, no co.
so dos corredoi!lores')nadadoros, de tiros na distâ.ncia da prov!l.,
a que são conene barrterscnt;esubmetidos. Isso traz, o dcpaupor-emen-
to do desport~tista, uma vez que estará a exigir, froquentemente,
grandes esfôrçrços do seu organismo, sem que urrlda tonha alca~ço.~
do o seu e staftado de forma. .a situação de forma deverá coinci::lir
co~ a época dada competição, caso em que so verificará o moL~or
r-esult.ado de rqi.que o pr-at Lcantse fôr capaz. Assir.:,J fator ;t:e.;npo
deverá ser le~evado em consideração, antes de qualquer outros.

Contrôle tático - v contrôle tático estará bo.
seado , como o osn terior, cxcLus í.vcment.ena observação do técnico
Para tal, o obQbjetivo, cria~ aos desportistas ~s Situo.ções m~~s
diversas, a ~~im de que o mesmo tenha. ensejo de aplicar, de acô!
do com a s cLnér-cunst.ancí as de cada momerrto, as tá.tic,:~smais ado -
quadas.

d verificação do aproveitamento do desportistu
que muitos té~Bcnicos desportistas costlli~a.mf~zer, relativa.mente
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aos corredores e nad~dores~ cem tires na dist~ncia d~ prova to-
mada de tempo, cons titui Ui'11 i;ro.ndoe r-no.,

'f ~ ,.. ..•. + I d .
,h erma 8 umaaa t.uaça o a.ns cave , c-'lpa~ e pr-e Jl!

A A
dí.car=ne sob a. influencia de fo.t,')resque pOSSOIi1 tra.zer perturb~
ções de qualquer ordem ao or-gan Lsrno, .A solicita.ção de um esfo,!:

, , ..t#ço violento, as vesperas da prova, po4e~~ trazer a. perda da. for
ma.

P.• •.•ara. que o c.tleto.sejo.:dado em dondiçoes de
compc t Lr- além da. sua preparação técnica., há. um ponto indispens,9:
vel: é a preparação tática do dosportista •.

Quando dois desportistas apr-o son tam t6cnicü de
igu.p.lvalor, a vitório.. pertencora aquele que ad"tou melhor táti
ca.

Nos desportos coletivos a preparação t~tica o.!!,
sume um cara ter de muito maior ir,lportn.ncia;a troco. de um joga:
dor de posição, etc., pode influir pa.ro..a vitória ou a derrota
de uma equipe.

8 ... RACIONALIZAÇ1~O DO PLANO DE TBABAI",HO DO TÉCNICO DESPORTIVO:

li. preparaçãó g6ral do desportista, com o obje'"
tivo de competição, deverá comportar duas fases:- ..,. ,.,

I - visando a obten ç ao d~LS concaçoe 3

II - visando a obtenção ela f'orrna. ,
A primeira fase esta ligada um solido preparo

t . •.• , ~ • .-'1f'Ls Lco , sem o que.L abs oLu tamen 1:;6, nao ser-a pos sLve L, maiz- tar ..•.e
..• .'u adaptaçao elo orgo..nlsmo a natureza do..prova.

A s egunda fase comporta o apr-Lraor-amerrt.c::::10 es-
tilo e a ado.ptação do organismo ~ D2tureZo. do'prova.

EsquemQticrumente, o plano geral de t~e~n~mento
podera ser assim r-epr-esen tado t

-~ ._~ . ~. ,...
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Fina a atingir
Tempo prevista - em f~ce da data da prcva ou
jogo.
Número de desDortistas
Valor dos desportistas que ir~o competir

com os quais irão com~
petir

1!;lementos in- R d• t •.ecursos 1.sponl.ve1.sem
pe s s ca.L

insta.lações
material

...• . ".Gl.spenSavels a
um. plane geral
de t.r-e Lnamen to

sessões de preparaç~
sessõ0s de adaptação
sossões do aplicação1'-1eiosa. empregar
S~· " "< ~es C '-'Cm~ 1 e'Me'"+- •..•re sC; ..o_'J v_,_~ ••. ~i .•• "'",V,,",

Horários
semano.is
diários

UniformeS
Local

Fins a atingir • Objetivo que Se tem O~ vista
~ A"ao qual o plano dev er-a s cr-vLr-, Somente c onhe cendc o objetivo.• .•preciso que jeveror.J.osalca.~çar sora possivel Q escola adequada

dos meios a empregar.
Tempo previsto - Sem c onhe cer- o tcmpo de que

devera disp;r para a realizaçãO d o seu trabD.L."fJ.o, *. fser-a arnpo s s a>

vel Q qualquer técnico organizQr.Q~ plano de trein~~eLto dos -
portivo.

~;úmero de doscor-t.Ls tas - Conferme o: quant ã dq~~~~~~~~~,~~~~~ ~
de de pr-at ã cant.c s (~8 quo dlsponha , con soant e a car'3.cterlstica
desportiva, c técnico organizQr~ as respectivas turnús, grupos
ou equip3s.

Valer dos despcrtist~s - Impõe-se aou í, a c.e-
terminação

.• .o tecnlco,
n~o apenas do valor dos d6sportistas de que dispõe,

• .~, +- • "mas, 8 pr-a.nc i par.mcncc , Q c~c dos advcr sàr-ã os,
R· ..;]" t" O - ,.8cursos cu.snon i ve 1.S - S recursos s er-ao G e or

dem pessoal e material.
]I~ " O tI'· t "1 " ",' t .!'~elOSa empregar - e cnac o U 1 z.zar-a 4- 'lpOS

de -s.essoes:
) - ~a - sessoos de pr0pc.raçm

b) .• adapto.çtlo
c) - o.plico.ção
d) ~ complementares
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Hor6.rios •. D· -1-" l' ~" ••Ol8 \.I1.::'os (O nor-nr-a o a s e r-ao er-ga-

nizados: um preverá. e.s IltividCtdes dentro (~C c ada semana E) outro

dentro de CQdn. dia..
Uniformos - Os s apa t.os USQCOS :~urant0 'JS troi·

nos dever~o ser USQdos no ~iQ d~ prova.
Loc0.1 - Som~jre c.uo Dcsslvel :) treinamento• _. ..I.. .~

rã ser r-e a'l í z ado 11::': local cnde Se vc'rií'icn.rá Q cor:1potição.
dev21

9 - p,RÁTIÇA§,DESPORTIVAS PAR~ A.}~JLEER:
Dos nÚlnGrOSOS desportos quo o homem pratico. ,

mui tos nadem. tan:bó:'l s ~r Dra.tica.dos ue La mulher. onc.uant o outros
•• ,L, _ ".

existem cue sã.o intciro.m0nte ccntro.-indica.dos e mesmo dovem ser

proibidos. Nos diferente 8 cOn[:,"0380S do medicina. d0sp:Jrtiva. 0U

nos de Educo..~Õ:oFis ico. o tema t0:::' figUX'Qdo senpr-c , susc i tendo
,.., , Â'

distintas op í.n í.ce s , Parece i\::ra. :1c, duvida, :: este e o pcrit o ele

vista dominante, que a prática:1c üt,..s:Jcrt:.'s ar-r-ã s cudos depend.o ,

s obr-e t.udo , da natureza lnc1ivi(ua.l <~a.mulher. Gregorio Ho.ra.non,

ao e studur os car-ac teres de intor •.sexua Ll dc...::1e, justifico. a r-a -
~ã:o pela quaL mui taa mulheres sentem inclinn.çQc o. at.Lv Ldade s n~
turclmente ma scuã Inas , enquant-o homens existem que Se sentem 0. •..

tro.ldos pelas a.t.ivi da.dG s e s s onc illlme~t0 f·emininas. =s s tm, nno
seria o desperto que ma.scu.l::nizo.ric. c. r:1ulher, mo.s o. mulher, 'com
c ar-ac t.ez-e s accntiuôr.ó os G.0 inter"'sexua.ll.c,~1de (muLhe r-cS mas cu.Lãrrí,

zo.das) que procul"o..rio.m no. desporto 0.8 c.tividllc1os que satisfizel!
. ,

sem a.OS seus impulso~n~turo..is, us necessidQdes imperiosQs de

um organismo q ue r-e c l arca moví.ment os Lnt cn s os o br-us c.os , lances
imprecisos e perigosos.

As autorizQ~as d0s~ortivo.s 10 todos os paises
cLví.Lt.z ados tem procurado, tanto quant.o p vs s lvol J coadunar- os
de spor-t.os com a na.bur-e z a elo. mulher pr-ocur-ando pr-e sorvn.r ..•lho os

encantos femininos.

Dentre os desportos proibidos devemos situo.r
bo~, pesos e ha.lteres, lutas 3m gora.l, o.lgumo.s prov~s de o.tle ~

tismo (corrid.as de fundo, s a l to com vara. e Lan çumento do mar-t.e -
10.

Os contra •.iD.~ica.c1os são: gin6.sticn. de o.po.relrJOs

algumas provas de atletismo (coI'lri'J.:,-cs de meio fundo, salto trl. -
plice e lanç~~ento do peso), ramo, ~utebol e outros semelhantes.
Os adaptados são aqueles cu ja s r-egr-as r'or-om modLf Lca.Ia s par-a

~ ,
que o, esforço melhor c cr-r-espcci dc s se Q na bur-e z a da. mulhor, como
bn sque t ebo L, a.Lgumas provas do atletismo (corricks COr.1 ba.rrei .•.
r-as e lançamento de) disco), hipismo, e t.c , Os inc'icados sã.c !l-•
quoles que melhor corre spondem às exigências do c.'rganismo femi-
nino, dentre os quais a natação, o v0leibol, o tênis o o. csgri-



""'75 ..•.

I·

mà se apresentam como os principais.
Assim, pouoriamcs organizar a s8guinte cla.ssi~

ficação dos desportos para a mu'Lhcr-, inr.:.l:)dos que lhe dev or» ser
~ "devados ate aqueles que a podem favorecer:

-.: .. l ." ; i; - ;, r
"",-,,__ .~"'.;J>"I"

- ~
: :. .: :i,'

Desportos

proihidos (box.pesos e halteros, etc.)
contra-indicados (remo, futebol, etc.)
adapt.ado s (basquetebol, atletismo, et.c,)
indicados (natação, voleibol, otc.)

,.,.•.~...••.

•

••..~ ~.._ _.i~_•.-.r •. ~·",""
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Prof. Dr. Inezil Pena Marinho

errado
o de apo r-t.o no
Corrt roLe do
po~p~r~o ne'r~-_.~~ Q

, . . ~~ . .D10-DGlCOOOS1a1s
se iupões"
pais, ~ portanto,
seus ndversnr os,
oelhoI' parece cor-,responder as
ser r-esur.rí.nd o eri
de trabalho físicos
Consequentehlente
obter a naior
ufiu de que
reduç2to de tenpo
de, condi ...çoes,
corrpe t i çê:o t.ereuoe

-' .por W1n1DO que se-
jau
para lingua e
a ~~idade ce idéias

que técnicos
DESPORITIVO
despori tivo J.

O teupo foi
por Lanrk,.
positivo,no trei-
nruGento desporti-
vo ria s

autonouc no
Shooris afirrJ.C.
é ferrauenta
rms o sa1tndos
se adapta aos

• = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = =
certo

A psico1oe;ia beu se A psicc1oe;io..to,ubt3u

o desperto nopg. 65 linha 4
" 12

pg. 66 linha 18
" 42

pg. 67 linha 8
" 16
11 17
11 22

" 29
11 3l
" 34

pg. 68 linho. 2
11 6
" 9
" 17
1\ 18'

" 33
" 36

" 39

" 42
11 43

pg. 69 linha 3
11 3

" 8

" 9

11 10
18
19
23
28

/I

11

1/

"

Corrt rôLe do
pode rfío ser
bã o-ps í.oo-acc í at e
se iupõeu.,pa18 09 portanto,
seus r, 1 ·.;)-~'~.-~..ri ....,<-.c~V t. :r ;..><- .•.•• _ V S ,

,De1húl' cor-responde as

ser rE:sunido eD
de tro.bnlho físico
Consequenteudnte,
obter a l..1D.ior
c.. fiD de que
reduçQo do tenpo
de conclições,
cOl..1petição,terenos

.' .por D1n1UOS que se-
jnn

paro. line;uo.eeLle
a uniforLlid~de de
idéio..s.

t ' .que 08 ecn1cos
DESP0R~IVO '
d8SPO:;..'Tj .:'Vü ~

O t.e ri.iofoi
por LCtLlo.rk~
positivo no treino.-
rien to de sport Ivo, rza s

se
au ton ):..\2 4 no
Tho o r-i S o.f J.~':Lln

é o. f e rrb,uer~:t;,Cl,

iJas o sC11tador
se adapte D.OS
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pg. 70 linho. 12 uu viso.ndo no
" 13 tr~inaDento orgânco.
" 28 que con~iàeresseDos
" 28 eficiBn~ic e diui-

nuí çâo de
30 "11 que por si so

11 33 entre n reduçno e
11 38 na segunda fase
11 41 tútica- tática con-

siste na
pe;. 71 linha 1 observnç5.o c do

" 2 do antagonisLlo,
11 21 natação, o volibol,

,
11 38 o objetivo, criaro.

" 39 o DeSDO tenha ens0jo

" 43 t~cnicos dasportis-
tns costUDnD

pg. 75 linha 4

pg. 72 linha 1
\I 3

12
24

"
"

pe. 73 linha 2
" 22

2411

11 35
pg. 74 linha 6

ti 13
27
29

ti

11

11 34

da provo. tonado. de

- 2 -

certo
1.lL1O.. visando 0.0

trein~~ento orgânico.
. d IJque conSJ..•e r-as eerao s

efj,c10ncia, n diDi-
mrí.çâo de

• I'que, por Sl 50,
entre a produçno e
a segundo. fnse
tática - A tática con-
siste na
observaçüo e do
do antagonista,
natnçno. enquanto ou-
tros CODO o vo1ibol,
o técnico crinrá
os.oe.snos tenhaD 60- .

sejo
I. ttecnlCOS cos uwao

do.prova e tOllada de
UDadituação instavel ur~é1 situnçno instável
aquele que adotou ~quê1e que adotou
onir tarde unis tarde
TclJ.poprevisto.
eu visto. 0.0

o.escola o.d~quada

Teupo previ sto
eu vista, 0.0

o.escolho. ndequada
dispõe, '0 técnico, dispõe o técnico,
poss{ve1 o treinnuen- possive1, o treina-
to deverá
F{~icn o teua teu
4S autorizadns
elanu1her procuran-
do preservar-lhe
do rr,rtelo.

Iser devo.dos ate

Dento deverá
FíSica, o tel.lateu
As nutoriündes
da I.1ulher,procuran-
do preservnr-lhe
do uartelo).
ser vedau.os até

4J~



~ '.

' .. ~

..

,.

-. •

•.•65 - -102..
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C U R S O S P R E P A R A T Ó R I O S "r1 A._-- GISTERU

Pa~a candidatos aos concursos do ingr2sso no Magist~rio
c ~ ~. lr m . ., ~ li, .~').,.! 1uecun',.lllr~O,.\or..dl .•. e .Ln",.usv_.1.a.

DIRETORES: •.•.Pr-of's , Manoel Per-e í.r-a e Rosalvo Florentino
90.. AULA Pr-of , Dr , Irie z í L Ponna Harinho.
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FINALIDADE DA EDUCAÇÃO FíSICA :NAS ES:::;OL.A.S FP.OFISSIOHAIS.

. .,.--- .•..•.....--..--- -
C;~RACTERfs'rICAS D~S ATIVIDADBS FisICAS E SEU ElVIPRLGO Nb.S ESCO-_.
LAS PROFISSIONAIS.

sm1ARIO:

. H A H F~ .1 ••Considcraço3s sobre os programas de Educ!).çs.o ~s~cc. nas es
colas profissionais.

2 - Gruprunentos dos diferentes cursos c~o..se scoLae profissionais
em f ac e da. po s í çjio domãnant.o , no t.r-aba Iho das cade í.r-o.a f~

damen ta í.a e das qua Lf.dnde s psico .•.sor::~ticas0xigidas po.ro.o
maior rendimento duprofissão.

3 O ·1 ' t t· e«, -" . t• proa oma e as c ar-accor-as a oas esne caracas c.o gnupamen O

homoginco , Consti tuj.çúo dos grupos p-ara a giná.stica. de co~
pensa.çúo e para. a. oxploro.ção de qualidades psico-somáticas.

4 I,· ..• -, *. 011"'0 -'l •••.• nua caçoe s ele oxor-c i c i os pá.rOoa gmas tJ1Co. ce ccmperiaaç ac e
"I ••• d 1°" • '4--0 rpar-a a oxp.Lora.çao.as qua ~Q!lQes pS~CO-SOIúa.vJ.Co.sem ace

dos grupos constituidos.

1 C o d "" "b ' Te , <'# p" ••. onSl oro.ço08.-sc,ro os progrrunas de .c;Q1.:.1caçao...~SlCo. nas es .
•

colo.s Drofissiono.is

A educação r1sica. nos cstabeloclllentos de ens1
no industrial, em c.ola.boração'com a.s disc iplinas dos cursos do
primeiro e do segundo ciclos, tem por fim, como 01: jetivo geral,
suscitar, desenvolver e aprimorar as quo.lidades risicas do edu
c ando , estimular o f'unc Lonamorrt o de seus órgã.os e, COln.O objetl
vo especial, desonvolv0l" excepcionalmente c0rtas qualido.des fi
sicas qU2 f.l no.tur6za da profissão Gscolhidil exige po.ra um ren-
dimento de trabalho maior·e ainda dar ao organismo u.'110. c ompcrr-
sação do modo till que as sinergias sol~cita.das durante o trab!
lho possam obter paraos seus músculos umrolax~~onto adequado
e outras, cujo. solic ito.çüo foi quase nula, S8 jrun conveniente -
mente exercitado.s de m~~cira. o. evitar a atrofia dos elementos
componentes.

Os progr~j}a.s de educação físico. para os estabe-lecimentos de ensino pr-o.í'Ls sí.cnaâ c ompcr taçjio duas partos dis-
tintas. A pr-Lrne Lr-a , comum a todos os alunos, terá. por fim as-
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segur-ar- o.OS eC:ucc.ndosum do scnvo'lv í.monno har-ncnd cao , e e t.abe Le»

cendo per-t'o Lto equ:~J.:1.bl,j.omorfo-fisio:ógico C.o SGU org an i 81110 G

a segunda, ap Lí.cada do 'i.côl'docom as exigônc Las de cada grupo,
i# • o t ~ ."',. b lhpr-ocur-ar-a c omp.maar- os a.nc onven i.en G-S «a pc s i.cao no tir-a a o e

. ~explora.r quo.lido..d0sospecifico..s oxigidQS paro. o molhor desemp~
nho das a.tividuo.os pr-of'Ls s.í.onaí.s e scoLaá dc.s,

O c10sónvolv::"l'lentodo )rcgrmnrl, de educaçÔ:o fisi
ca exige prOVi;)l:1Cntcque os e.Luno s so jo.m distri buí.do s por sexo,

_ "., A.,aogunnc grupos homogerioo s, GO ac or-uo COIl1~

0.) pa.rte ger~l - a capacidade f:1.sicado cada um
b) partü especial - a natureza. do curso em que

esteja no.triculado.
Asslin~ pür~ a.parto geral os Wlunos serão gru~

pados do mesmo Modo que no ensino scctmdário~ isto é, segundo
a sua capacidade fisicQ c ~s formas de trabalho corrosponderão
às jn indicQd~s no capitulo que tr~tou da psicologia. aplicada
.• - ta. educa.çao f~sica do c.doLe scentie ,

Para a ginástica especial as turmas s er~o c ons
tibu í.do.eLec anão em conta a posiçio em qU-J o aluno po rmancc e Q.

maior pa r-te do tempo 8 as qual:i.dQdes psí co -somá.tico.s que ~leve
r~o ser e spe c Íf'ã cemorrt e dc scnvo Ivã daa para atender melhor às e
xig~neias daprofissã<) abr-aç ada s

2..•. Grupa.raento dos dif,:;rG?1túscursos d8S G sc.'olasprofissiono.is
em face da posição dominQ:."1t2 no trc.bc.lhod::tscc.deirQs fun-
dc.mentf..l.ise das qualid:ldos pSico .•.somá.tico.sexigidus para o, .

,maior rendimento d~ profissão.

As atividades f{sica.s nesta parte~ t6rão por
, ,finalidade dar t.r-aba.Lr.c as sinGrgias muscu Lar-e s pouco emprega-

das durante a o.;rondizagom da profi3s~O~ proporcionar o noces-
, o 1 ' , 1 o~ lo·t" o i taar-a o re axamon cc 0.08 museu os mU~GO s o aca actos, cor-r-a.g r "VJ..-

cios ou tend~noias viciosas na postura. e desenvolver qualida -
,des psico-somaticas requerido.s para o maior rendimento do tra-

balho industrial.
Nestas con~iç5es, terão da ser considerados 3

elementos importantes de~tro_das atividades de c~da curso:
a) - a cadoir~ ou cadeiras fundamentâis;
b) - a no.turez~ da posiç~o daminante no trab~~

lho oscolar;
c) ~ as qualidades psico-somáticas que deverão

ser Gxcepcicno.lmente clesonvolvidn.s.
Os cursos previstos para o ensipo profissional

~.. *"" ,,.,, fno bl"asil sao do vinto e quatro especies. Nao sendo poss~vel
trabali~Qr com 24 turmas, cada uma das quais represento.ndo um



, ;.., »»

s:

" ,',' ( ~ ! :~

,,'.J.--

-.

•.67-
À... "dos cursos, este s s er-ao rCLmLL;s 0I'1 gr-upos homogerico s em rola-

I,., ., •.çao a posiçao dominante no trübalho escol~r e as qualidados
psico-somó.tü~as c. explorar.

Em face disso bc r-cmos o seguinte quadr-o r

I Cursos de : 199i~~~tlR,:,~lidildes pS:Lco-somn-i~:c o,jlt í.cae a explorar :
j Fiação e t.eceLagem ; Cerâmica.;l' Do pé :Habilic~a.c~omanual ~
IGravura e harcenaria . I i

~ ,
. De pe e ;Habilidade manualsentada '

Artes do couro;Alfaiatariaj
cortes o costura;Chapcus,_
flores o ornatos (sexo femini
no) e Tipografia o encad0rna~:..•
[çno
Mecânica. de máquin~~ -;i1~-~ânicaDe pé
'de aviação ;Aparolhos elétricos
I\etelecom\!nicaçõ;JS; rvIocô.nicaf
de precisao. I

Eabilidade manual e
pr-oc í sâo do movimen-
tos

;Habilidade manual e
jfôrça
Hab~lidado manual,pr~
cisao do movimentos e
força.

jCarPintaria
F-
INecânica de automóveis
í

,De pe

, .Do pe

I ,De pe1_1['. ...,'" 1'Illú'gUl.nase J.ns'Ca.J.aç08sG G-trJ.ca.s
'IHabilid8.c.1emanua Lj pr-e i
,cisão do movimentos e
!oquillbrio

lvenarias o revostimentos e
Cantaria artfstica

De pé e iHabilidade manual, for
i sentada Iça e equfbrio -

Fundição De }ié e~TP;ecisa:o de mov ímerrto s
de coconwif3rca o destreza

iFôl"ça braço.11meihor' '--'1'
De pé \bra.ço)orelativa preei

\s5:ode movimentos -Serralheria
f

.:Caldera.ria '--D~"---~~,'----~~~"lFôrçabraçal (melhor
e pe [br-açc )

r ,
! De pe
I

Procisão de movimentoe
e oouillbrioPintura

tMariavel Destreza habilitade n~, , h __

tatoria e força( eat'or=l
ço cc'Le t ãvo ) ,

'Pe sce,

Joalheria [Habã Lâ dade manual, prati . ..• ~ . 't -,~cJ.saoCl G mov amen os..Sentada

As qual~dades psico-somaticas a explorar, que
figuram no quadro podGrao s e~ esquomatizadas da seguinte forma:

Q.ualidades,psico-soma-
ticas

r-, tllabilidad,emanual
prcc í aâo nos mov tmenpos oUlequil!brio
movLmentos de precisao dostreza
fôrça nos mov ímçnt.os ou .lf2rça em geral
movimentos de força Lforço.braçal (melhor- braço)

habiliGa.de natatória
<,

~
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Para a
teremos esta chave

. -po s a çao 10minante no trabalho escolar,

-go pe
~ . sentada.

Posiçao dom1.na~ de pé sentad~
te de p~ e de coe oras

A #,'
Com sstos elememtos sera poss1.vel ao professor

de e duc açào física realizar o seu tra.balho na parte especial de

acôrdo com ·~S rocomendações feitas a seguir.

3 - O D!'obler:n.
".homo.6,enoo•

, t . t' tf' ~~ . t'3 as c.J.l"'acer1.S 1.cas espec1. 1.C?S ao grupa.i1en o

Consti tuição~ ~dolLg:r'l1l'os_.E.ara a ginástica de com
•••• - ...., .:"I • 1'.pen,sn.çao e para explor~Qao de qual1.QaQaspsl.C~o-somQnt1.c:ls •

Os alunos s0rão aqui reunidos sempre em ;uatro
." -' . b -, • 1" t'" 'grupos G a S0S sao ae t.r-abcLno eS~00C1.3. compor ar-azruas partes:

.. d . -' .•.. 'o ,- ,- .'.a pr-ame ar-a e s t í.nada a gmas ci.ca ana.LãtLc a e a our.r-a as ativ1.-

dades r-e.comendo.daa para «xp Lor ar- as qualidades ps Lco-is emânt.ã cae

requeridn.s -para o melhor desompenho da função •
Para a 1)art0 G.e ginástica. analítica os a.lunos

dos, dãv er-s os cursos serão us s ízn r-eunã dos e
GruEo li. ' '(Posição dominante no trabalho - de P8; - CU!

sos de: Fiaç~o e r-e ceLagem; Cerâmica; (-:ravura.;
Ao , i\' "" •IYI.:.rcens.ria; Hecan í.c a ele màqu l.nus ; Eec -n í.c a de

Aviação, Apor-e Lho s elétricos c be Le comunl caçSes ;
Ao

. ifecanica de • - C • •pr0C1SQO; arplntar1.Q; E;:;c.2nica de

Grupo 13

. t # • ...'. • +- 1'" 1".,:-iUomov eas ; NaqUD1'J..se aris ",::l. açoes e et:r1.CU'3;

Serralheria; Caldeiraria; Pintura •
(Posição dominante no trabalho .• sentada}-Cur
so de Joa.lheria.

Grupo C (Posições dominantes no trabalho - de seri-
,

pe e

Grupo B

tada).Cursos de: Artes de Couro; Alf~iQtaria;Co~
te e costura;Cho..péus, Flores e ornatos(sexo fe-
minino); I'Lpcgr-af'La o encadernação; Al.venar-Las e
revestimentos; Ca.ntari~ art!stica.
(Posição dom.inantes no trab6.lho - de

,
po e do cá

os alunos

Grupo I

cor-c s ) .Cur-so de F'ur..diçQo•

Para ::.s qua.lidades psico-semânticas em explorar
serão grupados d::. seguinte fo~aa:

(Posiçio nos movimentos ou movímerrt os de preci-
s5.o)' Cursos de: Fiação ~ tec eLagem ; CerÔInica; Gr~

vur-a , l'~arcenaria.; Artes de Couro; Al.faiataria;Co,!:

te e costura; Chapéus, flores orna.ltos( sexo femi -
nino); Tipografia e

••• Ao ,

enco..dürn.:.çao; Mec~~ica de ma
A ••• ,

quinas, Mec~ica de Aviaçao; a.pa~eL~os eletricos

IaS
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e instalações elétricas; Pintura e Joalheria.
Grupo II (Fôrça. nos mov Irnerrtos ou movimentos do fôrça) -

Cursos de Caldeiraria e Serralheria.
Grupo 1I1 (Precisão relQtiva nos movimentos ou movimentos de

_ A '
,relo.tivc.precisao e força r-eLa tLva nos movimentos
de fôrça relativa) Cursos do: Carpintaria; Mecini

- -

Grupo IV

#

ca de automoveis; ALvenar-Le.s e r-ev est Imerrt.o s ; Can
. '\. t ,t. Fu . .to.:.'tc.rlQ Art:J..stLCD.;.md l cao ..

(Habilidade natat6rias f~rça e destreza) Curso de
Pesca ••

4_. *"'tI (o •.•• - ...,- lndlcaçoes de exerClCl88 pr.r-a a gEl?-stlca de comnso.ço..oe pa
1 .~ -, 1 ." . , t í ••• dra o..GXp oraç.J.ouas qU:Llc:.c.cespSlco-semo..n leQS em lUCE: os

grupos constituido~.
Para :l parte d:::..gin5.stico.analitic::, com D objeti

d . . t " '"'1.""-. •• ~ ,vo e corrlglr os V1C10S ou ~enaG~ClaS V1ClOSC.S ~6 post:ura e
componso.r a solicitaçQo excossiVQ de certas energias musculares

.. ",', ..•.•. dad 'f.,e a pouco..at;lV1Q~~e de out;rQSS~O recomon ~aos os exerClClOS a-
ba í.xo ,

Grupo A , 'l't' ...." 't ..:I +exez-c aca.os ana l lC08 nns poslçoes cl:61acc , sen,-,o.-
tad d.' li ,. bdomãaao. e ~e J0010S; exerClClOS o.QO~lnalS;

., o ~ i .. . ... d t-GXerC1ClOS ecemov mencaçao das ar-t í.cu'Laçoe e o ron
CG e dos joell1.os;
c:x0rc{cios de r-e.Laxamen to pr.r-a o t.r-cnc o,

Grupo B: t . - t t . ,-- .MexarC1ClOS &na~l 100S nas pos~çoes ~C ~. de i tada ;
,

')0
f •0X')rC1C10S
t .exerClClOS

abdcmã.nn í.s ;

do ..•suspenso.o;
auto-rr~sso.gon abdominal
os exercícios. Lrid Lc :dos p-ir-a os gr-upca ,,'i. e B.

, . lt~. . - . - . - t dexerClClOS ~~~ 101CCS nas pOSlçoes dCl~o.QQ G sen a Q;
, 'o - b;J o •exerC1ClOS o.uomln~lS;, . -exerC1Cl0S de susponsac;

au to-mus agem abdomí.naâ ;
, o d 1 t '°nf .exe r-cacaos e re axomon o paro. os :mem or-os 1 er-aor-es,

Po.ro.a.explor!lç~o d'J..sCjU!llidJ.despsico-scmúticas e-
xigido.s pela nr.t.ur-e za da pr-oí'Ls sfio , s~o indic >1'-.8 cstas formas de

Grupo r: •v.

Grupo D:

tro.balho físico.
Grupo I: exerc!cios combin'J..d~se "S<::l·w.:"trlO"OR~'....4. '-' .1.:~"-" __ l-:i

march!ls r2pido.s;
t. -'I 0'1 tb •eX~I'clC10S ce t:Jqullrl;:J;

so.ltos;
corridas de volocid~d0;
1 . . ...ançamen~o em preC1So.o;
ba'sque t.ebo L;

vo Lo Lbo L de dupla;

1.')0,
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Grupo 11:

voleibol
futebo11l

t. d . -,OCOrC1.C103 .e r-eLaxamcrrc. é'.osmusculos do tr::mco e

(n!l_posiçJ::odtoi :1;va.:1i§o.dores);

dos membros supe r-ã.cz-c s ;
exercícios de trepar;

t. d"'! ' , teXerC1C1.0S ...0 .•.evanl::·r e -cra.nspor :J.r;

~""~~~~~~·~:-·~$o~~~~i~~~

corrid~s • • Ao •de re s 1. s t;e::'-lC1.:J..;

lutas;
cabe c.e guerra;
...•. .,1 4"" d t" )VO~C1DO .•.l na. pos~ç~c .e cor ~acres
futobol;
,gina.8tic~sem apo.relhos;

ürupo 111
remo.
os exercícios preconisados para os frupcs I G 110m
menor gr-au de :'nt.)nSic:J..::1·ê;•
T,' •••
'1~a.taç ao ;
mar'chas I·á.pid.:~,

,. , ., t .....•eXerC1C1.0S ao eçu1.~1.ur1.o;
salt03;

Grupo IV:

corriã.o.s;
1 ' . ..• "anç amerrno s em POSlC,o.O -3 t:istaEcia;, . de trop8.r;exel"C1C1.0S

exercieio5 de Lov ant.ar- e t.r-anscc r-t.ar ;
luto.s;
c nbc 6.13 gue r-r-a ;

vol-ibol;
basquet0bol;
remo.
c tI'" ,r>f •uempre quo pOSSlVG , o p!'cfçssor do edueaço..o ..L1S1CJ.

:>roeuro..rúat cndcr-, maã s pr-ec ã sumorrt.e , :: nc ccssddvde do descnvol-
-or as quo.liclo..d.espsieo-somúticas aponto.das para. ceda curso no
uo.dro.

~

• r', r-, " ....t:' ,. - , b t d .o ~rOleSSor ~O OaUC~çQO ~lS1eQ dGVOrn,So re U O,eVl
- -

:;a.rf'orrnc s de trnbc,lho fisie,: que ccn t.r-ar-Lem o desenvolvimento
,

pr-Lmor-ac;o das qua.Lí.dac.o s ~J.:deo-sonc~ticQs r8~uGric~as paro. o me «

lhor rendimentc em c -id:....profis são c scoLh.í.da ,



EDUC.b.ÇZ.OFtSICA

~_;R )i, .f... T .ti.

9o.~ o.ulo.- Prof. Dr~ Inezil Peno. l.Iarinho

- - - - - - - - - - - - ~ ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" "',.

P5. 76 linha 2
11 4
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P5. 77 linho. 2
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ti 18
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PS. 79 linho. 5
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ti 16
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11 36
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pg. 80 linho. 6

" 11
11 12
11 16
11 32

PG, 81 linhc., 3
11 12
" 14
11 21

erro.do
SEU El.lPRJ~GO Ni1.S

SUlii·d:\I O

certo
SEU El1PREGO H.•'•.S

dorricarrte , no tro.ba.!!'..JdOI.Úl.lante no trabo.-
suvlp""'O.r..•.:~. !•.J...

lho clCLi3 co,cleiro.s
dup r c:LL;:\ erio
pa rc.o s seus

,·,"": ••• '.."....~ •• I •• ~ 1CO.c•.L.LJü., cc.çao C U:1S

lho s r.lo.scade í rue
do. l)rofi s s5.o
po.r-:1os seus
coupo r to rfío duas

estab81ec~ndo perfei- esto.belecando o per-
to eq1.1j.l{b:r:·io feit.o equil1b::do
geral os L-;,l'L..•..nos

espeoio.l us t.u.ruc.s
18 cunüo eu ccrrtc
do.prufissÔ:o
profissi0n~is eu
tro.oo.lho das cadci-
ro.s
físicas nesta parte.

, (' ,
qunc ro e spe c ae s ,

de Pcl sentado.
,eleD~iltos sero.

)SiCO~s6D~ntico.s
Fi4....... ~v .l ~ -'11""\ r:o~ '" •~~ç~o e reG6 W~e~9
PORiç5o douiunntes
ps:i.coY'seuD.nticns
apo r-e Iho s elátricos
nos uoviDentos de
fo rçn r e 10..tivu )

do c ormaaç do e
, +'p;3 :'L ,.; o ~ '3í:.;L}él,nv1. cc s

C0 y.<~c,s enere;ins
nu to -:;:J.:1So,e;en

.f ~ece ~\(~J..o, os de
..-r.~ v-. ;.,.....,+ ..e,...--,), '::> v 1. '- 0, s eu
pre~s~~.GQdos pnra
8:..J. po si ç~o t:;

Geral, os o.lunos
eSJeci'o.l, as turuo.s
levnndo eu. conto.
da profissã.o
profissionais, eo
trabo.lho, uns co.dei-
rns
fíaicas, ndsta parte,
quatro cateGorio.s.

~de pe e sentada
,eleudntos, sero.

psico-sounticas
Finçno e t0celaB8u;
PosiçõeS donino.ntes
, 't'PSJ.G()"f:!OLlna cas

~parelhos ü16tricos
nos r.ioví.raen'toe ou,
UOViU8YltOS d.e f8rça
r-e Lac i vo.)
"': ~ -., ,-.., ..•, ~ ("1 ~
U(; ,,0.-.J.j~8r.Sc,,Çuo e

;t'l)f}j.G,')~·~soLJ.é1l.CUS

C,H'téB s:""nere;ins
m..'..t.o~:~:>,ssageu
ex,:;r:3{cios de
e;~~!:::=~.~:t :.i. Gn E;Ll

P:::\;,COllizn':lospo.ra
eu P:':'GCi38.0 e
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sm~1ÂRIo
1 - Estudo das ~inalidades das diferentes form-

mas de atividades fisicas:
a) - Aplicações (ex. naturais)
b) .•contestes;
c) ..•jogos;
d.) .•..brinquedos cantados e rodas;
e) - acrobacias;
í} .•desportos;
g) .••danças;

)
1_h ...ginastica: f'ormativa,de compensaçao,

de conservação,de so10,rltmica,com
aparelho.

2 ...Co~o escolher as ativividades f{sicas para
uso das escolas nrofissionais.. , -3 - Caracteristicas da ginasti~a de compensaçao

---------
1 - ESTUDO DAS FINALIDADES DAS DIFERENTES FORt~s DE ATIVIDADES

FÍSICAS.
Para o estudo das finalidades das atividades fI-sicas poderemos dividI-Ias e~ dois grandes grupos: sintéticas,

e·analiticas. Entre as primeiras, numa ordem de complexidade
crescente, dev emo s incluir as aplicações .Lexez-c Íc ãos naturais.,
os contestes, os jOGCS1 98 brinquedos c~ntados, as ~crob~cias,
os d:e's-portose 9.S é'..anç".s.Entre as úl tb'1S estão as diferentes. --formas de ginastica: formativa, de compensaçao~ de conservaçao,

, ,.
corretiva, de solo, ritmica e com aparelhos.

Ai - Ativ"id~d€s sintéticas
a) - AplicaQões.

~.. •• # , A-Bsta denomí.nacrío e or-Lg í.nár-La do Metodo Pr-arrc.es
que dela se vaLe para +nd í.cer- os exer-c Ic í oe nat-urais reunidos
nos seguintes grupos, mais conhe cLdo s por fam1lias: mar-char-,tre

. -
par, saltar# levantar é transportar, correr, lançar e atacar e

. -.. c·defender-se.,._figurando fora do qu 8dro-·ds.sessao de educaçáo fl.
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s Loa , a fé.in!l5.o.denadhr , 1iebeíot,em seu Ndderno Hétodo Natural
. .,acrescetlt6u mais dúas famili!1\:s~ o equilibrismo e o quadropedi!!

;.:l ~. F ,.,. - N '11 '" •mo .SegurtClo O M6tod.o r-cnces, as ap.lLcaç oee Tem por fllllaper-
N· A . . tfeiçoar pondo era a cao de modo o ma í.s economico po ssLveL, todos

~ .os meios fi~icos de que o homem dispoe, os quais ele desenvol-
veu pelos exer-c Ícáo s educativos e pelos ~;S.;'3o_upl~!sements (fl~
xionamentos)u. Às aplicações rep.r'€sentarnexcelente atividade
fisica para as crianças, confundindo-se com a suo. atividade no,!:
mal e atuando de maneira decisiva sôbre as grandes funções de

• +- d t ..... . 1 ." T - ~seu or-garn.amo , no ca ameri e o.r-e sp i.r-e çao e a c ar-eu a ç ao , amnem
• A #para os aaolescentes e mesmo para. os adultos, estes ate çerto

limite de id~de, ~s aplicações traduzem excelente forma de tra
Ibalho fudco.
b) • Contestes~

,Do Contestes, de origem caracteristicamente o.m~
rican~, são comparações de ho.bilidndes dentro de limites espe-
ciais. Qulquer prova de habilidade pode ser chamada de teste,

#mas. para termos um conteste e preciso naturalmente haver opone~
tes. Os contestes diferem do~. jogos por estes tr~s pontos sig~

)

_ A

ficativos: 12 .•. Em um conteste nao ha interferencia com o co~
petidor na qualidade de oponentej enquanto no

A AjogO existe ~~D. const~nte interferencia com seus planos e joga
das.

)

# _ A

22 --L. estrategia 6 os logros nao t em lugar num
conteste, enquanto nos jogos hn uma infinida-- ~ .de de situaçoes inesperado.s, estrategias e logros - tudo faz

A , #part~ do jogo PQra eliminar um competidor e confundl-Io ao ma
ximo.

3º) - Um conteste apresenta poucas situo.~ões onde
o j0gador deva solicitar sua iniciativa de como mover-se en -
quanto no jôgo, exi~tEm muitas onortunidades e emergênCias que
requerem iniciativa •

Os contestes poderão ser praticados com quais_-
d t. ~(. f d '. 0_, •quer os e xer-c ac í.o s l.lf' lC08 un ame nt.at s e a c or-r-c.aa ae reveza

'7-
mento é o exemplo ti:o:.codo c orrtest.e, Es ta f'o r-ma de atividade
flsica - o corrteste - pode- ser Lar game nt.e aplicada entre as' crl:
anças e os adoloscentes, 6xplorando o esp:Lrito competiti"IJo que
existe nor'maLment e no homem e estimulando as energias morais,
que mais tarde, poderQo ser traços predominantes nó carátor de
cad<1 qual •

c) .•. Jogos
# ,., n ,., N.· NConsoante o lVietodoPr-aric es, o jogo nao e, sen.ao

a regulamento.ção mais ou me no s metódica dos movimentos intinti
• #vos que todo ser V1VO e levado a executo.r espovtanefu~6nte,qua~

do L~pulsionado pela necessidnde do exerciciott•



~.:, s; " ..•,'

.•..~•.. '":;:.:.': j .';.; ~

<i.J

~.,:--

'i"\"

.•.
', '

..

.'

-73-
~

. ~ Ao , • j .:- ,A ' ., •••O jogb U€ um fe~b~ênO de derivaçao pela ficçao:
Claparede diz que o jôgo; pSicológlôa e fisiolôglcamente, como

A "" . •• - •toda atividade expontanea de um ser vivo, nao e ma~s que uma
~ ~ ~manifestaçao da tendencia de todo individuo para desdobrur,pmu

afirmar a sua personalidade.
"Livre procura de objetos fictícios. Tal é o ca

ráter próprio da atividade lúdica. O do'minio do jôgo é o para:
iso de como ~.

Karl Groos diz que no periodo de infância
,e o

per10do da ativid.ade lúdica por excel,snciau• E acrescenta:".As
esferas da.vida séria, estão. constantemente sob a pressãó dos
fins reais. Tudo que realizamos é sempre para o futuro, ta+
como o horizonte daquele que avança apressado na imensidadett

•

Aproveitaremos agora a oportunidade, nestas co~
sid~rações de ordem geral que estamos fazendo sôbre 9 jôgo,
para inserir algQmas transcriçbes de trabalhos do Dr. Nicanor
Miranda, Diretor da Divisão de Educação e Recreio do Departa-
mento de Cultura dn Hunicipalidade de são Paulo, que não tem
pouparado esforQos na defesa do jôgo organizado como verdadei
ro e excelente fator educacional.

tiO' jô.goor-gand zado constitue o melhor método
para incutir principios, normas e estabelecer padrões morais.

_ # AI _"A formaçao do carater nao decorre do jogo em si, mas resulta,--• Ao • Asurge, por meio ou atraves do jogo. A conduta relevada no jo-- .-
go organizado transfere-se para outras atividades de sorte que,
se pode dizer sem receio·de errar,o comportamento da criança
no jôgo organizado é idêntico ao seu comportamento social em
tôda e qualquer outra atividade.

Os jogos motores dev~m ser selecionados com uma
~ ~ Atriplice finalidade, a saber, a~~entar a resistencia, organica,

fortalecer a vontnde e formar o caráter, tudo para o fim últi-
A ••mo de proporcionar eficienciQ social a criança, tornando-a mais

~ •. Atarde um ser valioso a coletividade. A pratica do jogo motor
organizado constitue dessa maneira um verdadeiro labo~atório de

••• ~ - 11construçao do carater, de açQo moral e de pensamento •
E o Dr- , Nicanor I'1irQndatermina por esta forma

as suas considerações: "Há na educação fisica, no lado de fatos
- • • #conhecidos e conclusqes ja estabelecidas, 1numeros preconcei -

tos que entrevamo progresso dêsses ramos da ciÊncie., verdades
que permanecem aind2 vagamente esboqadas, dados que apenas de

"" ~ .., - "longe se entrevem, inumeras imprEssoEs que nao S6 prestam a a-
"l- • A • A. t .na lse. So podem ver bem, panoram~camente, aqueLes cUJO esp1r~

to observador e imaginativo seja alentado pelo amor às idêias
e pela paixão da pesquiza cient1rica".

~
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!.
N~o eX1st~ ehtre o jôgd ~ o ~abalho uma frontei

ra absoluta •.'"('};~~:,~ .r~
" .Claparéde representá pela seguinte curva, a evo

- -: '.~,' ; r". r~.:\t =; f:.1 ;V" ..• ,.luçao do jogp ao trabalho:.. "
J ~~ ~. 3~

.;~~. ~~ 'f~-:'

.•.Jofo sup ,!. {. '\ Trab •sup •

'\ 'I'r-ab.mov.1nt.

~.. -,: .::~:. ~"-J r-' ",.
~ .

~Fim ludico
- -.;. -~'.:"'

, Trab .forço.do

'..:1(- Ocupações Tr~b.mov.ext.

e ; !. Pseudo fim

-'. , .;:•.••f'~r .: '"~.

-,'" -..' Jôgo prime
~.

N ,.Vemos acima a evoluçao do jogo ao trabalho. A

linha mais grossa figura curto-circuito escolar, atalho pelo
qual o menino 6 bruscamente,conduzido do domínio do jôgo infe
rior ao do trabalho forçado.

1 - O ponto de partida está representado pelo
A A..jogo primitivo, o jogo na sua forma mais pura, ,como simples a-

tividade, sem nenhum fim consciente que a predetermine;

,

.J r'

, ~.~
2 - Segue-se o jôgo com pseudo-finalidade, em

• AI ~ .#/If# •que o f~ nao e senao um pretexto para a ativldade;
3 - A ocupação é um~ fase intérmediária entre o

jôgo e o trabalho, em que o fim está m~is ou menos distanciado~.
, ..... ., ~da propria atividade;

4 - A atividade com motivo lúdico se apr~senta
1: :";} ". ,com fim nitidamente percebido, ao qual se subordinam meios que,

em si, podem naàa ter de lúdico;
5 - O jôgo superior é o derradeiro estádio do

ramo ascendente da curva e está muito próxL~o do traoalho su -
perior e aqui a própria atividade é tão agradável como o fim
intentado;

- - • ;) ""1"
(: -:

~
.~t> ~

-!-~";- . 6 - O trabalho superior é o tipo mais perfeito,

....:..:: ", ~";.: ' .' :-",

~ N , ~de trabalho, no qual apropria exe cuç ao e tao interessante como
o trabalho obitido;

7 - O tr~balho de móveis intrinsecos é aquêle
no qual a atividade, ainda qUE) em si mesmadesinteressante,pr~
duz imediatamérite e r6sultado desejado;

8 • r- O trQbalho de moveis extrlnsecos pode condi
cionar-se a dois fins: o fim mediato do próprio trabalho e o

7::.~..../f) ••.~:t ::' \ .:..

- ::

't r- '~f.":,L -", - . ~ .: :"' ;

~,.



~'.' ...

,.
,.~.

.~~~

#. "'.

-.t·

"•.. '"

.,,~,-
....r';'''~.

»: , f,

.•.

,.

..
.•.•.., .•..••...... '

"

",

1

r

•....., ..
..'..... ,.,

~AJ
-75-

fim que o trabtiihhtlo~Í'Í>ódui'nl i o trabalho na sua forma mais
.generalizada; aqui as pessoas trabalham nno pelo resultado me~
mo que a sua atividade produza, mas por um resultado mais dis~, ,tante, para ganhar a vida, economizar ma capital, servir a pa-
tria ou defender um ideal que lhe seja muito caro;

9 ..li corveia é o estádio em qUE o trabalhador
j:, não pode emprestar, por=uma ficção de seu esp!rito, um inte
A "r-esse ao trabalho de move í s extir-Lnaecos j

10 - O trabalho forçado é o derradeiro estádio m
, , Atrabalho, e o fi~ do ramo descendente da curva, e aquele em que

A _

o trabalho, sem interesse e penoso por si mesmo, nao se acha
sustentado sequer pela visão longinqua de ~'11 lucro ou de uma s~
tisfação intima, m'.1S deve ser realizado independcnternente de
qUJ.lquer motivo; cabe bEm aqui a citação de Haurice Boigey, a
propósito do ensino secundário: "S5:o trabalhos forçados aos
qUf"ÍS nenhum homem maduro quereria submeter-se durante seis ou
set~ anos, mesmo que lhe dessem acesso @ mais brilhante carrei
ra 11 ••

d) .• Brinquedos cantedos- ._. -
- '~t" "1" •.~'11 u~ Lma ana lse nao Da s s 0.1'1 de um tipo elemen-

A , ~tal' de jogo e melhor se aplicam as crianças dE pOUC2 ido.de,so~
b . -t d •.• , . t' 1re as quals o rl mo as cançoes ou "d8..mUSlCo. exercem no ave
influência, facilitando-lbes nluitos movj~entos que seriam difl

~ h ,ceis ou penosos se; por acaso, nao fossem auxiliados pela musi
CD..

Contribuem sobremodo para desenvolver na cria.n-
ça qualidades sociais e facilitar a florescência da sua perso-
nalidade, al~m de excelente estb1ulo para cultivar o espírito
de iniciativa c o des<::!'1baraço,quanÇl.oas crianças devem desern-

"penhar- papeis de scacados dcs demais. Inicialmente, com frequc!!
cia, só o faze~ depois de grande relutância, mas em 9reve se ~
costQ~am e são as primeiras 2 solicitar tal situação. As rodas
são muito aprecia0as pelas crianças e, quasi sempre, têm por
centro notivos region2is que, por êsse modo~ contribuem para
qUE:;a cr-Lanca assLmlLe com mc Lor fQC i j Ldade certas tradições ou
costumes peculiares ~o grupo em que vive.

e) - Acrobr-cins
".nS acrobacias compreendem exer-cLeLos que os a-

mer-Lcanos desLgnam peLas paLavr-ns 11 st.urrts'! , 11thumblings 11 e "pX
ramids". t ine,gável qUE:;a palavra acrobaci~ t.em em nossa lin -
gua lli~ significado proprio, cQracteristico~ e melhor seria ade
signação de tais exerclcios por outra palavra qualquer, que iE
felizmente aLnda nno foi Lançada , Ji.S acr-oba cLas são atividades
in6ividuais ou coletivas que vis~Q sobretudo o desenvolvimento
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da destreza~ ~ep~~sent9dà pel~ v~i6cida1et agiiidnde e habi1i~
dade, e do equilíbrio. As acrpbncias poderão ser graduadas se-
gundo a intensidade a a complexidnde do exercicio. t interes -
sante assinalar que~ na graducão, a complexidade ou dificulda-.
de apresenta escala de maior amplitude do que a de .intensidade •

~ . ~ AAs acrobacias elementares estao representadas no Metodo Frances
por muitas formas de at í.v í.dade s, que se enccrrtr-amsob diferen-
tes denominações. Representam atLvLda de que apaixonam, sobret:!!
do, os adolescentes, porque muitos d'os exercícios exigem audá-
. f· ,- T:'I' • t . í' t· te i.a e sangue r-ao , 1~0 ~erCl o e na .I-1eronauaca , em nosso pa i.s

as acrobacias são empr-egadas em larga escala, constituindo uma
das atividades que mais concorrem para o suscitamento das qua-
lidades morais que deve o soldado apresentar • .tiS acrobacias são
também conhecidas, em seu conjunto, pela denominação, aliás,
imprópria, de ginástica acrobática •

f)- Desportos
Os desportos representamo. forma ce atividade

~ ,fisica qug melhor corresponde as necessidades do adolescente e
do adulto. Traduzem exercícios físicos ~ue se realiza~ indivi-
dual ou coletivamente,.s6gundo regras pre-estabelecidas e ceei
tas internacionalmente. InÚmeras cl~ssificações podem ser a-
presentadas pqra os desportos, segund? o aspecto social, a ida
de, o sexo, as val~ncias f{sicns, o esf;rço exigido, o gr~u de
coordenação neuro-muscular, os valores aio-psico-sociais, o
meio f{sico em que seia Draticado, o nQmero de participantes,
.etc. Os desportos p~derão ser encarados como agente educacional
ele:-rlentosde r-6creação, meio de compEtição ou recurso profis -
sional; em cada ~~ dAesses casos apresenta caracteristicas pró
prias que o identificam.

"'-Para completar o ~studo sobre os desportos, em
form& id~ntica porque formam os jogos estudados, veja-se a a~
Ia referente ao ponto nQ 3 do Programa do 12 Curso de Aperfei-
çoamento sôbre Técnica De spor-tLva - "Os desportos sob o ponto
de vista educativo, recreativo e competitivotl, do Prof. Inezil
Perina Narinho - Revista Brasild r-a de Educação Frsica.

g)- Danqas
, d ..•.d" ~ h· t' .bS _anças em to as as epocas GQ l3 orla e para

todos os povos reDresent~rlli~ semprE as manifestações do estado
de esp{rito, traduzidas por meio de uma série de gestos e movi
mentos acor-panha-Ios de música ou canto. T'IuitasSQO as classifl:
cações co~ as quais os autores t~m procurnio grupar as danças;
vejamos algumas delas:

.,
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I •..Da Prof'a. Hn.ria HelenaPabst de sá Earp:

Dança
Rcgioncll

rilo c;'erna
Educancional

~!Ioc~ern8.
Espetacular Regio.G.nl

Bo.IJet

11 ,.De C1.1rtSachs:

Danças
segundo:

lem desarm~nia com o corpo
lem harmon18 con o corpoos r.:ovimentos

Temas e tipos IS0m imagens
~ .cie amagcns

Imescladas

Lnd í.v Ldus Ls
corais
de par0lha
1e sexos

a forma

.. .a mUSlca I'sons na turais
• '-"1'"'!1' "'I n"lo"l"~." ..;- .; ":1 ()aCu'"I:>~n..n,.~,"vnuo r-a t...1CO

I rne Lo d La s

111 - Otávio C. Fernandez:

ginástica
1
1"; ·!-·,.•.•1CP__ V_'.1_ ~

harrnônicn
, j,IJ I oeS"G0""C:.ca

'" .cenlca

Danças

i d e spor-tij.va a

I

1 :L"li ta tiV?,S
Icer-emon La í s
lde esparci.me:::1toI r: . .pro lSSlonalS

t;uerreir.J.S
I t..I c omemo r-c ::.v a s '-,-E-
IC0 o.GEstraEentos
'd.e anua S
I " ...-::.;.e s:"illulaçoesc:e combates

,vi.tcri2s

segundo o Inúraer-o1. \...L.I-,"V

individuais
êLe par-e S
coletivas

SE;XO u:oissexual
amb is s ex ua L
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IV - De Carlangel

Segundo as emo-

pa.ra adorar ou aplac~r a divin-
dade ou exorcita.r o ext3se espi
ritual dos bailarinos - o homem
ao sobrenatural ou Deus

religiosas
- I

fIIItI •• ".çoes pr-amar aas gue r-r-eiras
para intimiQar o inimigo ou in-
cutir maí.or- agressiviclac'.e aos
bailarinos - o homem ao homem.

profanas
para fomentár as rela~ões se-
xuais ou incitar paixoes entre
os bailarinos - o homem-e a mu·
lher.

v - De Renato de filmeida.

,a coreogra-
fia

t .mama c a s. , t·gJ.nas icas
figuradas

Danças quanto

ao número de
dançarinos

de roda
parsôlto
par uniê.o
conjunto

VI - ~e acôrdo com a origem:

IamericanasDanças .eurouéias
laíricanas

B - ATIVIDADE ANAlíTICAS
Ginástica formativa

•••••••• • 1"0# _ _., ,,::)obesta denomanaç ao e stac C-=:.LOC[L~(;i3 03 exer-ci ••

cios ar.al!ticos origin~rios do métoco sueco - primeiramente o or
todoxo e agora o moderno - e em segundo os idealiz::lc1oresdo sis-
tema sedestin~n, pelas suas carncterlsticas realmente educativas

\I 11 ---... ,a formar a cr-Lanç a e o adc Le acent.e , ';:;;sta.doncmâriaç ao esta. bas -
tante divulgado. na Argentina, Chile, "C"ruguais,.bolivia.,Perú, Mé
xico e outros pa!ses da iiméricn.Latina. TrD.ta...sc, pois, lliD.isde

.... "uma sobre o que entender por gLná stlcu, quando esta
1° • " 1 t --' 1-1-• "1° • ' J..'se ap aca a criança e aGO esccn es, f'm u t ama ana .ise a Zlnas (.,1.

ca formativa ou educativa é constituida c~e-exercícios artificiais
formais ou construidos que pretendem lIeducarl~ou 11 t'orrcar-"o crg.E:.
. ....t h . 11 ,

m smo , e com es e o seu umano , por partes 0.0 a.nves de consLdc.r-a
-10 um todo complexo.
G ' ...inastica de compensaçao

.. ~ '" :-,A g i.na s t i ca «e COillPGnSaçQO tem por objetivo impe- ~
dir qUD se instalem vIcios de postura em face da posiç5o eM qU8

• -. ~'1 ' b' 'I " t' h'o 1nC1V1ClUO éJ o 1"1"80.0.0ri permane cer-our-an e o CLGSer:lpen.1.o cie sua
. t 'atividade habitual. Usa exorc1cios que proporcioneM ativi~c~o as
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sinergiás musculares pouco solicitadas e relaxamento as que tra
1 . ~.', - ..' . . .

ba ham demas La damen te, .w o t Lpo CLe g Lnus t Lca Lnd í.c ado para. os
que de sernpenham atividade s Lndus t r-La í.s , comc r-ci2is ou burocrá ti.-..
cas, segundo a posic~5:oem que pe rraanecom Jur-arrt e o trabalho ou
os movimentos que realizam repoti(~8..e aut.omát.Lc.omen tc, Deve fi-
gurar aindana parte especial dos progro..masde educação fisica
dos estabelecimentos de ensino industria.l.
Ginástica de conservação -

, .' t·· ..• -I- b" '.' ,1-1. g i nas aca c.e c ons er-v aç ao cam: em o enonn.na-ra . ele
manutenção, tem por fim Q sscgur ar-o equilíbrio morfo-fisiológico
alcançado pelo individuo permitindo-lhe, dostarte, que a. sua fOE

f - t" ~ t t· ~ .' t'ma e as su~s ~~çoes permanGç~1 os ave1.s. ~s 8 lpO eleg1.nas 1.-
. , o li', -' F' .•. 11 'o •ca esta pr-ev ã st.ono t~etodo r-ances e se do st Lna aos d La s de
chuva, qu ando é Lmpo ssÍveI utilizar G c ampo e r-e aLã zar'o tra.ba-
lho a.o ar livre, devendo 0 mesmo ser lev::::..doa efeito em recinto

b t .'. 1'"co er o - glnaslo ou ga P20.
Gin~stica. corretiva~

A ginástica. corretiva tem por finalida.de o rest~
b 1 . - - '1'tb, , . t' 1 t '1'e aClmento ao eOUl l rlO ao an agonlsmo muscu ar e u l lza exor- -
cicios espocificos, que visem a.encurta.r os músculos ~ue estno ~
longados ou alongar os que est~o encurto.dos. b importante res-

lt n o t ,'" t ' ,.' rOl'" fsa ar que os 81el as aas os eXGrClC10S so se po~erao aZ9r sen-
, ..• ,tir com um eLev adc numero de r-cpet Lç oes, devendo o exercicio ser

o mesmo, pratica.do diaria..'11ente,a fim de que se posso. atuar sem-
A . # , Npre da mesma f'or-m:i , sobre o musculo v í.s ado , levando-o a po aLçao

correta. que dese jamos c v A ação desses exer cÍc Lo s, segundo intere~
santas observações e experi~ncias lev~do.s a efeito pelo Dr. C.H.
HcC'Loy e r-oveLada s no 'rerceirciCongresso Paname r-Lc ano de ZdUCll -

- ~f" '"t ' " . ~" . t E f dçao I'lSlCa, e mUl o precarla e.quase lne.LlClen 8. asa orma e
. ' t· 1·" t t ~ ., tgi.na s aca, paro.s er ap .icaoa cons ci en emen e, aever-a er um ca-

... ,-r~ter rigorosamente individual e resultar de prescriçao medica
segun-to cada. caso, No 9mb ito osccLa r-,tera. larga. aplicaç;:o nos
estabelecimentos para. cegos.
GinQstico. de solo-

Apresente co.ractG~istico. especiais, perfeitfu'11en
~•. • t • . .., ..te deflnldas pelos axerClClOS que emproga, lnc~ul.ndo pequenas

,marchas, saltos G par8.ds.s. Nas c8mpeonatos de ginastica, as a.ti
vidadés d~ste g~nero compreendem um~ parte do programa obrigató-

, , 'rio. A ginastica do solo destina-se a.classe dos ginastas, isto
é, aqueles que se t.or-nam ex Ímí.o s pr-at í.currt es d0 gin.Qstica e s o o.

t ,..., t'preson Q.,,11 'em conc.açc es úe compe lI-'.
Ginástica rítmica -

J' +. t . ~ ,a cavcmo s a opor un i ctac.e $
#no programa da. 10.. se
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• A , # ~rie, do evidenciar, que, em principio, toda ginastica e ritmica.
O iclenlizadordo sistema conhecido pelo. c~enomin.9:.

ção de Ginústica Rltmica foi Jucquos Dalcroze, professor de músl
ca do Conservatório de Genebra, que t~bsm ensin~va solfejo c es
t~tica. Dalcroze partiu de. ma.rchn, como exercícios elementar, e
criou, depois séries de exercícios cem os qua.is objetivava descE

0.1una s, il.S sim,Dnl
do t~is exercícios

volver e aprimorar o s entic10 autidi to do suas
~ . .' t" t," • tcroze aeUJmlnou glna3 lCU rl~mlca ao conJun o

enc arando-os sob um ponto de vista par-t.LcuLar r o scn t í do musical.
Entre nós, a Prof ••Lyz BastLan lJleyor foz 'U..'11t1 0.-

••• 1 "'.1.. " t t·' J- t t· ,;" ,t ' Fdaptaçao Ga glnas~lcarl mlca' as caroc~erlS lcas ao ~0 aQO ran-
cês, publicando o seu trabalho em um v oLur·110 sob o tltulo "Ginás-
tica Rítmicall•

Esta forma eletrabalho está bastante ::'1.issGminada
nas rio ssas escolas secundária na parto quo s o refere ao pr-ogr-ama
de educação flsica, I'cm.í.n Lna , c cr-r-espon.tencío s atisfatóriamente

'"aos interesses que domin~'11a adolescente.
Ginástica com aparelhos -

" ,A gí.nást í ca cem aparelhos difere da r~inastica ele
aparelhos cLaasLf'Lcada entre as at LvLôados d espor-bí.vcs, e a gi
nástica em apc.rülhos que pede se!'o.mais variado. e no. CJ.ualo c.
parelho considerado ~ ,fixo. A gin~sti~a com aparelhos caractori-

, Aza-se pelo uso de exercicios como emprego de pequenos aparelhos
po;tó.teis, t.aã s como maças, hal, tures, pesos" mar-omba s, b~stõcs ,
etc •• A giná~tica com aparelhos tem bastante indicação nos pro -
gr-omas . .•.• ~t • •

de ec:uco.çaozz st ca para C(;~~~c.s,p01S Gm:prssta maios objoti- -vidade aos mcvimentos.
2 •.CONO ESCOLHER AS ATIVID.~DES FÍSIChS r-"_?4-iUSO D;'_S ESCOL_~S PRO-

FISSIONAIS:

Nas escolas profissionais, devoremos objetivar
com as atividades físicD.s, estabelecer um harmcn í.oso equilibrio

, , "'* #,-anD.tomo-fisiologico, nua per~itindo que se ensts.lom vicios ele

postura, oriundos quase sempro da posição forçadD. em que o indi-
víduo perm~ece por longas horas. O objetivo Geral a que nos r,S
f· ( 'I tb· ' f' # ) #er-amc.s equ i 1 r-a.o ano.temo- ã sLoLog í co devera ser alcançado de

# .forma a contribuir tarnbem papa o rendimentc profissional. Assim,
pr-ocur-amo s :

a) of'er0cer ao organismo uma compensação de for•.•
ma que as sinergias musc u.Lcr-e s pouco solici tad" s t.r-abaLhcm, en _
quanto as muito solicitadas se relaxem, que os músculos que ten-
dem,a encurtar-se se aLcriguom e es que tendem a alongar-se se eE;
curtem, r-est.abeLoccndo o e auilibrio do ant.az on í smo muscular.~ ~

b ) pr-opor-cí.cnar-ao aluno a expLor-açfio de quaLí.da
dos ps iCQ-somn.ticas r-ec,ueriê.as "001a rr·:::fissoc e acoLií da e capazes

A A



~ .i : .,..- de permitir um ma.ior rendimento pr-of'Ls sí.ona.L;
c) possibilitar ao esp!rito o derivativo de que

ca.rece, p8r uma abstração completa das preocjpações e problemas
de ordem profissional~

~J~

•..

- -0;. •• __ .•••• _ .•.• ~I ". __.
No caso da nlinea a impce-se a ginástica de com- -pensação na forma apreserrt ada na aula anterior; no caso da al1-

nea b, ~s aplicações, os j8g0S e os dpsportos s50 as atividades
indicadas, enquanto, com relação à alinea ~ os jogos e os des -
portes (com carater recreativo) se impõem como as formas de tra
balho adequaêas.

3 Cc,"O ·cml4'R1-S·'''Ir< S D' GINtSTIC'-' DO:> 00"iip"'·""'S··~ç'f('O·- .o..L"t.. ....:.J...l.. ~ v.Li. .C'1. ~ ri' .n. l:J v 1'.;, ..L::l\j .elo .lt. •

i.:tuandoapreciamos as f'Lna Lí dade s (!.osdLf'e r-en't es
tipos de atividades fisicGs, est:::belecemosas características
da ginástica de compensação, que não pode ser confundid~ com a
" '" t· i • t" t ~ E' b 1g~nQst~ca corre lva ou a g nas ~ca de manu ençao. "sta. em c a

" ' t"' ..• b' t· , fro que, com a grna s aca ce ccmperis aç ao, o que o JG avcmos e a-
zer trabalhar os músculos pouco sulicitados,. relaxando os muito
solicitados, é alongar as fibras dos músculos que perman0cem en
cur-t.ado s curante muitas heras e encurtar os d.is que f'Lcam alon-
gados por muito tempo.

~~o~~ ~~O~~

!
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erra.do certo

f orrJl,lD.s de
conserva.ç~o, de so-
so,

forDas depe. 82 linha 4
11 14

" 15
11 22

, - " 26
pe. 83 linho. 2

11 4
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" 15
11 30

ti 39
pg. 84 linho..1

" 3
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" 17
11 1.9
" ~~

" L14

pe:. 85 li nha 5
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11 32
pe;. 86 linha 27

con8ervc..ç~0, correti-
va , C~ç,~ SO},Q f:!

COLl apc.r eLhos o

f./' ' 1~SlGo.s3' pou.ereuos
COD a.))c,núho"
fisicn pc de r-erao e
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a s ,~.º.Y:l~~..~;:..!?:c~~)l~.~~g.~.§.(tSSQs!2~_i? F~~-l~!}ts
Os co:ct.estes, ele
L10íle:c<se" enqua.nto no
jôgo existeIl

Do Co~testast dü. '

Llover~se enquo.ntü no
jôgo~ é.XistdU
qúe no.is tarde,
O jôgo pé UIl

queJ unis ta.rde,
• h 'O Jogo e ULl

e aporrt.âne a ele UDexpontô.neo. ele UD

d.o 9.srr,?:r~ s c:.•
ex~D:;.reto~('da. Di v í sâo

de Q.QDQ !?.~.
Diretor da. DivisQO
poup~~~do esforços pou~~~o, esforços
a cQn(.r{r,,;; .:~elev~9:§3.. ~ a~~91JgV:G~..::'')GVol.EAda.res~ s ver~~",.c...:> orG __.n~c,-.re ""'.1. '.' ,e ,:1,.1,,]. ore,,_"n~ca.

elo. pe aqu i aaelo, pe squ í zc..

Jôco supo
fj,e;v.I'::1 O curto -circui-

Jôfo SU1)o
fieura curto~cir-
cui to e scoLor ,
trabalho ob.itido;

to 0Sc.oJ.nr~
trabaJho obtido;

o.lélJ. person,].liJade, enri-personalido.d.e,
que ce r v-Lhe o voc::tbULl-cl.-.; excelente

rrio, o.ieu de excelente
quo.si S9Dp:ce qUC1.se seLlpre

0.0 clesGuvolvjnento
32" o (.:'e scrrvol'iJi::::;.r,,·.nto-13\I

acente ~d~~~cjono.l,a.Bent8 oduco.ciono.lpe;. 87 linho.. 2ô
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11 38
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pe;. 91 linho. 5

pe;. 92 linha 3
fi 5

~

" 24

erro..do

De Gar1ane;e1
ou exercitar o
o holJ.(;lJ.e a uu14clr
pD.rs~lto
cne ri cano.s
,:oetoco SUclCO
rue;uais,
seu humano

as que trabo..lha:o
c..tua.r seUj,lre
po..r~s er
Apresente curacte-
-' t' . .r~s ~ca esp~c~o.~s,

aqueles que se tor-

certo
De Garl Ene;e1
ou exci.ta.r o

.•.o hOUGU o. D.u1hdr
p.a.rse1to
anerlhclic.s
uétoclo sueco
Urue;uai,
o ser hunano,as que trCl.bo..lhan
Cl.tuar, seupre
paro. ser
Apresento. caracterís-
ticas especio.is,
nquC:les que se torna:-

, . " .n~T.1ex 1r.11os raJ:.l exai;u os
exercícios elenenta.r exercício eleuenta.r
uepois séries de
sentido Cl.utidico
Lyz Bastinn
. , t' "t·e~no.s ~car~ i.ncc

escolas secund~ria
.ê.8 ~paEelh9...ê.que
CODO enprêeo
8}j1presta unios
P..i"&'·l.USODAS

que se enstaleu
o e qUilibr'io
das preocjpações

"do. al~nea Q:

,1 • '. du.epols, ser~cs e
sentido o.uditivo
Lyo. B~sti:::~n
. , t' "t·G~nas ~ca r~ U1ca

escolas secunclnrias
~ apa.r(Üho s, que
con o eupr~co
cupr0sto. uo.iúr
P.•ill1~ USO D""S

que se instaleu
o equil{brio
elas preocupações,dCl.o.l~nea 9:,

encurtados curo.nte encurto.clas durante
encurtar os elos .encurtar o.s dos
alongados por Duito Cl.lonsadus por Duito
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E D nc A~ Ã O F í S I C.A
c U R S O S P R E P A R A T 6 R I O S "M A G 1ST E R"

. #IwlagistáDioPara candidatos aos concursos de ingresso no
Secun~ário, Normal e Industrial

DIRETORES: - Pr-of's , lianoel Pereira e Rosalvo Pl.cr-en t ãno

Ia. AULA Prof. Dr. Inezil Pena Marinho
- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- --- -- -- - - - -__ r__= = = = - - -- - - - - - -
EDUCAÇjO GERAL E EDUº~g~o F~SICA.RELAçKo TRAV~S DOS TEMPOS.
CONCEPçKo ATUAL DA EDFSAÇ':;)FíSICA. EDUCAÇÃO FíSICA E EXERCÍ
CIO FíSICO.

SUMÁRIO:
1. A educação como processo individual e como processo social.
2. Â importância dos fatores herança e meio.
3. A educação do ponto de vi~ta:

a) - biológico;
b) ~ psicológico;
c) - socia.l.

4. Os m dernos conceitos de educação.
5. A hierarquia dos valores intelectivos.
6. A caracterização das diferenças entre pedagogia, didática e

metodologia.
7_ .Pode a pedagogia ser considerada ciência.
8. Os fundamentos da educação:

a) •.científicos;
b) ~ filosóficos.- -,9. A educaçao f1sica dentro dos principais sistemas educacionais
através dos tempos: Platão, Aristóteles, Juvenal, Rabelais,
,Montaigne, Rousseau, Spencer, Ruy Barbosa, Escola Nova.

lO.A caracterização dos conceitos anatómico, anátomo-fisiológl
.co, bio-socio-psicológico e bio-psico-filosófico.

11.A Educação Ftsica como fim e o e xer-c Ící,oflsico como meio; im- -propriedades no uso da expressão Educaçm Flsica.

I PARTE - EDUCAÇÃO GERAL E EDUCAÇÃO ~1SICA
Introdução: .

A educação é o processo pela qual o homem desen-
volve o máximo de suas qualidades flsicas e psíquicas, asseguran
do ainda a sua integração nasociedade e preservando a continuid~;
de do patrimonio social. Cada geração recebe qa geração que pa~

., . 6 ~ _sou um patrimonio, que devera legar a geraçao futura, acrescido
de suãs próprias experiênvias. Compreendida como a ação que os
mais velhos exercem sôbre os mais jovens, pode ser realizada de
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mOatr~~t~mático ou informâl de m~eira sistemática no eontnto
direto e constate-com o meio flsico e soclnl; no segundo caso, o
progresso advém de atividades e ensinamentos próviamentc organi-
zados e propositud~ente ministrados com o fim de que os jovens
se aproximem.tanto_quantio...p.ePmi ta a "sua natureza de um ideal su-
posto e preconcebido.

Para bem compreendermos e conccituarmos a'educaçúo
precisamos cncará~la do ponto de vista dos seus vários aspectos:
biológico, o psicológico e o social.

, • . NBiologicamente a educaçao pode ser considerada co-
mo um desenvolvimento que visa à adaptação do ,indivíduo 0.0 meio
ambiente, desenvolvimento êsse que n~o pode ser confundido com o
crescimento quantitativo, mas compr-eendí.do como desdobramento pr,2

N 1'.. Agresslvo de funçoes organicas; nao reduz, portanto, a mera trans-
formação morfológica. O longo pertodo do.maturidade por que pas-

A A H Aso.o homem vem favorecer a influencia que a educaçao exeree sobre
a adaptação, processada com a própria atividade funcional do org~
nismo. Se pensarmos em Dewey~ diremos que~ sendo em função dessa
imaturidade que o individuo é suscet!vel de aperfeiçoAmento~ pod~
mos concebê-Ia positivamente, uma vez que a imaturidade é condi-
ção de melhor ajustamento por permitir mais prolongada influênola

" ". •.. ,do meio e xterior sobre o LndãvLduo , So enquanto for imaturo o in
. ~ . -dividuo tera potencial,possibilidades de realizar atividades mais
perfeitas. A educação, em virtude de sua condição b1ológica, só
pode ser conceDida como realizadora das possibilidades naturais de

.1 ,.. --, ~,cada ind1v1duo.. Seu poder de açao nao e ilimitado. So podera fa-
Ao ',.zer de cada educando o que-ele puder ser, o que desejar que ele

seja. A ação educativa irá até onde permitirem as características
biOlógicas de cada ser. Poderá concorrer para a melhor efetiva-
ção do patrimônio biológico individual, mas não irá além dêle.

Do ponto de vista psicológico, é a educação a aqui_.... ..•siçao de novas experiencias que determinam a mudança de direçao
da conduta, visando a uma integraçãQ mais perfoita dapersonalida-
de individual ao meio social•

Essas novas formas de conduta são adquiridas por
um processo de reação aos est!muÍos do meio e se baseiam nas con-
dições gerais do organismo. Os home~s reQgem ao meio social~ co-
municare-seuns com os outros por uma série de processos inter-psi
quicos, como sejam a coação, a imitnção, a sugestão, a persuasão
e a compreensão, que estão relacionados aos diferentes modos pelos
quais o educando pode ser levado a adquirir nova direção da eondu-
ta: violenci:a, intimidação, censuta, conslho~ exemplo, convicçüo.
Esses recursos não possuem igual valor educutivo, que está na ra-
zão direta da orientação da conduta. Assim a violência, tanto ri



;_~ :".~ ',~."" '~k~ t.l

. ,-.:'-'é~

. ".- -- . .' - - .... ~~ .-~. " .J • ~""

•••\ -; ~ 't ::i:~-:(J i

-.. ... i.):

'" .- -. ;"J

o", ",;'._

,

_1;'. J , . t·,.
~:;-".. .,

--,

, ,-,,.

-: ~

- "r.

,.

-'....

...

•

-3-
sica como mental, é o menos educativo dêsses recursos, pois lev~

'"o educando a mudar sua conduta por uma direção vinda de f'or-a , A '~"
compreensão será, por conseguinte, o processo a1t~ente educati-
vo. podendo ser considerado como t1pico de direção interna. A iE:
timidação e a censura estão mais próximos da violência, são mais
de .direção externa, o conselho fica ameio caminho e o exemplo é
processo mais de direção interna. Encontramos a coação na vio
lência e na intimidação; nela o educando é levado a agir pelo t~
mor-, A per-suaçiio que se baseia ema titude mais afetiva que inte-
lectual, está contid~ no conselho. A ~itação e a sugestão es-
tão no exemplo e a.demonstração encontra-se na compreensão que
leva os indivlduos a reconhecerem a quererem a. uma simples acumu-
lação de e xperiência, mas â assimilação de cada uma delas e sua
consequente integração no patrimonio bio-psicológico 'da criança;
Aprender não é unicrumente memorizar, nem tampouco neproduzir çom

,palavras proprias os conhecimentos transmitidos pelos adultos.
Significa, antes de tudo, adquirir uma naramaneira de agir não só
mecânicamente como também idéias e isso só é possivel quando elas
razem parte do nosso organismo e nos le~am à pratica de reações
especiais.

Do ponto de vista social finallstico, distingui-
mos dois aspectos r4a. educação: um conservador, que garante a con-
tinuidade do esp1rito social, e outro progressista, que leva cada
geração a elevar-se acima da geração que se tornou elemento do
passado, conduzindo assim a huraQUidade ao progresso. Cada gera-
ção se garante na t:r:ansferência que a geração mais velha dos seus
conhecimentos à geração mais nova, de modo a assegurar a continui
dade espiritual da sociedade. A educação, nêsse caso, pode ser
considerada como a reprodução mental da sociedade, é portanto, CO?
servadora. Onde estará, pois, a ação progressista da aducação? Sa
bemos que cada ser que n~sce ê levado a integrar-se no meio social
complexo em que ter~ de viver pela educação. Levando o individuo
a adaptar-se adequadrrmente ao ambiente vivo e social, a educação
é fator de progresso, mnda que o consideremos apenas do ponto de
vista individual. Mas, cada descoberta, cada lei formulad~, cada
aparelho inventado, está sempre ba.seo.doem .conhecimentos jiodiV'u.!
gados anteriormente, sem os qua í s não s e poderia chegar- ao pro-
gresso atual, pois haveria. sempre o.necessidade de iniciar nova-
mente cada trabalho. Em consequência~ a educação, como elemento
indispensável ~ evolução dos conhecimentos, é condição de progre~
so. Como fator de progresso individu~ e CO~dição de progresso
social, age diretamente. Há que considerar mndo. um terceiro as-
pecto: os ideo.is determinantes do progresso surgem sempre como hi
pótes€s poss!veis ou não de serem realizadas. Só depois de assimi
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lados pelos jovens, podem transformar-se em realidade e promover
~ evolução do mundo. Há,sempre um individuo que lança um ideal
que vai ser concretizndo por um grupo; nêsse sentido a educação
não é só condição, mas t~~bém fator de progresso. O ambiente em
que o indivlduo vive a valorizar mais umas coisas que outras, a
escolher um padrão de conduta, a conceber o bem e o mal de deteE
minada maneira, tornando-~~ assim fator de educação, pois não ad-
quirimos só conhecimentos e habilidades, mas também atitudes e

•.. "Dideais que sao resultados imediatos da influencia do meio. E ewey
afirma que 110 meio ambiente consiste na.quelas condições que dese!!
volvem ou embaraçam, estimularn ou inibem o: ativido.de cara.cterls-
tica. de um sêr vivoll• Não podE.ndo a.vida ser compreendida como
mera resistência passava, ma.s como um modo de agir~o meio vai in
fluir como condição de realiza.çüo dessa atividade. Assim, a me-
lhor maneira de que poderiarnos l~Dçar mio para influenciar um iE
dividuo em determinado sentido, estaria em modificar conveniente
mente o meio em que êle tivesse de viver.

Filosóficamente, a educação representa a evolução
das idéias e dos ideais dominontes em cada época, ·traduzindo a
direção do esp Íz-Lbo , no tempo e no espaço. Das filosofias opos-
tas, como a consciênci~ democrática e.a consciência totalitária,
resultam sentidos oportos na educação dos jovens.

Vejamos agora como conceituar a educação, aprese!!
tando-.a considerada pelas diversas correntes, conforme o fim a
que se proponha.

Assim, teremos a educação aprociada como adapta-
ção ao meio sob o aspecto de desenvolvimento ou de prepa.ração p~
ra a vida- Como desenvolvimento deixa de ser meio para confun-
dir-se com o fim e o processo educativo passa a ter como fim a si
mesmo, sendo um continuo "reogarni ~ar , reconstruir, transformar'~.
"Vida é de senvoIv Imerrt o e o deaerrvoLve r--s e, o crescer é a vida".
O papel do educador será o de orientar a energia eas forças late~
tes do educando, em determinado sentido, respeitondo as aptidões
especiais de cada sêr. Essa identificação de vida com educação
não nos parece possIvel, pois a vidapode formQr e deformar, como
já o afirmou Pestn.lozzi. nem sempre a manifestação da vida im-
plica educD.ç~o. O crescimento anômalo como manifestaçQ~ biológi

, - '" "...CQ. que e, no.o deixo. de ser vida, como tnmbem ta involuçao organi-
ca, sem que possa ser considerado como educação. Essa interpre-

~ N ~ , ,taqm da educaçao em termos biologicos e naturalista.
Pelo conceito pragmo.tisto.o.educação é o constan-

te reorganizar ou reconstruir da experiência. O fim da educação
é, portcnto, a tltro.nsformação direta da qualidade do.experiêncillll;
a infância, o.adolescência a a id~de adulta igualam-se em nivel
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cducat ãvo uno sentido de que a qud.Lo que r-eal.merrte :foinpr-endãdo
em'todos e em cada um dos estádios d~ experiência constitui o
v~lor desso' experiGnci~, e também no sentido de que â principal
funç~o da vida ê, sob todos os pontos de vista, fazer com que o
ato de viver contribu~ para o enriquecimento de sua própri~ sign!

- (11 - I •••r í.caçac per-cep tí.veL • O valor supremo da educaçao e a açao que
reprasenta uma reação total e se.encontra. sempre relacionada aos
movimontos da atividade interior. A reorga.nização da experiên-
cia caracteriz~~se então por sua continuidade. A educação é de-
finida aqui como llreconstrução ou reorganização da experiência,
que escla.recce e aumenta o sentido desta e também a nossa apti-
d~o para dirigir o curso das experiências subsequentes". A edu-
cação assim encarada ostÓ,d esligada.dos valores e ideais por que
se deve orienta.r a vida do homem; tem como rim apenas a si pró-
pria.

No conceito individuO,lista, a educação visa. ao a,-

perfei~oamento de cada ser, possibilitando a efetivação total de.. "seus atributos pessoais, dando plena expansao a SUA natureza.
Rousseau, PIatão, Kant, Spencer, Mill, Herbart, Emerson, assim
conceituaram a educaçãO. Para PIarão a educação consiste em
"dar ao corpo e à alma tôda a' :pt'-\rfeiçãode que são susceptlveis
propõe, portanto, como fim, a perfeição pelo desenvolvimento bio-
psicológiCo do homem. Spencer define-a como sendo "a preparação
para Q. vida eompleta" e xu.i ti tudo o que fazemos por nós mesmos e
tudo o que os outros fazem por nós, tendo em vista.nos aproximar
da perreição de nossa.naturezall; o fim continua, aqui, a ser o
aper-f'e Lçoamerrto segundo os ditames da natureza e os meios a auto
e a hétero educação. Kant afirma que a "educação é o desenvolv1,
mento no homem de tôda.n perfeição visando à formação de invidi-

# ~ . ,..dualidades sera capaz de integrar convenientemente cada ser no
meio social em que terá de viver.

O conceito socialista tem por objetivo da educação
Q. rormaç,ão do indiv!duo como sócio, como.membro de um grupo ao
qual terá de ajustar-se convenientemente. Educação ê fenômeno so-
cial ou na expressão de Pcrv-iii~,na obra de uma geração já formada.
sôbre uma gera.ção a formar-ou em via de ronnaç~o". Durkheim de:f'l
ne-a como n-&... ação exercido. pelas gerações adulta.s sôbre as gera-
ções que não se e~contram a nda preparadas para fi. vida social; tem
por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de está.-
dios rlsicod, intelectuais e morais reclamados pela sociedade poli
t~ca.no seu conjunto, e pelo meio especial fi.que a criança partic~
larmente se destina". Assim, to.:otoos meios como os fins da educfl.-
- - i' F " ..:1" 'd #. J'" ,çao sao soe aas, O:r>I!'!t:U" <J a nnrv a 1JO o omo SOC1.0 pS ...a n~Q,o.eYerCl-

#da j)Blos,..socios•.
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Pelo conceito naciona.lista, o fim da. educação é

formar o cidadoo enio o homem. No pass~do encontramos es~a
concepção realizada na velha Grecia, em Esparte, onde o propó-
sito educacional era formar cidadãos guerreiros, conscios, de
seus deveres e responsabilidades. O Estado passa a colocar c2
mo sua primeira função a educativa - de modo a "converter seus
súbditos em melhores instrumentos para seus próprias fins ".
Fichte e Hegel consideram a educação como principal função do
Estado - que formará indivlduos capaz es de se submeterem voãun-
táriamente =0. disciplina r1gida da escolo. e à.s leis do Estado.
Não poderemos deixar de condenar essa educo.çno que exclui de seu
propósito a felicidade do homem para torná-lo Únicamente' um ele-
mento do Estado, agindo e pensando de acôrdo com o seu dirigente.
Consiste na anulação da person~lidade, uma vez que todos os ho-
mens devem querer pensar e proceder de acôrdo com a ordem que for
estabelecido. como amelhor.

No conceito culturista a educação tem por fim de-
senvolver no educando a receptividad'e e a capo.cidade de estrut~n
çã.o dos valores culturais". Encara a educação de um Único ponto
de vista. A educaçio estaria. presa à maior ou menor facilidade
de compreensão dos elementos da cultura.
HIERARQUIA DOS VALORES INTELECTIVOS:

Poderemos levar os indiv!duos: a conhecer a vida
pela. aquisição de conhecimentos e informações; a adaptar-se à vi
da pela aquisição de ideais.

No primeiro caso lançrumos mão dainstrução; no se-
gundo da educação e no último à cultura. A instruçio implicará,
portanto, o.o.quisição de conheéimentos e informações prátiCOS,
cient1ficos, sociais, profissionais, cívicos, morais e religiosos;
A Educaqão importa~ a aquisiç~o de habilidades especificas e há-
bitos flsicos~ intelectuais, sociais, profissionais, civicos, mo-
rais e 'religiosos; é a Cultur~ a aquisiçã.o de ide~is de saúde, de
humanismo, de sociapilidade, de trabalho, de patriotismo, de bon-
dade e de sabedori~. H ierarquicamente teremos, então, a Cultura,
~ Educação, e por rim, a InstruçãO.

A CARACTERIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE PEDAGOGIA, DIDÁTICA E METO••.
DOLOGIA;

A N ÁInumeras te, sido as classifieaçoes das ciencias,
segundo o ponto de vista em que se siturum 0$ respectivos autores,
mas poderemos afirmar com a convicção das c~dadosas buscas que
empréendemos, não haver em qualquer delas encontrado, tidas camo
ci~ncias, a pedagogia, a didática e a metodologia. E, como não po~
cos confundem o conteúdo especifiCO, próprio a cada uma, sendo mu~
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tos os livros sôbre o assunto vers~ sem que possam satisfazer
,,.. ., ..as exigencias de nossa razao, escolhemos este tema para umA das
. ,.. . • • N.conferenc1as de nosso curso, v1sando nao resolver o problema,
mas a fornecer elementos para que,outros, mais capazesl o possam
solucionar, desde que para tanto, tenham a sua atenção voltada.

Paranão alongar demasiadamente a presente sÚIDula
apresentaremos apanas um resumo das diferenças fundrumentnis entre
pedagogia, didD.tica e metodologia.

DiSCiplinas Definição Objeto
Sistematização do principio Indicar as solu~8
cient!fico e filosófico que se mais adequadas aos
ocupam da educação o da técni- proplemas de educa

PEDAGOGIA ca de aplicá-Ias conveniente-
mente, quer como processo ind,!
vidu~l, quer como processo so~
cial.

-çao.

DIDÁTICA

Sistematização de princlpios Dirigir a aprendi-
cient!f~cos para melhor esti- zagem.
mular as capacidades do aluno
possibilitando-lhe o maior ren
dimento na aprendiza~em.

A parte dalógica, que deter.ml Orientar o esp!ri-
na as leis particulares ou mê to na investigação

METODOLOGIA todos especiais oferecidos ao
esplrito pela natureza dos di
ferentes objetos a conhecer.

da verdade.

OS FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO:

0.) CIENTíFICOS
Enquanto a filosofia nos permite discutir aquilo

que deveremos entender por educação, a,biologia, a.psicologia e a,
sociologia nos fornecem ôs conhecimentos básicos para realizá~la.

~ por um melhor conhecimento dó educando, das fo.-
ses por que pasáa a sua evolução, dos limites de suas possibili~
dades aos meios que utilizamos que poderemos ter não apenas um
resultndQ positivo na educação, mas o maior resultado'positivo na
educação. A biologia, portanto, nos facultará um maior conhecime~
to da vidamental daqueles que vamos educar, de maneira tal que
realizem as suas tarefas C9m prazer •.,satisfazendo com estas as
suas próprias necBssidades.
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À sooiologia cabe a determinação dos fins em ed~

caçáo, isto é, finalidade que deverá ser aleançada pelo educare- "'"
do, para que êle se torne um ~lemento útil a si mesmo e aos ~
bros da comunidade em que vive.

b) FILOs6FICOS
A N ~ #Toda a orientaçaQ da educaçao e estudada dentro

da Filosofia, uma vez que implica a,escolha de determinados va-•...lares, que passam a ser os melhores. A Filosofia da Educaçao te-rá por objeto discutir os fins, apreciar os métodos, resolver
Atodas as dificuldades que impliquem conceitos de v~or, dar un!

dade aos princípios, e normas de caráter pedagógico. Os valores
podem ser biológicos, psicológicos e sociais, e ~êm sempre du -

.' ApIo aspecto - um positivo e outro negativo. Toda atividade hum~
na é orientada por ideais, finalidades e objetivos. Os ideais ~
ducacionais, como refletem a prórpFia vida, estão em constan -,te mudança, um~ vez que a vida social se transforma rapidamen-
te (Kilpatrick). As finalidades primordiais da educação serão
formar a,personalidade do educando e integrá-Io no meio físico
e social. Os objetivos poderão ser profissionais, sociais e mo-
rais; os primeiros implicam o conhecimento da vocação do educaB

. A A _

do e da importancia social e economica das profissoes; os soci-
ais variam segundo a estrutura do Estado e os morais divergem,
conforme as normas (valores leitos) pela sociedade em questão.

11 PARTE - RELAÇÃO ATRAVÉS DOS T~IPOS

A Educação FíSica sempre constituiu elemento in-'
dispensável da Educação em todos os planos educacionais elabora
dos pelos principais filoso-pedagogos ou legisladores.

PL11TÃO:- Estabeleceu que dos 7 aos 16 ou 17 anos
a ginástica e a m~sica se encarregam de

estabelecer a harmonia do corpo e da alma.
ARIST6TELES:- Entre os 7 e 14 anos a criança re-

cebia noções elementares de música e c~
tivaria a ginástica. Até os 21 anos o educando deveria submeter
-se a pesados exercícios corporais e observar certo regime ali-
mentar, de modo a fortalecer o corpo dos, jovens e endurecê~Io de
vidamente para as necessidades de guerra.

JUVENAL:- Imortalizou o seu nome co~ a expressro
ttmens sana in corpore sano".

RABELAIS:-.b: o precursor do realismo na pedagog!
a. O regime de trabalhos físicos que e~

tabelece para Gargantua, personagem central de uma das suas o -
bras, é dos mais intensos." em f'rança expo sí.çao do desprêz.o pelas
coisas do corpo ~ue então dominava •
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MONTAIG~:- . Recomendava a educação das crianças

o ·~e devessem fazer quando fossem
homens. Afirmo~ que a ~L~a que ~~oja a ~~losofia deve tornar são

•tambem o corpoo
ROS8EAU: - Conce de à atividade física um cuidado

mu:!.toespecial. tTÊ preciso que um
corpo tenha vigor nara obedeceI'à. alma". ttQuem cultivará a inte

A - Aligeocia de vosso aluno? Cultiv~i as forças que ela deve gover-
nar-" •

. . tSPENCER:- Dediea. o qUal"to capltulo de uma
suae obras à educação física,

'N , ,rindo-se a alimentaçao das crianças, a sua indumentaria e
nástica e jogos.

R"lJ.y.B{~~130Sh-:-Em seu célebre parecer sÔbre a tI-R.,e
forma do Ensino Primáriotl< defendeu

ardorosamente a educaçao física, considerando-a 'indispensável
. , .para que o,individuo pudesse desenvolver as suas qualidades in-

de
refe-
, .,

a gl-

telectuais.
Entre os precursores e propugnadores da Escola N,2

va encontramos Leon Tolstoi, Thomaz Arnold, Sanderson, Daddleu,
, .Leitz, Ferriere, Kertchesteiher, He Leri Par-khur-st , "'lashbune,1-1a-

ria Montessori, Decroly, Dewey, Kilpatrick, clápare~e,D~Tkhetm,
Lourenço Filho, Fernando de Azevedq, Anisio Teixeira.

111 PARTE - EDUC~_Q!O FÍSICA l? E~ERC1CIC2.Yí~ICO

A CARACTERIZAÇÃO DOS CO~JCEITOS ANATêNIGO, ANATOMO-FISIQ.L6GICO,-' .._-- -._-
BIO-s6cIO:P31001GGICO E BIO~PSICO-SOCIC-FILcs6FICO.._--. ----~----

Durante o inicio do século XX e mesmo nos fins do
, - ,seculo XI!, o conceito de Educaçao Fisica dominante era purante

anatômico. Os mÉtodos culturistas estavam então em grande evidên
, -

cia: Triat, Desõ.onnet, Attila, Sanclow, Hercier Trachet, Ruffier
Muller, Haeckel, Werdenschlag) etc ••E como não poder,ia deixar de
suceder, ~ouve ~~a forte reação contra êsse exagerado conceito
anatômico.

o Regulamento .Geral de Educação Física nQ 7 01é .•.
todo Francês), adotado primeiramente no Exército e, posterior -

, ,...,.. "mente, pelo Ministerio da Educaçao e Saude e ainda por um semn~
mero de instituições particulares e oficiais, introduziu a im -

~ ~ fportancia da fisiologia como base da Educaçao Flsica, relegan-
~ -* . ,.,do a plano secundnrio a anatoRia. E importante frisar que ~ao ~

bandonou totalmente o conceito a~atSmico, mas criou a concepção
'-- ~ I' , pana~omo-fisiologica. Tanto assim que o c&pitulo I, do titulo I,

da primeira parte preceituq: tiA Educação Física deve ser orien-
tada pelos preceitos anátomo-fisiológicosl!. Talvez seja interes

';'.~
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santa assinalar, para que fique evidenciado como nos encontráva
,. Amos amarrados ao conceito anatomico e, como dele se tinhrun li

bertado os tradutores do URêglement Géneral d'tducation physi -
que doit être gouver-nêe par 'les principes de Ia physiologietJ

•

A experiência de mu í, tos anos demonstrou à Divi -
são de Educação Flsica do Ninistério da Educação e sa-~dé a ne -
cessidade de reve:r os f'tmdamerrbos do método que vinha sendo u-

1m, • d# Em ,.sado nas escolas pr ar1as e secunarias. consequencia, rea-
, A Nlizou um grande inquerito sobre (3 condiçoes a que deveria sa-

• LJ, H ,. Atlsfa_er um metodo nacional de educaçao fls1ca e nos esquema de~
te especificou que ,os fundamentos seriam biológicos, psicológi-
cos e sociológicos. Era o conceito bio-psico-sociológico, que
substituia o conceito anátomo-fisiológico.
o papel da educação física estaria re~esentado pelo trabalho c~
paz de desenvolver o homem até o máximo de suas possibl1idade~
somato-psiquicas para melhor 'colocá-Io a serviço da sociedade.
êste conceito já representava uma grande conquista por que vinha
substituir o individualismo que até então reinara, por um senti

, . • - #mento altrulstico, expresso pela colaboraçao indispensavel en -
tre os componentes dO,grupo, de modo qle cada indiv!duo desenv~
vesse o máximo de suas possibilidades para colocá-Ias a seu pró

, -
prio serviço e ao da comunidade. A-educação física teria por fi
nalidade fazer de cada indivlduo um instrumento de fel-icidade
para si mesmo e para os demais membros da coletividade. Cada h2
mem 8eri~ tão útil a si mesmo como o deveria ser aos seus se -

melhantes.
Mas êsse conceito cedeu lugar ao que propusemos,

hoje finalmente aceito, em tôda a América. A guerra e o período
de após guerra vieram demonstrar claramente que não basta dese~
volver no homem o máximo de suas possibilidade fisicas e ps!qui

. -cas e colocá-Ias a serviço da sociedade. O homem deverá aspirar
um mundo melhor, e, para isso, desenvolver outras qualidades e
capacidades que lhe permitam tabal har- par-a êáSe :fim.que lhe
possibilitem a concreti7.ação dêsWB ideal. O conceito bio~psico~
-soclo;filosó:fico traduz perfeitamente tôdas as necessidades que

" facabamos de apontar e re-siste as mais severas cr-Ltãcae , Dentro
de tal conceito, a educação fisica - seção de oportunidade~ da
educação, - é um processo individual e social, capaz não apenas
de melhorar as condições flsicas e pslquicas do indivfduo e in-
tegrá-Io na sociedade, perfeitamente ajustado, como ainda de ~
senvolver a personalidade, as qualidades potenciais para l!der
e permitir-lhe a perfeita compreensão e diseusssão dos proble-
mas ~xistentes, cujas soluções possam contribuir paraum mundom~
lhor. Um homem melhor para um mundo melhor é o seu significado.

~Tal conceito ~ integral, indissociável nas suas
Intimas.

<.
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A EDUCAÇÃO BiFisICA COMO FIM E O EXERCíCIO FíSICO COMO MEIO; IMPRO
P'PRIEDADES NO USO DA EXPRESSÃO EDUCAÇÃO FíSICA

~ preciso que tenhamos bem nitido o conceito d~
H t t . ftM, •Educaçao F~~~s~ca para que nao o confundamos como. at.ualmente se

# #faz, com exexercicio fisico.
A Educação F!sica representa a finalidade a al

cançar, fim~, objetivo, em quanto o exercício rísico é o agente,
é o meio a amempregar. Confundir Educação Física com exerc!~io ri
sico ~ o memwsmo que não distinguir ~ e meios em educação... , . ..A educaçao e um processo interior de evoluçao
que represeBenta a reação do individuo a certos estimulos do meio,
Assim, o exexercició rlsico representa justamente êsse est~ulo
capaz de sususcitar a reação que desejamos: Educação Fisica.

" -,'\..-

-.: j'
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EDUC2~O F :t S I C .A
P R E P 1~ R ••T Ó R I O S "N liG 1ST E R \I

Para candidatos aos concursos de ingrosso.no Magistério
S~cundário, Normal e Industrial.

DlijETORES:-Profs. Manoel Pereira~e ~osalvo Florentino
2a.AULA Prof.Dr. Inezil Pena }~rinho
======::==========~======t===:::=;=============;::::.:.=== ~---------------------------
OBJETIVOS DA EDUCllçKo FfsICA. SUii INFLUÊNCIl> NA FORH.i\çlOFfsIC1~

INTELECTUAL NORAL E SOCILL DO EDUCLNDO. NECESSIDADE E UIPORTJ:N-
CIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA DO PONTO DE VISTA INDIVIDUAL E SOCIAL
SUMhRIO:

.: ~~'':J< ,
, 1- CIassificnção dos objetivos em imediatos emediatos. ~

2...Objetivos da Educação F:l.sicQnas instituições escolares;
a}- jardins da infância;
b)- escolas primárias;
c)- escolas. secundárias
d)- escolas industriais;
e}- escolas normais ou institutos de educaçno;
f)- escolas superiores;
g)- escolas de educação frsica;
h)- escolas para anormais: surdos-mudos e débeis mentais,cegos;
i}- escolas para desajustados da conduta;

3- Objetivos da Educação Física nas instituições extra-escolares:
0.)- play-grounds;
b)- parques infatis;

,.. ,c}- colonias infatls;
d}- acampamentos infantis;

4- Influência dos exerc!cios f!sicos;
a)- no desenvolvimento físico;
b)- na prepa~ação intelectual;
c)- na formação mo~al;
d)- na vida social.

S- A necessidade e a importância da Educação Física como proces_
so individual e como p~ocesso social.

....•. .•. ~~ .... ;~. 'i

... "

.•

I PARTE - OBJETIVOS DÁ EDUC~ÇÃO FíSICA
Os objetivos da Educação Física podem ser classi-

ficadas como mediatos e imedi~tos. Êstes são_ os que se pretendenl
A •••alco:-çarao fim de cada aI).oenquanto aqueles sao os que se 'dese-

jam par-a o futuro remoto •.Tais ob jetivos quer mediato quer imedia-
, ..., 'Nto dependem sobretuào aa orle~taçao que se empreste a Educaçao

Ffsica em cada tipo de escola.
P 1 d Ed - F~ . . .' .ape ..ª-~ç_~~~º-1_ê.;1,_~~_1].~~.~nopre-pr:l:-m.r-1o

-,
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L criança neceasLt.c , para o seu desenvolvimento "
-risico e mental de uma grande some. de c.tivido.defisico.; ela pr-e,-',# •••cisa movimentar-se, dar trabo.lho a todos os seus orgaos, de mo-
do que êles, pela continuidade dos estimulos gradualmente mais
-intensos e complexos, desempenhem ~s funções que lhe são ineren- -
tes de modo plenamente satisfatório. Por outro lado, o seu mundo
psiquico é bastante limitado, a sua faculdade de raciocinio é
-caracr,teristica, a sua abstrnção pelo brinquedo tão completa que
ela passa a viver unI mundo inteirrumente seu, alheia ao ambi$nte
-que envolve o pequeno meio de que naquele momento se cerca. t
preciso incentivar a suo. ima.ginação, do.r expo.nsão à energia que
nela se acumula, libertar os seus movimentos naturais, compree,!!

"-der as suas necessidade~, adivinhar os seus interesses e corres
ponder aos seus desejos.

Numa permanência de quatro ou cinco horas nos jar
-dins de infência, a criança deve ter, pelo menos~hora consagr~
da à atividade fisica, que deverá ser tão livre quanto possivel,..•tao de a~rado dela quanto nos permitirem os recursos de que dis
puz-er-mo s ,

.. L,ssim, a orientação da educação fis~ca no ensino
pre~primário devert ser essencialmente recreativo. Os exercicios
artificiais (f1exibnamentos) s~ são indicados a titulo de ginás_
tica corretiva.

. ~b)- Escolas primaria~
Ainda q~e_n&ó poderémos cercear a liberdade de que

tanto carece a criança, liberdade de se mexer t~da, inteirament~
ao m~smo tempo, e não primeiro os braços, depois as pernas, a s~
guir o tronco, como se fôsse polichinelo. O que interessa nessa
fase do desenvolvimento orgâniCO não é a forma, mas a função. Os
efeitos obtidos pelos exercícios analíticos, quando não utiliza
-dos co~o ginástica corretiva, só poderão ser deformantes para
ariança. Á sua atividade deve ser a mais natural possivel e re- -
presentada sempre por exercícios sintéticos. i. falta de espaço

~ #nas escolas, fenomeno que se observa em grande numero de paises,
contribuiu para que as formas analíticas de trabalho fi$ico do
minassem sempre na atividade prescrita pe.ra as crianças. E aca-
bamos acostumando-nos de tal forma a isso que hoje, com freqlie~
eia, vemos, mesmo quando há espaço de sobra, um grupo de crian-
ças no meio do relvado ou do CMQPO de futebol, mexendo primeiro
-os braços, depois as per~as € a seguir o tronco, como se esti-

# A-vesse dentro de uma sala. E ate achamos"natural esse fato, nem
-nos apercebemos do erro que materi~liza.

II orientação da educ9ção física na escola primária
deverá ser recreativa e utilit~ria. Os exercícios analiticos só

.•." '.

.'

.._._--
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serão ~mpregados como ginastica corretiva ou no caso de falta de
espaço. Os jogos, a recreação em aparelhos - orientada, mas não
dirigida -,e os exerctcios naturais - correr, trepar, saltar,

lançar, etc. - são as formas de trabalho'mais indicadus.
c)- Escola secudárias.

O ensino secudário frequentemente se reveste de c~
r5ter ornamental e, como nQo poderia deixar de suçeder, a educa
-ção fisica t~~bém se subordina a essa influência. Os estabele-

, --cimentos de ensino secundario estao interessados apenas nas de
monstrações, nos desfiles, nas paradas, isto é, utilizam a Edu-
cação fisica sômente como prop~ganda comercial. E vai ser difi-
·cil combater essa mentalidade.

No ensino secundário aparece ainda um novo probl~~
ma. Os objetivos perseguidos Dara os alunos de sexo masculino
e para os de sexo feminino não são id6nticos, o~que determina a
diversidade de orientação e de meios a empregar. Surgem os int~
rêsses peculiares de cada sexo, desponta o desejo, naquêles, de
parecerem homens e, nestes, o de serem mulheres. li jus.ta compr~
ensão desses anseios deve presidir ao trabalho que lhes seja in
dicado, de modo que compreendam ser pos~fvel, por meio dêle, a-
tingir os objetivos que tenham em vista.

Ainda aqui os exercícios analíticos não devem ter
lugar, ou ser usados com bastante moderaçQo, pois todos nós re-- , ~conhecemos que sao bem pouco atraentes e seus efe~tos so se.farao

sentir com uma repitição que a escola não permite. Os exercícios
sint~ticos alcançam o fim que visamos em menos tempo, proporci~
-nando, além disso, o desenvolvimento do espírito de iniciativa

•• A-campo apropriado a flQrecencia da personalidade e sucessivos es
tímulos à inteligência. O exerc:Lcio analíticO se automatiza, se

. -,-reliza inconscientemente, sem a participaçao ativa do indivi-
duo no seu todo -_corpo e esp:Lrito - e pOd9rá, quando multo,
des9nvolver a fôrça, sem ensinar a utilização inteligente dessa

A ,força. Os desportos, quer individuais, quer coletivos, ja terres
tres, já aquaticos, também eno excelentes formas de tr~balho,
explorando o espirito de compêtição que existe no homem. A jovem,
por seu lado, traz uma acentuada preocupação est~tica e as ativi-
dades r:Ltimicas são as que melüor correspondem a êsse desejo.

D t • • - - tal, conclul-se que a orlentaçao da educaçao flSi-
ca no ensino secudário deverá ser utilitária e estética para os
alunos de sexo feminino e utilitária para os de sexo masculino
Para os -prtlleiros os exercícios naturais e as atividades ritimi-

cas, os exercícios n~turais~ os desportos e certos jogos, de acôr
do'com a idade, deverâú'mconstituir o quadro das. atividades .r.isicas.
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d)- Escolas inmndustrius

A edu~ação f!sic~ nos estabelecimentos dêste
grau de ensinamo visa COlIi.O objetivo geral, a.sucLtar-j desenvo lvee
e aprimorar asas qualidades física.s do educa.ndo, a estimular o
funcionamentotd. de seus órgãos, a assegurar-lhe a saúde, e, como
objetivo espep~cial, a ~roporcionar-lhe atividade de compensação
e a desenvolv~Fer, excepcionaL~nte, certas qualidades físicos que
a natureza dadp profissão eScolhida exige por um rendimentp de tra
balho maior. •

• _, AI , •Ass~, a educaçao f~sica nao sera obJeto de en
constitütuindo tão somente uma prática educativa.

Os educandos deverão ser reunidos em turmas ho
mogêneas segugtindo a sua capa.cidade física para as sessGes de tra
balho da par-tie t.egeral, comum D. todos os alunos indistintamente ,
e em turmas hohomogêneas de acôrdo com a natureza da atividade pro
fissional • poposição dominante nõ trabalho esyolar e qualidades
excepcionais a a explorar - para as sessões de trabalho da parte
especial, queuB variam para cada um dêstes últimos grupos.

Assim, os programas deverão comportar duas paE
tes distintas~s. A primeira terú por fim assegurar aos educandos
um desenvolvimàmento harmonioso, estab~lecendo o perfeito equili
brio morfo-fi§isiológico de seu organismo e a segunda. procurará
compensar a inânatividade de certas inergias musculQres durante a
aprendizagemmada profiss~o e explorar qualidades especificas.

Segundo a profissão preferida, os educandos se

sino,

rão reunidos8srrem três grupos:
1)- Profissões que exigem precisão de movimen-

tos (ou movimementos de precisão).
II)-Profissões que @xigem fôrça nos movimentos

(ou movliaentoBos de fôrça).
: III)-P~ofissões que exigem o adestramento no mar

Conforme a posição em que permaneç~~ a maior
tempmpo, serno considerados os que trabalham de pé, sen

, ,de eococoras.
parte do
tados ou

Para as p~áticas desportivas, os grupos serao
subdivididosoenem turmas que comportarão: não iniciadas, inici~
dos e adestradados nas referidas práticas •.

Os exercícios analiticos e os de relaxamento se
rão bastantete empregQdos na segunda PQrte do programa.
e) -Escolas N"oNormais ou ::::,stitutosde educ9-~Õ:O.

Dois 3Q:) aspectos que deverão ser atendidas ne~
te ensino. EmEm primeiro lugar figura o que diz respeito à pes -, , ,,,soa do allli~o~o,ao seu desenvolvimento flsico, a sua saude, a sua
harmonia de foformas, cuidados êsses que devem predominar nitida
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mente no primeiro ciclo do ensino normal; a seguir vêm as noçõe~
f' # Nimprescind~veis a professora primaria, que a habilitarao a cum-

prir integralmente o desempenho de suns t~ções, isto é; a ate~
der à constituiçno flsicu, formução moral e desenvolvimento i~
telectual da criança4 Dai se infere qle, no primeiro ciclo,' a
educação física seria pratiaeducativa e no segundo disciplina ,
com atribuição de notas, exercícios, exames parciais e finais ,
enfim objeto de ensino. O programa para o primeiro ciclo podB
ria ser idêntico ao estabelecido para o ensino secundário e o
do segundo ciclo deveria comportar quatro partes que reputamos
essenciais:

1- metodol~gia da educação física elementar;
11- noções elementares de biometria e bio-estatis

tica
111- noç~es de ginástica corretiva;

IV ...•. ,. fi~· . t-recreaç~o, Jogos e exe~c~c~os s~cos s~s ema
tizados para o ciclo elementar (disciplina téorico-prática)
f)-Escolas superiores

A educação física no ensino superior deverá ter
o caráter facultativo e o programa deverá prever atividades !
tlético-desportivas e excurções, que melhor cor?espodem aos i~
terêsses dos alunos nêste grau de ensino~ ~ preciso, no entan-
to, que essas atividades sejam organizadas de modo tal que de~
Ias participe o maior número possivel de alunos; para isso se
faz.mistér grupá-los sempre de acôrdo com as suas possibilida-
des ~tléticas e desportivas. As competições e torneios deverão
ser desenvolvidos de acôrdo com os grupos, de modo que o valor
da capacidade física dos seus componentes seja sempre equivale~
te. Nos atuais campeonatos ~~iversitários, muitos jovens dei -
xam de tomar parte nesta ou naquela prova, porque, de ante-mão,
já sabem que fulano ou sicrano, campeão disto ou daquilo, é quem
vai vencer. E, podemos afirmar, c4J,dacampeão cerceia as possibl
lidades de, pelo menos, cem universitários.

A orientação de educação física no ensino sup~
rior deverá ser atlético- desportivo.
g)- Escolas de Educação Ffsica~

Aqui temos de atender à formação profissional
dos licenciados em educação física. Os exercícios físicos serão
objeto de ensino, de notas, provas e exames; os alunos precisam
aprender a sua técnica, cor~ecer os seus efeitos, estudar a ci-
ne s ã oLog í a, execu t.á-To s com h ab í.Lã dade , Haverá, portanto, uma pa.!:
te essencialmente teórica. e outra car-a ct.er-Ls t.Lc__merrt e prática da

. 1 t" 1 d ,. fot. A f - d 1·maa or- esca a po ssave e exer-c i ci.os mS1COS. . ormaçao o lCe!!
ciado em educação física precisa estar alicerçado em conhecimen
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tos sólidos, revestir-se de um profundo cunho científieo e técni
A

co.
o estudo dosos"excrcícios anallticos, aplicação, jE.

gos, brinquedos de spor-t.o s '.•5!n5.ndividuais ou coletivos, terrestres
,t' cl " e • - 1· d lt 1 t"ou aqua a.cos --a par o CtlSe~pJ.p:J.nns e eu uragera ou ecna cco

será a base desta formo.ção prprofissional.
~ ~ ~ # ,A orientaço.oJ.d da educa.ço.ofisica no ensino gina~

tico-desportivo- (escolas dedeceducação ffsicu) será técnica s
científica. As atividades riúmtmicas, das mais elementares às mais
complexas, deverão integrar o p programa dos alunos de sexo'femi-
nino.
h).•Escolas para cegegos, surdos ••mudos e débeis mentais.n.normn.is:

Os xilb:"iópes3pcpoderão executar todos os exerci-
cios recomendados para as c!"inicmço.8normais, desde que exista o
'cuid~do de graduú-Ios em inte~ensidade e complexidade; os cegos
realizarão quase-todos os e~eJ;!ercicios destinc.dos às crianças no!.
mais, desde que se.obedeçam a a certas regras" das quais tratare-
mos ,em outro lugar.

Uma das maioreres preocupações, não só do profes-
~ I # Isor de educaçao f~sica mas t~~hmbGm de todos os demais, devera ser

o cuidado com a correção' do.popos tjn-a , Do.! c.nec essLdnde do abun
A t 'dante emprego de exerc~cios ananaliticos, notadamente abdominais e

de correção dos desvios do. coê oLuna vertical.
Os jogos parara os cegos exigem Material adequado

e devem ser adaptados is suaaae condiç~es. Dos desportos indivi~-
duais, os cegos poderão prati~icar o atletismo,a 'luta, a ginásti- -
ca de aparelhos, o remo e a nanataçao, sendo êste último o mais
complexo de todos. Dos desponcctos coletivos o remo em barcos de
guarnição e o cabo de guerra~~o(obedecidas as regr~s a que está
subordinado como desporto) sãeão os mais indicados.

A orientação dada educação fisica no ~sino eme~
dativo, deverá ser corretiva,a~ recreativa e utilitária. As form~
de trabalho recomendadassão:o~ exercicios analíticos; aplicações"
jogos e algQ~s desportos*

Paz-a os surdo à•.as.-mudos, a educação f{sica terá por
fina.lidad~ possibilitar-lhes amum desenvolvimento orgâniCO harmo-
nioso e, especial~ente, desenvnvolver-Ihes capacidades e habilida
des que, se não supra~9 pelo memenos diminu~~ !l falta que lhes faz
o perfeito funcioncmento dos êrôrg~os afetadoso A educação mini~
trada, quer aos sur-doa-mudo s,sq quer D.OS cegos" tem por objetivo
principal impedir que ôl.es 868t tornem_desnjustodos ao meio social
pela anomalia de que sãc port.fHladores_. Hópr,;jsentn.,pois" a sua so
cin.lizaçQo e o meio de tor::lQ~.:::'~oloscapazes de se manter a si PLÓ-
prios" dando-Ihes profissão espspeeiúl ou instrução geral.
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N f~ " dOs programas de educaçao ms~ca para os sur os -
mudos deverão utili~ar as seguintes for.mas de trabalho, exercl-
" l#t" tRt I . .'., t" dc i.os ana ~ acos, a J. U o elee:"_""'''''iF,:<.Co. corre ava , quan o neces ...

s~.rios; apli~8..ções;jogos e desportos. Há que ter cuidados no sen
tido de ev1.tar que os jogos ou os desportos tragam aos surdos--
mudos grandes excitação ou lhes desenvolvam o esplrito de agres-
sividade que os domina.

N ,Sabemos que a coordenaçao neuro~mulcular dos de-
beis mentais é pouco desenvolvida, dai a necessidade de estimu-
lá-Ia constantemente em grau crescente de intensidade e de com-
plexidade.

~'l

Os exerclcios flsicos, quer analiticos quer si~
, H ,..teticos, poder~o desempenhar papel preponderante nesse trabalho

educacional. A atividade natural, correr, saltar, trepar, marcar,
etc, é particularmente indicado. para os débeis mentais.

Os professores não se deverão esquecer de que os
débeis mentais não podem raciocinar como as crianças noemais, não
estando, pois, em condições de compreender umas tantas situações
nem. encontrar solução, por si mesmos, para os problemas propos-
tos. Dai decorre a necessidade de uma assistência maior, de cui
dados ~speciais, de acentuada benevolência para certos de seus
atos, que não poderiam ser admitidos em crianças normais.

O professor de oducação física t,qn um grande nú-
mero de oportunidades de estimular a coordenação nervosa dos dé
beis mentais, e, assim, de suprir o defit do sistema nervoso cen-
tral, que entrava a exercfcios da inteligência e da vontade.
i)- Escolas para deso.,iustD.dosda conduta.

- t. .#A'educnçao f~slca deste grupo desempenhara par-~1
bastante valioso, figurando como oportunidade excelente para a
integração social daqueles que a comunidade tomou a seu cargo ,
por desamparo ou por conduta anormal.

As atividades físicas aqui empregadas serão se-
melhantes às recomendadas para o ensino pre-prim~rio, secundário
e superior, conforme os limites de idades dos internados. Uma das
funções princip~is da educação física nestes estabelecimentos é
a sublimação do complexo de inferioridade que geralmente acompa-
nha as crianças e adolescentes neles internados. E se o indiví~
d .'.p.' d ·d" 1 . . d" fuo saa r a.n.. em.or-aza o par-a a Vl a SOCJ.Q , j amaa s po era ser e-
liz ou alcançar a SUQ perfeita integraçÔ:o nQ sociedade.

A orientação da educ~çüo física nas instituições
de aS$i~tência social ser& recreativQ, utilit&ria e socializadora.

O ~ ~
3-_2j8ti708 do.Educacao F'_~lca~'ls d.i.sciDl~.rlasextra-escolares-

O 1 o '. • e 1"· -'l f"s p. a:rs-gr01~ns:par-que s anr an cc.s , CO._Ol:.lUSo.e e-

rias, associações e clubs desportivos, centros de educação física,
etc.
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••• ••. testao reunidos sob este tltulo.
..• *Nos pl;ly~grounds a educaçao flsica o.ssume aspecto

nitidrumente recreativo; nos parques infantis a orientação é rere~
- A A , ,tiva a higienica; n~s colonias de ferias a ideia recreativa deve-

rá dominar, associando-se a esta a de revigorar o organismo da cri
, -

ança ou adolescente; nas associações ou clubs desportivos, ainda
#!ti. • ~, , ~tao mal orlentadosl a educaçao flsica podara ter carater recrea -

tivo, utilitáriol estético e desportivo , co~forme a idade de seus
associados - infelizmente êle tem sido, até agora, só desportivo?
nos centros de educação fisica, utilizados como agentes de educa-

f

ção supletival com programa sistematizado a cumprir, as caract~
risticas correspondem às das escolas de grau diversos, consoante
as idades dos neles ,atriculo..dos, equivalentes às previsto..spara

. Nas excolas que estao ou deverirun estar frequentando.

11 PAR,TE SUA INFLUÊNCIA lyA FOPJVTAÇÃO FíSICA INTELECTUAL MOAAL E

SOCIAL DO EDUCAITDO
, ••• #Desenvolvera a educaçao flsica apenas a.smass2.S

musculares? Poderá a educ açjío f!sica agir como fator capaz de me-
lhora.r as qualidades morais e intelectup.-ts? Sim, a educação fisi
ca desenvolve as aptidões flsicas, aprimora. as morais e aperfei-
çoa as intelectuais.

Vejamos primeiro.mente a sua ação no desenvolvimen
to f!sico dos individuos.

tiA molestial a forma do tro.balho de cada um, os
haq~tos sedentários, levill<1com frequência individuos a longosp~
rio\los de ino.tivido.demuscular. Os resultados morfologicos a fi-
s.iológicos decorrentes são tiío conhecidos, que é indispenssável
dizê-Ios com minúcio.. Todos sabem o que sucede a.osmúsculos obri-
gados a repouso excessivo: atrofiam-se, torn~m-se frouxos, mole~
gos, atônicos I infil tir-ados de gordura. Diminuemr'ceJ;lsequente:glente
a fôrça. muscular, a ca.pncidnde de desintoxicar-se, a resistência.
à fadiga. As articulações so anquilosrum, a amplitude e afacili
dnde dos seus movimentos se restringem. O orga.nismo elimina mal
os residuos do meta.bolismo-e, ao menor esfôrço musculnr, o anidri
do cnrbônico se acumula no sangue, quitando em demasia os centros
bulbares, e acelerando o ritimo respiratório. Veja-se, por exem-
pLo , o que sucede aos sedentários, quando 'galgfu"11dois lances de
escada.; resfolgam ruidosamente.mais do que o vencedor de uma m~
ra.tona, ao atingir a ;matou.tlNa aprendizagem, em regra, a comple-
xidad~ de movimentos é maior; maiores, portanto a coordenação mo
tora e a intervenção dos centros nervosos superiores. Se eltmi-
narmos essa discrepância, aliQs nem sempre presente, treino ea-
prendizagem se conf'undem, visando ambos o máximo resultado com
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o mínimo de faàig~. e de dispêndio energético, e usando ~bos o
mesmo processo, q1J.eé o exercício gradual e progressivolt• O
trabalho físico leva a respirar mais ativamente. O anídrido

A ' ...,. •••carbonico resulta~te dos fenomenos qUlmicos da contraçao vai
autuar sôbre o centro respiratório bulbar,. o s9cicitar mais in
tensos e mais frwq~entes movimentos pulmonares. Sob a influê~
cia do treino, a càpacidade do pu~ão aumenta e o per!metro t~
rác ico se alarga tt t!ilmeida Júnior). '

Aristides Ricardo agirma qme a cultura física
f Nnrepresenta um poderoso agente de estl.Il1uloe coordenaçao das !:.

nergias orgânicas latentes, do vigôr flsico adormecido, que exci-Ao A _ #

ta o gosto pelo esforço e disciplino. os'nervos o os musculos
para colocá-Ios sob a dominação absoluta da vontade e de um cé-
rab~o culto, um corpo resistent~ e bem constituido~ eis que a
força o sobretudo a saúde física, ao mesmo tempo que é o meio

•• -, ## ,da aç ao , do ato creador, e tanbem a eond Lçao indispensavel da
razão, da atividade ~efletida e u condição da resistência moral,
da tensão do caratero Ainda no seu livro "Noções de Higiene !s
colar", aponta os desvios da coluna vertebral-cifose, lardose e
""escoliose - nas ~rianças, adquiridos por posições viciosas nos
bancos escolares. A educação f1sicu corrige, com facilidade,
tais~anomallas e evita, nos casos mais graves, que elas se ace~
~ Isto apenas~demonstra que não se pode separar a criança

- tda educaçao flsica.
Agora, quanto à }nfluência que a educação r!sica

possa exercer em outros setores.
"Sempre que a atividade f!sica - diz John Dewey

tem que ser aprendida, tem valor intelectual - De fato, desde
que a atividade tem de ser -aprendida, deixa de ser s;me~te ri-
sica, para se tornar de qualidade intelectual ou mental. A ra-
pidez do desenvolvimento mental no primeiro ano e meio de infân
cio., a intensidade absorvente com que o bebê se entrega às suas
atividades, a alegria que acompanha o aumento de capacidáde de
controlar seus movimentos, - tudo isso são lições objetivas da
-naturez~ do interêsse, e da significação intelec~ual de ações,
que (julgudas externamente) são puramente f!sicas. uma das ra-
-, .zoes, conforme ja indicamos, do insignificante avanço que deco~

-reu da prática da doutrina da atividade, com a sua recomentação
ao aluno de inici~tivQ illontale de confiança intelectual em si
mesmo_e sua oposiçn
absorção passiva, e
q~as~ todos, de qu

~ ç •a ideias de encher o cerebro por uma simples
teve exatamente na suposiçQO alimentada por
a atividade era cousa que podia existir in-

~ -' ~ternamente sem cooperaçao alguma da açno corporal, atrav~s de 50
~ . ~ ,gos, construçoes e manipulaçoes materiais e instrumentos. So~e.m

"

:i,
,i

~::~;~~
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te as crianças que já possuem c~pacid~de intelectual especiali
,.. ,-zada. podem ter at Iv í.dode mento.ls em a par-t.Lcí.paçao dos orgaos,

dos sontidos ou dos músculos .•EntretQ..c'1.to,grande parte do tra~
balho da escola elem~ntar tem consistido nQ imposiçno de formoo
de disciplina tendentes a reprimir toda ~ atividQde do corpo J
~ob tal regimen não ó para admirar que as crianças tenham, ge-
ralmente, aversão a aprender, ou então que a atividade intele~
tual seja causa tão extranhã à sua natureza, que elo.s.tenham _
que ser coagidas, ou habilmente Lnduz í das a aceitá-lal E por '.
isso certos educac1.oresculpam as crianças ou a perversidade da
natureza humana, qu~~do devi~~ atacar as condições, que, divo~
ciando o ato de apronder do uso natural dos órgãos de ação,to~
rmm o ensino dificil e oneroso. Os ensinrunentos de Pestalossi
e das escolas de educação dos sentidos e as lições de cousas ,
forma, em pedagogia, as primeiras influ~nciasimportantes que
feriram o absolutismo de urna concepç5.o de atividade puramente
formoJ.. l1as infelizmente, a psicologia do tempo ainda estava
associada com uma fnlsa filosofia das relações do espfrito oom
o corpo. "BrinquedOS, jogos, ocupações que exigissem manipul!:
ção e construção f'or-am r-eccnhe cLdos, pela primeira vez,dépois
de Platão como de importância essencial ptlrtlA eduC'tlç'üo.O 10
gar do exercício das funções do corpo no desenvolvL~ento do
espfrito foi praticamente reconhecido. A aplicação do princi-
pio, entretanto, aâ nda estava pr-ejudicada o falseado. por uma
fisiologia e péicologia err;neds. A contribuição direta para
o crescimento, feita pelo uso livre e completo dos órgãos do
corpo em contacto com objetos materiais e com realizações prá
ticas de projetos, não era ainda nompreendida. Somente com a
, - ~ultima geraçao, os progressos do.ciencia e da filosofia vie-
ram plenamente reconhecera valor dirotoda. ação e de uma uti
lização mais livre de jogos ede ocupações. Concebidos assim,
de um modo mais livre e mais cisntffico, os principios de
Froebol representam indibitavelmente o maior avanço ainda fei
to no reconhecL~ento das possibilidades da nção ffsicano cre~
cimento educativo. Referindo-se aos jogos, diz Dinda i IINos jo-,gos, entretanto, ha regras a·seguir: as cousas tem que ser usa
das de certo modo definido,. por isso mesmo que são ap,enas meies
de realizar fins definidos. Se considerarmos, por um instan-

te, os jogos das crianças, podemos ver como eles são, largame~
te, representações drrunn.tico.s,cheias de símpc t í.a , das S.tivid~
des sociais. E isso mostra a extens·ão com que o interesse das
criança~ pelas cousas nasce das suas idéias a respeito,do que
os outros fazem com essas mesmas cousas".

Aludindo tnrnbém aos. jogos, a.'ssLm se exprime A.

.:
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M.•.Aguayo: tiO jogo de semperiha , com'efeito, função de cap Lba.L i!!!
port&ncia, tanto no. educQçüo ffsic~ como na educação intelectu~
0.1, mor-al o s oc Lo.L, Na pr-Lrne í.r-a, o jogo" con sí.dcr-ado como ex,eE,
t. ft" ,. ••.• " tO "11ft"C1.C1.0 1.S1.CO,e supe r-a or' a g i.na s '1.Cn. convenc i.ona ou ana 1. aca,

Como instrumento de educo.çõ.omoral'e social, o gôgo dü to.mbém,.. , ,.
excelentes resultado, pois desenvolve o.s tendencio.s gregn.rins e
ensino. o valor da coopcraç5:0, do sácriflcio, do respeito m:útuo,
da disciplina c da subordinaçno do indivíduo aos interesses' do
grupo'!•

Os po.íses mais cultos do mundo, onde a civiliz~.
ção atingiu o seu gr-au de maior desenvolvimento, s50 just.cmente
aqueles em que o.educn,çno físico. é tido. riomais sagrado concei-
to: Esto.dos Unidos, Fra.nço.,Alo6or~a, Inglnterro., It6lio., Jo.pão
e muitos outros.

Se por acaso a educo.çno físico. ostivesse incom
patibiliza com as dema.is formo.s de oduco.ç~o o. A.B.E. que reune
a nata dos nossos educadores, nüo destacaria como um dos seus
principo.is objetivos "cooperar em todas as obras do educaçuo fi

• 11Sl.ca,•
.., , ,. A H fI- . .E nuo e,so. oducaçao 1.s1.co.prcpnra o.'crl.an

ça paro. a vida do homem. A melhor ma.neira de aprender a compe-
tir no jogo da vida, está nas competições desportivo.s.

Verificamos assim, que a finn.lida.de da educo.-
ção física. ó a de ron.lizar o aperfeiçili~nento total do indivl

,. - ,duo, isto e, n.ssegurar nao somento o desenvolvimento de suas
qualidades físicas, como tambem de suas n.ptidões morais e so-

, . No," IV .(.ciais. Alem da m~~utençao do. saude, deve a educaçao flSl.Ca vi
sar o desenvolvimento do vigor, a educação da dextroza, n for-
mação do carater e o aperfoiço~~onto da ho.rmonia das formas c
das proporções, em suma, da perfeição e da beloza. Belezo. ff
sica e beleza moral.

A N"deste modo, busca a educaçao fisica, a. saudo,
o vigor, a fôrça, a resist2ncia, a dextreza, a flexibilidade ar
ticular, a velocidn.de, a acuidado sensorial, a coordenação de
movimentos, a independônciQ, das c ontrnções musculares, a. têmp~
ra de caráter, o. audn.cia, a cor&.13em,o sa.ngue frio, a. tena.cido.-
de, apersistôncia, o osplrito;de disciplina e de solidariedade,
e a energia, o. confiança om si, o.harmonia das formas e das pr,2
porç5es e a predisposição ~ luta.

Nro bastará. isso paro. consagrar o.educação fisi
ca?



\ . I> ,- r ~:' l i

,...., /-:\
• < -

c
".

'.
'; f 'Ó; , •••

,~I.

"

• w' " ~ \. I"
~ l_

t·· -::;','i

-c

""1;.-.

:

. ~ -'::! ! ....-";( .. ;.-

,..

r, -: i';

"--.-.. '.'~'

e- . ".: .i

'!'"

J"

.23'"
lI! PARTE - NECESSIDADE E IMPORTfu~CIA DA EDUCAgÃOFíSICA, DO
PONTO DE VISTA INDIVIDUAL E S)CIAL-----------------~---------

A import~~cia da Educação flsica do ponto de vis-
ta individual está z-cpr-e scntada peLa necessidade de fazer do ho- -,
mem na good anima.ltl, para utilizar a célébre expressão de Emerson.

Dp ponto de vista social bastaria que evã.denc í ae«
semos a importância dos oxcrclcios flsicos como fator capaz de ga
rantir o equilíbrio social pela diminuição da delinquência. Epe. -
dern a Educação Física influir nesse sentido?

'i
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EDUCAÇÃO FíSICA

~ _ _. _ _ _ P R E P b. R A T 6 R I O S li lVI A G I S T E R"'-'._-
Para candidatos aos ccncur sos de Ingresso no Nagistério

SecQ.1'J,Q.ário,.Normal e Industrial.
DIRETORES: Profs. Manoel Pereira e Rosalvo Florentino

3ª AULA Prof.Dr.Inezil Penna Marinho
===============================================================
FUNDAME:NTOS BIOLÓGICOS ,JSIC0Lf.0:~.º-qsE SOCIOL6GICOS DA EDUCAÇÁO

F"""'T'CftJ.:5.L Irl.

smmRIO
1) - Diferenças essenciais entre as caracterIsti

cas dos fundame~tos cientificos e dos fund~mentos filosóficos da
Educação Fisica.

2) - Os fundamentos cientificos da Educação Fisi
ea permitem conhecer as necess~dades do educando:

a) - físicas;
b) - ps iquicas ;
c) - sociais.

DIFERENCAS ESSENCIAIS ENTRE AS CARACTERíSTICAS DOS FUNDAMENTOS------~------------------------------_.---------------------CIENTíFICOS E DOS FU1~b}mNTOS FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO
FISICA

Os homens que antig~~ente dominavam os conhecLmeE
tos humanos eram char:ladossábios. Foi Pitágoras quem sugeriu
que fôssem chamados filôsofô8 (amigos d~ sabedoria),pois jamais
alguem mereceria a denominação de sábio. Para Aristôteles~a Fi-
losofia é a ciência dos principios e das primeiras causas. Não
estuda nenhuma objeto particular; seu papel é indicar a cada c1
ência a tarefa que lhe incumbe na solução do problema untversal,

..•.de conferir os resultados; de apontar as demais ciencias, a fim,
de agrupá-Ias em ordem hierárquica e fazer a sua sistematização.
Concebemos o filósofo, diz Aristóteles,como conhecendo o conjun-to das coisas, tanto quanto épossivel, mas s~m ter o conheci -

•••• Amento - detalhado de cada ciencia particular ••• ora, este conhe
, "',cimento nO,conjunto so pode ser a ciencia teorica dos primeiros

. t.prlnclplos.
•• A )' AEtmologicamente ciencia (scientia e sinonimo de

conhecimento, mas tem o seu significado especifiCO. O conheci
mento cientifi.co apresenta 3 (três) caracteres essenciais 'que o

I> ~distingu~m do conhecimento vulgar! e l~gicam~nt~ ~e~~o, Eeral ~
metóci~.2...Podemos defini-Io como "um sistema de pr-opo sLç oes r'i-
gor-o aa.nerrt e demons t.r-adas , cons t.arrt es, gerais, ligadas entre si
pelas relações de subordinaçãott•
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A ciência trata do que é, de verificar fatos e

descobrir, entre êles, relações constantes _que se chamam leis,
encerra o que se poderá chamar julgamento de realidade. A Fi12
sofia, ao contrário, procura o que deve ser; encerra julgamen-
to de valor, julgamentos estimativos, apreciativos. No dizer de
Couvillier a Filosofia é essencialmente uma teoria dos valores
humanos.

~ com Bacon que as ciências sofrem completa revi
são de seus fun~amentos e ao 1I0rganontrde Aristóteles opõe êle
seu IlNovum Organon~ combaténdo a lógica aristotélica caracteri~
ticamente dedutiva com a sua lógica- indutiva, sob o fundamentá
de que o silogismo poderia,contribuir para demonstrar a verdade,
mas nunca para descobri-Ia. Tanto Bacon como Galileu emprestam
formidável impulso à investigação científica, o primeiro no caro

, -
po puramente racional e o segundo quer neste quer no experimen-
tal. Em uma das futuras confer~ncias teremos a oportunidade de
ànalisar mais detid~mente a contribuição de ambos no campo cien

- -
tífico e filosófico.

Gom a ampliação dos conhecimento clent:lricos, ~
respectiva Sistematização e a definição de objetos próprios as

..•.cLenoLas se foram de.smembr-ando da filosofia e ganham a autonomi
a. Aparecem múltiplas classificações das ci~ncias e seus auto -
res-se colocaram em diferentes pontos de vista. Deveria desàpa-
recer a filosofia com o continuo progresso da ciência1Dois gru-
pos se definiram representados por Descartes e Gomte. Para o
primeiro a filosofia absorvia todo o conteúdo das ciências, em-
quanto para o ~ltimo o conteúdo da filosofia fôra absorvido
pelas ciências. Para Descartes a ~iência não existia, enquanto
para Gomte era a filosofia que não existia.

Surge e se agrava o problema ciência X filosofia
ou mais precisamente logos
filósofos e cientistas se
ria, como Claude Bernard,
a ciência e a,filosofia é

X sophoi. E, enquanto isso, alguns
colocavam em uma situação intermediá-
quando afirmG,: nA sólida união entre
útil, a ambas; eleva a primeira e arna-

ra a segunda'", Modernamente adimi timos <p e a filosofia mantem r~
•••• A. A ,.laçoes gerais cOm todas as ciencias e especiais com dada cien ~

cia.
Assim, segundo o seu objeto, cada ciência apres~

ta uma b~se sôlidamente experimental e uma parte puramente espe
"c~lativa. A ciencia da vida, por exemplo estaria representada

por uma base puramente científica - a biologia - e uma parte c~
racterlsticamente filosófica - a biosofia.

Enquanto a ciência se vale do método esperimental
utilizando a análise e a'síntese experimentais, a filosofia se
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serve,do método rncional, empregando a anál,ise e a s!.ntese raci
onais.'Nais tarde, 0.0 tratarmos dos métodos teremos oportunida-

N ,.,de de considerar com maiores informaçoes este assunto.
A ,Do exposto, poderemos deudizir que a ciencia e

um sistema de conhec tmerrtos gerais, verdadeiros e certos ,relati
Avos a um determinado grupo de fcnomenos ou, como querem outros,

o conjunto de verdades certo.s e gerais, metodicamente ligadas eI!
tre si pelas causas e pelos principios. A ciência se caracteri-

,. pza, destarte, por um conteudJ propr~o, explicado por causas e
principios próprios, e utilizo. processos que identificam o seu
#, ", ."" ~. ,. •metodo proprio. Conteudo e metodo pr-opr ao sao , _em ult íma anà l.d>

se, as caracteristicas principais das ciências.
Concluindo, poder6IDos afirmar que, em nosso dias,

a religião, a ciência e a filosofia tem os seus campo~ perfeita,
mente definidos •
OS FUNDA~mNTOS BIOL6GICOS, PSICOL6GICOS E SOCIOL6GICOS DA EDUC!

çJ:O FfSICJ~
Todos reconhecem

, , -ça c uma necessidade; sobre tal
As formas de atividades físicas

que a educação frsicu da crian~
N ,assunto nao pairam mais duvidas.

indico.das para as crianças não
,.. , ..tem sido, porem, as mais adequadas, as que correspondem as

necessidades e desejos. Muito ao contrário, na maioria dás
zes, são justnrnente escolhidas formas de trabalho flsico

sUas
•.•ve -

menos
aconselhados paro. as crianças, as quais constituem verdadeiros

N ••castigos ou, utilizando a excelente espressuo de Claparede,tra-
'ba.lhosforçados. Prec isamos, a.ntes de tudo conhe cer-bem a natu-
reza da criança, ns suas necessida.des de ordem frsica, ps{quica
e social? Em face dessas exigências, tendo em vista o objetivo.
que se pretende alcançar, escolheremos às meios mais indicados.
A educação física da criança não será obtida se a obrigarmos a
executar um amontoado de exercicios, cujas ~inalidades não es-
tão bem esclarecidas, como gera.lmente sucede. Devemos penetrar

~ .na alma da criança, conhece-Ia profundamente, advinhar todos os
• A.-#lIseus deseJOS, compreender todas as manlfestaçoes de seu compor.

tamento, buscar explicaç-ões para os atos da criança, não de a -
c~rdo com o nosso raciocínio, mas consoante o modo de pensar da
pr~pria criança dentro de seu limitad9 mundo ps!quico e pelo'
prisma por que encara tôdas as coisas. A educação ~ís~cs da cri
ança não acompanhou o movimento renovador da escola, conhecido
sob a denominação de escola nova; manteve-se aferrada aos pro -
ces.sos que utilizava e que se car-acter-Laampor um artific;.úJis-
mo exagerado, traduzido por exercicios anal{ticos que pr-e t ondom
fazer o organismo trabalhar por parcelas, cada uma de par si!sErIl..procurar atender as necessidades integrais, concomitantem::mte,



"

,., ·;·t

'..
.,

.. " ~ . .,. .~~,-
"

::~:. '~. ~~:;, .) ':

'\ ,', t.•.:J

"~l .~.L

".7 "'::l~t- ,:--,

r"'t"'f' ,_.
v

. i- ~ ••

,- .
I _,,; r~

• r-Ó:~ J. _- ..~..,' ... L -: ,. .~. tf ' ~1:: ~~ . ' .•

~_• .• ,!~..!. ' .-1

';.' _ '~'L;:--< ;~~!_ .r·

. :,.

,

....~..~i

~_.o-

,..~''i.-

\ ~.~'....:;"', -:. -:

, ,.

•••. -; ~-:, I ••

G:·'."<

-....•.

."';

-,

~.

-,

.,

-27-
como reclama a própria criança. O adulto se compraz em contrari
á-la, em ensina:,:,-lhecoisas que ela não deseja aprender e que
de nada lhe servem, e:cq'..la.í'1tolhe veda atividades indispensáveis

que ela persegue, i~pGlida por uma fôr~a natural.
A b Lo Log í.a , a psicologia e a sociologia nos per-

mitem conhecer os fundnrnentos cientiZicos da educação
t ' .; d fI. t. i i do e, as neceSSlaa es lSlcas, pSlqulcas e soc a s o

fisica,is.'
• d" 'da.n a.vi, uo,

NECESSIDADES DA CRJLNÇn:- As necessidades da criança, são 'propor_.__ . -- -,cionaLmente muito superiores as do a-
A ,..dulto. A fisiologia da infancia gira em torno do crescimento; o

~ A _

processo de assimilaçao predomina sobre o de de~~similaçao, de
onde resulta a criança carecer de mais oxigênio que o adulto,de
alimentação mais rica e abundamente, sem o que não será poss! -
vel manter a temperatura requerida, a circulação tão ativa qu~
to de que precisa. ªA soma de atividade física que ela exige, ~para o seu desenvolvimento e algo surpree~dente e se nao for

• ., N N N. 1\nisso satlsfeita os seus orgaos nuo se desenvolverao $atlsfato-
riamente e as suas funções apresentarão anormalidades.

O crescimento ~ um progresso inerente a todos os
seres vivos. Spranger denominou ~~~~i~ d~ 2E~s~~~nto.ao conj~

Ato de forças vi tais que se transmi tem heredi tar-Lamerrbe , As cond,!
ções do meio poderão favorecer ou não o crescimento, mas nunca
modificarão os limites que o patrL~ônio hereditário tiver estabe
cido, da mesma maneira que a terra, por melhor que seja, jamais:. , ~consegulra transformar uma semente de abobora num carvalho;a aua

A , Ainfluencia esta adstrita a transf9rmar a semente em apreço,quan-
do muito, numa aboreira magnífica.

Nos seus dois primeiros anos de vida ainda perdu-
ram na criança muitos dos caracteres fetais, como a cabeça volu-
mosa, o abdomem muito desenvolvido em relação ao tórax, os mem -
bros relativamente fracos, traços que tendem a desapFtrecer à pI'~
porção que a criança' cresce. Nos seus primeiros dias de vida a
criança se IL~ita quasi exc~usivamente a dormir e a alimentar-se
seus movimentos são mínimos. Consegue aos poucos movimentar os
braços e as pernas, agitando-se; adquire depois a faculdade de
apreender os objetos com as ronos, conseguindo em muitos casos,
tal a fua fôrça de apreensão, sustentar o próprio pêso do corpo
em suspensão. Sentar-se" engatilli"l2.r,andar, representam para

a cr-Lança um notável e1:::::,SJ1çoe e$SQS habiJ.idades só Bão aclquiri
"'-das depois de muitas t6~1t2.tivas.il,estatura e o peno aimer.tiam

ràpi9-amente no pr-ãme t.r-o ano de vida <I O aparecimento dos dentes
assLnaLa, mais do que quaLquor- outro fator a necessic....ade de da.!:
-lhe alimentação, adequada, a fim de a1..1!110n:tiat'as suas possibili~
dades nutritivas. Assim que a criança consegue andar, quando c:.s
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suas pernas estão suficientemente fortes, sente uma necessidade
insopitável de trepar, seja na cadeira, no banco, na mes~, na
cama, etc., pois e~sa at.ividade lbe fortalecerá os membros sup~
riores, at~ então ba at arrte dêbeil3" Nos primeiros anos que seguem
a criança desenvolve a sua coor'd?nt=tçüomot.cr-acom atividades ~
turais em que a corrida. t em papel preponderante •.A avaliação das
distâncias é muito deficiente nos prL~eiros anos da criança e,

A • N N •com frequenc:la, ela tenta passar pOG espaços que nao suo suficJ.
entes ao seu volumo, ou esbarra ~om ~roq~ência nos móveis ou
quebra com facilid8.de certos objetos. Com a aquisição e o des6.!!
volvimento da ling1.:3.gelllpode expressar os se\ls desejos, recla -
mando sempre grrmcle dose de atividade f:lsica. Ela corre, salta,
se abaixa ou Levar+a, j,my,:".llsiono.c1D.pela grande energia que se

acumula em. seu or-garrí.ano e quanto mais atividade tiver mais se
desenvolve. Essa ê a ra~ão pela qual não se deve impedir que a

•...criança se movimente de acordo com as suas necessidades;umas pr~,
aiEirurléorrer ma Ls, outras menos não sendo aconselhável ,portanto,
utliformizar os exercicios para tôdas aa crianças como pretendem

.w t. Halguns professores de educaçao flslca. Os jogos ou a recreaçao
em aparelhos, devidamente orient2da, são formas de traball~o i~

, - ,deais as crianças porque lhes po seLbL'lLt.nm dar ma í or- expansao as

sua.s necessidades de ordem ffsica. Até os 6 ou 7 anos a criança
N 'vai adquirindo uma co nt'ormacao mais pr-opor-c í.onaI a do adulto,urna

vez que cresce pr-Lnc Lpo.Imerrt;eà custa dos membros' inferiores • .A.

criança e; então, .muito v í.va , muito rica em movimentos,muito eXE;
berante em gestos. Na fase dos 7 aos 11 anos continua ela a cre~
cer, mas de forma lenta;a sua coordenn.ção neuro-muscular aumen-
ta e se traduz principalmente pela atividade de saltar e de lu-
tar; a corrida adquire maior naturalidade e os bruçospassam a
auxiliar ativamente os deslocamentos sucessivos realizados pelas
pernas, contribuindo para a manutenção do qUill'bl'iodo corpo ,na
instabilidade que a corrido. provoca. A pa~o:>tirdos 9 'O.::10S ,os me-
ninos e meninas começam a sentir naturalmente a necessidade de
diversific8.r as Slias a~:Lvid[ldes .,

fisica$ e a daqueles se mostra
sempre m~ito mats intensa que a destas. O corpo, quer do menino
quer da menina, comec a a adquirir 1L."TI8, confcrmação ade queda em

que o abdomem perde aquela antiga proeminência, sendo superado
• ". ~ .." I' !',pelo desenvolvr:nerLto tcrD.:aco• .t:,;-fsa·aa fase em que os or-gaos

t€rn, relativamente ao conjunto do corpo, 1J.mmaior de senvoIv ãmen~ A. _ _ ~
to. E c pr-ecí eo dar- a esses o:o:>gf-3.0S a l'1::':1çJ.oque eles r-eoLariarr,
~ ~Nao existe nenhuma fQ8C da vida humana em que a atividade f'lsi-

ca rião lhe se ja Lndd apensúve.l, mas :~& certos f'aces em que ela se
~.faz ma Ls ne cescar-J a do que em out-r-as(l E poderemos' afirmar, sem

receio de contestação que a il~ância é justamente o per1odo ~~e
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reclama maior soma de atividade f!sica,~conslderando a n~cessi-
dade de completo desenvolvimento do organismo da criança.,

No desenvolvimento nervoso da criança poderemos
assinalar duas fases inteirrrmente distintas: uma intra-uterina
e outra extra-uterina. É na primeira dessas fases que se proces
sa a constituição mofológica do eixo céCalo-medular, com o ap~
recimento da medula seguida dó encéfalo. E, assim, quando a c~i
ança nasce apresenta uma organização anatômica quasi perfeita •.
Na segunda fase, verifica-se o desenvolvimento funcional estrei..tamente condicionado a
depois do terceiro
Não. dispondo ainda

mielinização das fibras, acentuando-se
Na evoluçaófuncional dos lobos corticais.,.mes

a criança da açãó reguladora dó córtex cere-
Abral, o seu comportamento fica limitado ao ambito dos movimen -

'-'
tos vegetativos e dos movimento reflexos, donde di~er-se que a
criança é um ser-medul~r, embora tal ass€rção não seja rigo~o -

. -
sumente exata. O que na verdade se verifica é que as funções m~
dulares chegam ao seu desenvolvimento integral antes das fun -

ções cerebrais, havendo inter-dependência entre tais funções e
as funções corticais; aos feixes motores e sensitivos cabe comu

. -
nicar essas regiões do eixo neural. A determinação das fases do
crescimento psíqUiCO só poderá ser feita com pleno conhecimento
da evolução dos diversos órgãos qUe integram o sistema nervoso.

tKoffka defende o princ~pio de que o aparecimento dos processos
mentais coincide com o aper-ec ímenbo de novas porções do encéfa-
10 ou com o desenvolvimento das que já existem. As funções do

#encefalo recente -e que Edinger denomina neocenfalo aumentam
na,razão direta da diminuição da autonomia do encéfalo primiti-
VOe

Deve frisar-se aqui, por mais uma vez,que o cre~
cimento psíqUiCO nã0 se verifica independentemente do crescime~
to físico, muito ao contrário êste influe de maneira realmente
notável sôbre as funções ~entais.

Claparede nos afirma: "Para comnr'e e-td er-a signifi.
cação da vida mental € de seus vários processos, é mister, pOis,
começar por indagar que é a vida ou antés que é um organismo vl
vo , Todo organismo vive::_~.um sistema qu~ tende E;. conservar-se in
tacto. Desde q~ E~ ll?-eromPB:,~ 6g.uillbrio interior (fisico-qul
mico), desde que comece a desagregar-se,êle efetua os atos ne-- -- -~-----_.~--.- - ~ ~ -

cessários ~ sua reconstrução. É o que os biologistas chamam de
E.uto~rGLS-.llução.,,_.Yode-se,pois, definir a vida como o perpetuo r~
ajustamento de um equilíbrio perpetuamen~e rompido. Tôda Y.'eação,
todo-comportamento, tem sempre por f1J.nçãoa manutençãó ou a re~
tauração da integridade do organismo. i. rutu.rStdo equilíbrio de,um organismo e o que chamamos uma necessidade. Se o organismo tem
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setores de atividade humana. Vemos no cinema os meninos prefe-
rirem os filmes de aventuras fantásticas, de cow-boys, de g~er-

Ara, enquanto as meninas inclinam-se aos de enredo~romantico. De
um lado o rocambolismo de outro o sentimentalismo.

O professor de educação física precisa compreen-
der pr-of'undamentiea capacidade imaginatiya da criança, o mundo"",
psíqUiCO em que ela vive nos seus brinquedos e que a isola quasl-,'~~
completamente do mundo exterior, do mundo real,dc,> mundo alheio
ao seu próprio mundo. A criança, nos seus brinquedos, 1'az~de con---ta que tal ou qual fato produzido pela sua imaginação seja ver~
dadeiro, cria seus personagens e os anima, estabeleq~ conversa-,.,,.. A,..... N ~;.. Ao

çao eom eles, e vive com eles todas as situaçoes que:.par-aeles ~
cria, resolvendo-as como resolveria os seus próprios problemas.
um amontoado de cai~as de f~s1'oros, chapinhas de cerveja, peda-
ços de madeira, etc., têm para as crianças de 4 a 6 anos uma si,
gnificação muito maior do que um ai.....ton6vel ou trem de brinquedo.
~stes nunca deí.xcr-Eo de ser para a cr-Lança, respectivamente, um

tt 1 ,'. ,autiomove ou um trem, enquanto com aqueles ob j ecos ela pod.er-à j a
cada instante, criDt'D~'l br-Lnquedo novo , de acôruo com os capri-
chos de SU8. imagir.açio.

-30-
i~

falta de água, dizemos que tem necessidade de água. Nas essa n~
#til '" •cessidade tem,a propriedade de provocar as reaçoes propr1as ~

A . . ~ .!.satisfaze-las~ Assim, o organismo que tem falta de agua começa~, ", . ..ra a mover-se a procurar ate chegar ~ agua necessar1a ao resta-
belecimento de seu equilibrio vital" •

Apsicologia da infância se traduz,na educação 1'i
sica com as preferências peculiares a cada sexo. Os inter~sses
que nas crianças mais novas, sem distinçno de sexo, não idênti-

Ao _

cas, quando chega a fase dos interesses especiais, vao-se, pau-
latinamente, diversificando. Assim, as meninas, a partir dos 8
ou 9 anos repelem os jogos violentos e os exercícios de 1'ôrça e
habilidade, enquanto nos menino~ persistem desejos de tais prá-

, Ao •ticas ate mesmo na adolescenc1a. Se atentarmos bem, notaremos
ainda que os meninos são inclinados a todos os exercfcios emque
há disputa de fôrça, supremacia fisica, luta corporal. Seus
brinquedos de iniciativa própria são de guerra, polIcia e l~o
mocinho e bandi~o. Mesmo nos jogos, preferem os mais violentos
aos mais calmos. Dos jogos desportivos aS,meninas melhor de ada
ptam ao volibol e dos desporto,sã. natação.

Esta preferência se estende em todos os outros

Explorando convenientemente a imaginação da cri-
~. e ~anca 0"8 pro.fessores de educa çao flsica poder-ao r-ealLzru- o mais

interGssan:;e e complE;to trabalho, orientando no'melhor sentido
a atividade infantil •

, ,,4~'"-'.-'" ,~,
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E para isso é preciso que êle penetre na alma da
criança, conheça perfeitamente as manifestações de seu comporta
mento e possa, sobrQtudo, corresponder às necessidades, desejos
e ideais da criança.

É vcrdadeir~~ente maravilhoso ter o homem,com tÔ
da a sua inferioridade fIsica, mesquinho de fôrça e agilidade,
desprovido de elementos naturais de agressão e defesa, podido
não sômente atravessar o áspero perIodo de sua existência primi

Ativa, quando lhe era preciso disputar a presa e a toca a outros
animais, que muito sobrelevavam em destreza, e robustez, como
ainda afirma desde cêdo sua supremacia incontestável, cada vez
mais pronunciada.

E isso só foi posslvel pela aplicação de,sua in-
teligência e pela exploração de seu sentimento gregário. Isola-
do, como unidade, o homem de nada valeria, mas, reunidos uns aos
outros, constituindo-se em sociedade, seria possivel enfrentar
os perigos comuns, suprir as mesmas necessidades e defender idên

~ticoa interesses •
Cada sociedade apresenta três gerações distintas,

cz-ono Log í.camenbe justapostas: uma de velhos, outra 10 a.dultos e
a terceira de jovens. Elas representam respectiv~üente as experi
ências do passado, do presente e do futuro. Os adultos recebe -
ram·dos velhos aquilo que, acrescido da sua contribuição deve
rão transmitir aos jovens.

A criança, portanto, precisa ser preparada para
a vida em sociedade, de modo tal que, na idade adulta, possa s2
mar os seus esforços aos dos outros indiv1duos, beneficiando-os
ao mesmo tempo que aufere as~vantagens dos esforços de cada um

"dos individuos da comunidade. A criança deve, assim ser trans -
formada nQma partlc~la homogênea do grupo em que vai vier, int~

Agrando-o plenamente. O sentimento de solidariedade, de esforço'
comum, de grupo em fim precisa ser desenvolvido no mais elevado
gráu, de modo que cada um,dos indivíduos se torne útil a si fieS
mo e aos seus semelhantes •

As neCEssidades sociais da criança estão traduzi
~as pelo impulso que as leva a prOCU2:'aroutras crlanças para

'"seus brinquedos ou jogos, impulso esse que precisa ser conveni
entemente explorado; demJÇ.o que os"sentimontos ego{sticos ce-
dam lugar aos aLtruisticos. 1-1. anirnalic1adeda cr~.ança$ expressa
pelas necessidades de 3atisfa~er-se om primeiro lugar, de defen~ -
der-se sem pensar nos outros e de realizar seus desejos, sem

r.considerar que estes se po ssam chocar com os de, outir-em , entrar.i.
a bem c3do em conflito com os int3:i.'>cssedo gr-upo s com o caráter
da sociedo..de, se não fôsse substituida por habitos, adquiridos
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~paulatinamente, e que tornam poss1vel a vida em comum.

Os jogos representam para as crianças, assim com
os desportos coletivos para os adolescentes e adultos, excelen-
tes formas de trabalho flsico para a sua educação integr~l~pelas

t .•

qualidades sociais que suscitam, desenvolvem e aprimoram.No jô-
go a tarefa deverá ,serrealizada pelo grupo, do mesmo modo que,
mais tarde, na. iJ'lttc1eadulta, outz-as tarefas serão levadas a e-
!'eito em situ~qã:ocorrceponc1.ente.Cada criança contT'ibuirá com

~'".." ,,," ~a parcela ç1B seu osf'or-ç o para Q v í.t órí.ada causa comum,. da mes-
ma f'orma que, quando homem, contribui:rilocom o seu trabalho para
asseguraF/a vida do grupo. Nos jogos n50 se conhecem os pronomes

,.. . F A~, tu, ~, mas apenas .?..2E" Y2-~,':'~~.
A criança não pOdE:rá, pois, prescindir do jôgo

para desenvolver suas qualtaades sociais e combater o sent~en-
to egolstico que, ~s vêzes, perdura, nela, por muito tempo.

----../
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SUMARIO
1- Generalidades.
2- Principais classificações dos exercicios flsicos:

a}~ Dr. Bicudo de Castro:
b)-Regu1amento Geral da Educação F!s!ca n_ 7 (Metôdo Francês)
c)- Moderno 1'1etodoNatural de Hérbert:
d)- Modez-no s Sistema de Ginástica Sueca:
e)- Ca1istenia:
f)- Johannes Lindhard;
g)-' Mitchel1 e Masonj
h)- McCurdy e Larsonj

3- Caracter!sticas indispensáveis a uma classificação das ativi-
dades em Educação F!sica em geral, segundo:
a)- a natureza;
b)- valências físicas;
c)- esfôrço;
d)- ação;
e)- coordenação neuro-muscu1ar;
f)- valores bio-psico-sociais.

I PARTE- Classifi.cação dos exercfcios f!sicos segundo os vários
sistemas. Razões de ordem geral e particular que as de".
terminrun.------,.

Os exerc!cios f!sicos, de um modo geral, têm si-
do objeto de distintas clas'sificaçõ~s, segundo o ponto de vista
em q e se coloca o respectivo autor, considerando o interêsse que
o possa dominar ou a fi.nulidade que objetiva.

Cada um de nós pOderá organizar uma classifica -
ÇDO própria dos exercicios em relação a determinado fim, e, dê~
te modo1 classificá-los de um ponto de vista estético, utilitá ...
rio, etc~ou segundo as qualidades de fôrça, destreza~ flexibi~
lidaie, etc~ que desenvolvnrn•.Podem ainda os exercícios físicos
ser !"c;l'ni1.úE' em grupos segundo as inergin.smusculares interessa
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••• Adas, tal como ocorre na calistenia, como no metodo francesa
a)~ Classificaçio do Dr~ Bicudo de Castro

Em sua tese de concurso·nara a cátedra de fisio~ .-
logia da Escola Nacional de Educação Física e Desportos, o Dr.
Vicente Tovar de Castro apresentou uma interessante classific~
ção, em que os exerclcios físicos eram classificados como miogê

A A ,nicos, pneumogenicos,neaurogonicos e desgaste. O exerc~cio mio~
gênico seria aquêle de açüo exclusi~amente muscular, que objeti
varia e desenvolvimento do músculo, o aumento de 'sua tonicidade;
os exerc!cios que constituem as séries usadas no halterofilismo
serirun c!lracterlstic~ent0 miogênico.

O exerclcio pneumogênico seria o que atuasse f~
damentalmente sôbre a função respiratória, classificando-se aqui
os exerclcios de velocidade à custa dos membros inferiores, entre
os quais a corrida como o principal; é preciso fazer a restrição
aos chrunados "exerclcios respiratóriosll porque, em realidade, não

Ao ., ,.. ~atuam sobre a funçao respiratoria, sendo exclusivrunente miogenica
O exercfcio neurogênico seria o que solicitasse o sistema nervoso
e cuja r.ealização obrigasse o praticante a um esfôrço mental; os
exercícios assimétricos do liMetodo Francêsll seriam neurogênicos

A , Apor excelencia. Finalmente o exerc~cio de desgaste seria .aquele
que consumisse as energias reserva do praticante, desgastando-o
todo exercício intenso, de duração prolongada se transformaria
evidentemente em exerc1cio de desgn.ste.

~ curioso assinalar que um mesmo exercício P2
deria passar sucessivamente de uma categoria a outra bem disti~
ta. Assim, por exemplo, um exercicio neurogênico poderia passar

~ A _

a miogenico, qum do fosse a.Lcaç ado o automatismo na suo. execuçao
e o exerclcio moogênico passaria a de desgaste, quando a sua in
tens idade e d~ração prolongada 1 dicassem o consumo das energi
as de reserva.

Esquema desta classificação
(~liogênicostneurOgeniCOS

Exerclcios pseumogênicos
de de sgaste

_ , . A

b)- Class1ficaça& do Metodo Frances.
. • ?

OMétodo Frn.ncês clQssi~icâ os exerctcios ~{sicos
dividindo-os em exerclcios, nos seguintes grupos: jogos. evolu~
ções, "aaaoup Lã ssemerrt a'' (mal traduzido por tlflexionanentos- - ato
de flectir, de dobrar' sôbre si mesmo), movimentos mfmicos, edu-
cativos~ aplicações e desportos. O estudo particular de cQda um
dêsses -grupos constituirá. matéria de outro ponto. ,Os Itassouplis-
sements", exerclcios nnaliticos por excelência, npresentrun umn.
sub-classi~icação, segundo a sua ação: de braços.~ pernn..sA. tronco,
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combãnados , a.ssií'n.étricose do. caixa. tóró.cicn. Os movimentos mi ...
micos, os educativos o o.s a.plic:l:çõesestão sub-divididos nus f'~

m!lias de: mar-cha, t r-cpar- 1 saltar, levantar e transportar, cor-e
rer, lançar e ataco.r e defender-se. Os jogos se sub-dividom em
pequenos c grandes e a.quelos se' subordina.m às fam:Ílias de tre-
p:1r, salt::lrlevanta.r e correr, ;lonçar e n.to.care defender-se.
Os desportos so dicotonizam em individuais e coletivo, confor
me a o.tU:1ç5:ode apenas um ou de muitos par-t.Lc í.pantios,

A classif:l.ca.çãoem famílias, aprosenra.da pelo Me-
todo Fr~cês foi inspirQda na. divisão proposta. por George Hérbe~t
quando grupou os exercfcios de se método na.tural em flUll:Ílias.Sa-
bomos que o traba.lho de Hórbert é anterior à coordenação levada
a efeito pela. Escola. de Jouiville-le-Pont e .do. quo.l resultou o
Regulamento Gera.l de Educaç~o F!sica., adotado pelo Exerc:Ício Fro.n
cês e mais conhecido pelo. dominação de Mét?dO Francês. Hérbert,
por sua vez, se ha.vio.inspirado no trabalho de Amoros, enquanto
éste po.re~e ter recebido notúvel influência. de Guths-Huths.
Esquema desta Classificação:

"trepar
saltar
levantar e transportar

Exerc!cios

(

I pequenos
!jOgOS
I grandes
) -jevoluço.o
I tbraços
f {pernasI .tronco

i11assouplissements "combinado
{flexionmnentoassimétrico

- I . ,~aixa toracica~

e defender-se

'marchar
trepar
saltar
levantar e transportar
correr

1lançar
~tacar e defender-se

movimentos mfmicos
educativos
aplicações

desportos (indi viduais
\.coletivos'-

c)- Classificação do r-1étodoNatural de Georges Hérbert
li mais moderna classificaçã.o de Hérbert repucia

inteiramente ps exorcícios anal:f.ticos "o.ssouplissements - Flexio
namontos) usando somente os exorcicios foram'reunidos em nove gr.!:
pos ou famílias: marchar, correr, quadrupedismo, trepar~ saltar,
equilibrar, transportar, lançar e defender-se.
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Esquema desta classificação:
rmarchar,
'I correr
J.quo.drupedismod trepnr
0\
j saltar
i equilibrar
1 t.r-anspor-taz-
~lançar
\defender-se....

d )- Clnssi:fico.ção do rf!8 todo Sueco.

Exerc:f.cios

Pedemos afirmar que nQo existe umnclassificaçQo
#. dI. fe. 't ' . dmaga ca os exe r-eaci.os 1.31.CO no me ceio sueco, var-a an o o esque-

ma segundo os autores ou as diferentes adaptações levadns à efei
to em distintos palses. Tomaremos no enta.nto, o es~uema do Real
instituto Central de Ginástica de Estocolmo, distinto do esquema
Major Thulin~ do Instituto de Ginústica de und. Os exerc!cios e~
tão grupados em marchas, exercícios formais ou fundamentais A, e
exercícios aplic:1dos ou fundamentais B. Os formais ou fundarnent,9:
is a se desdobrmn em para os membros - braços e pernas •.para a
cabeça e pescoço e para o tronco- costas e abdomem -; os aplic~
dos ou fundamentais B compreendem os de suspensão, ~quilibrio ,
destreza, corridas, s~ltos e jogos (facultativos).

Há que c9nsiderar ainda no esquema da sessão os
exercéios finais, entre Os quais se colocrumos de reluxrumento ,
que não :figuram nas partes anteriores,
Esquema desta classificação:

E t.xercJ.CJ.Os

ímarchas
I f .I Orn1a..J.SouI damerrtaã s

I

~

r braços
ltnembros1pernas

:fun} ;costas-( I

A 1tronco Labdomem
~ abeça e pescoço

aplicados ou
fundamentais B 1

..suspensao
equilíbrio
destreza

C
corridas
saltos

.jogos
finais - relaxamento

e)- Classificação da..Ca..listenia.
Também Q. calistenia.. não se apresentam com um es_
as suas sessões de trabalho, havendo diferenças
de Wood e Ska.rstron. Além da.s marchas com que

,quema..unico ~ara
entre os esquema
se iniciam e terminam a..ssessãoes de ca..listenia, foram os exerci
cios .reunidos em oito grupos na seguinte ordem, segundo 'Wood: de
braços e pernas, para a fiegião pos ter-o-es.uoe.r-Lor- ..do tronco, para.
a postero-.5n.forior, para a ln.teral~ de equillbrio, abdominais,
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sufocantes e de ombros e espáduas.
Esquema desta Classific~ção:

"'marchas
braços e pernas

Exercícios
/ , l!upertor'pn.rtepostero

tlateri3.S inferior
abdominais
ombro e espáduas

equil:tbrio
sufocantes

tronco

f)- Classificação de Johannes Lindhard
A classificação dêste grande fisiologo dinrumar~

quês prevê o sistema que os exerclcios sejam preliminarmente di-vidos em quatro grupos; o primeiro, compreende os exerclcios de
ordem, comportamento e marcha; o segundo está representado uelos
exerclcios corretivos de cabeça e pescoço, tronco (para os músc~
los da coluna vertebral, para a~ articulações e múscmlos da col~
na vertebral e para a respiração), de braços e de pernas; o ter-
ceiro corresponde aos exerc:tcios de equilíbrio e o quarto às ma~
chas, corridas, saltos e volteios, exerclcios de agilidade, jogos
e atletismo. ~ importante ressaltar que LiD~~~rd faz forte criti-
ca aos chamados exorcícios respiratórios, demonstrando; com 0&

seus exerclcios de respiração pretende estimular a função respi-,ratoria.
{Esquema desta classificação:
/
de ordem
de comportamento

Exerc{cios
coluna'vertebra.l
e músc. da coluna

(cabeça e

tronco

, braços
pernas

\.

de equilfbrio
marchas
corridas
saltos e volteios
de agilidades
atletismo
jogos

pescoço

t
rmÚSCUlOSda
articulação
vertebral-. r-e sp Lr-açno\

g)- Classif'icação de f.Utchell e Mason
Êsss autores dividiram as atividades f!sicas em

dois grandes grupos: l~dicas e nno lúdicas. As lúdicns estão sub-
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divididas pelos movimentos e pelos interêsses; no primeiro caso
são consideradas do ponto de vista motor ( fundamentais o aces~ó
rias~, assorial (visu~is o audiva.is) e intelectual; no segundo co
mo de ca.ça, de sensQçQo ou a.venturas, crib.dores, imaginativ2.s, tl.,,:

quisjtiva.s, sociais e estGticas. As não lúdica.s compreendem os di'
fercntes tipos de ginó.stica.e o tlDulll1militar.

,
Esquema desta classificaçQo~

~
undarnentais

1 .
. (motores c.cessôr-t.uspe os mov L«]"

montos J (visua.is
sensoriais~a.UditivasI l!:.

\intelectúais
'~

(de caç a
( do sensaçQo ou aventura
, c r-Lador-as

pe12s in- ) imaginativas
terosses UqUisitivassocia.is

estéticas

einfstica. -sueca., dinarnarqueza, etc.
N 1'"nao ua.~cas D 11" i~'t:u m .Ll"ar

(,
í
I

I
I
lÚc15_cc.s

Atividades
básicas

h)- Classi~icação de T1cCur?-y_~~S-E..§1O:?:
Para. ôstes autor os, todos os exerc1cios se divi-

dem em dois grandes g.~upos~ c;:::,i\TOS e passivos. Os primeiros s5.o
os executados por iniciativa o livre vontade do praticante, en-
quanto os últimos são aquêles em que os movimentos do paciente
são conduzidos por outrem, tal como se poderá verificar na gi-
nástica dos lactantes ou nos casos fisiot3~Qpicos.

Esquema. desta 6lassificação:
,""'-ativos
\

Exerclcios ~
I\...passivos

Muitas e muitas outras cla.ssificações poderiam
ser apresentadas, mas noss~ objetivo é tüo somente demonstrar
nos alunos as distintas formas por que poderQo ser reunidos ou
classificados os exerclcios físicos.
II PARTE - C~~~~t~~}spica.s indispensáveis. a uma classificaqão
das ativiçlades em educ acfio Ff.sica em gera.l.•

De D~ modo geral poderemos classificar QS ativi-
dades físicas, se.gur.do t

a) ~ Na.tureza-
Primeirm.1cnto poderomos dividir os exercícios,

segundo. a sua l}c.turozaem dois grn.ndes grupos: naturais e arti-
ficiQis~ Os primeiros traduzem u atividade a que o homem é 1e-
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vado na sua vidn habitual, isto é, exercícios que não estão a.dre
demente concebidos e cuja execução obedece a uma forma rigorosa,
pre-estabelecid9.; os últimos são justamente os exercícios cons -
truidos pelo homem e que devem ser executados seguindo a forma
traçada consoante o modêlo estabelecido.

Esquema desta Classific"ação:

l'"na tura.is
Exercícios artificiais, construidos, formais

sistematizados ou metodizados.

b) - Valencias físicas
A ,As valencias fisicas podem ser sintetizadas em

A . A ~quatro grupos representados pela força, resistencia, equillbrio
e destreza; a destreza compreende a velocidade, a agilidade e a
habilidade. Os exercícios físicos seriam então classificados co
mo geradores de fôrça, resistência, destreza ou equilíbrio.

Esquema desta Classificação:
~ôrçaExercícios

geradores de
...•resistencia

equilíbrio

r
velocidade

~destreza agilidade
habilidade•...

o) - Esfôrço
Relativamente ao esfôrço dispendido na sua pr!

tica, isto é, ao consumo de energia, podem os exercícios ffsicos
ser grupados em suaves ou fracos e intensos ou fortes, havendo
entre êles uma escala de gradação, que admitiria um têrmo médio.

Esquema desta Classificação:
fsuaves ou fracos

Exerclcios ide intensidade média
(intensos ou fortos

d) - Ação
Os exercícios físicos podem atuar principalmente

sôbre determinadas s ãne r-gfaa musculares, c, neste caso, são ditos
de ação localizada ou analíticos, ou podem ter ação generalizada
sôbre organismos, atuando principalmente sôbre as grandes funções
quando são chamados sintéticos.

Esquomn. dosta cln.ssificação:
E ~.xerC1ClOS
de n.ç"ão [

localizada - ann.lfticos
gonoralizada - sintéticos
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e) - Coor-denaçjío neuro-muscular
As coordenações neur-c--muacu'Lar-e s podem ser edu=

cadas, desenvolvidas, aper:fe~çoadas por intermédio de exerc!cios
tísicos que estabeleçam conexões psico-somáticas cada vez mais
importantes e, assim, os exercicios poderiam ser classifica.dos
em simples ou fáceis e complexox ou dificeis, conforme~o grau de
coordenação neuro-muscular exigido para a sua execução.

Esquema desta Classificação:

Exercícios de coordenação fsimples ou fáci~
neuro-muscula.r l?omplexa. ou difl.cil
f)- Valores bio:psico-sociais
Há exercícios que se apresentam, conforme a sua

duração, intensidade, complexidade, condições ambientais, etc.;
como expressão positiva sob o ponto de vista bio-Psico!social,e~
quanto outros se poderãO apresentar como expressão negativa, sob
o mesmo ponto de vista. Assim, determinada atividade física po-
de beneficiar físicamente o indivíduo ou pode.prejudicá-Io, pode
ser-lhe agradavel ou desagradavel, e, :finalmente, pode sublimar
os seus instintos de agr-e ssao ou exal cá-los.

Esquema desta Classificação:
Exercícios de valores
bio-psico-sociais [

positivos
negativos

~~~:O~i-~~ ~~~~o~~~~
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A Escola de Joinville-Ie-Pont foi fundada,a 15 de
julho de 1852 no mesmo local onde hoje ainda se encontra. A sua
fundação verificou-se quando o Marechal Soult, que alimentava i
déias favoráveis à educação ffsica, era Ministro da Guerra e
contou logo com a entusiástica colaboração do Comandante d'Argy

~ • • t #11# #antigo secretarlo e dlsclpulo de Amoros, e Napoleao Laisne,s~b-
-oficial de engenharia e que t~~bém fôra discípulo de Amoros. A
Escola adotou, então, o Regulamento Francês de Ginástica aprov!
do a 24 de agôsto de 1846, pelo Ministro da Guerra com o titulo
tlInstrução para o Ensino da Ginástica nos corpos de tropa e nos
estabelecimentos militares" e elaborado por uma comissão da
qual faziam parte o general Aupick, o coronel Amqros, o capitão

# _ ~ A .

D Argy, Napoleao Laisne e outros. Esse regulamento, apesar de
muito simples, encontrou dificuldades em sua aplicação nos cor-
pos de tropa quasi todos muito,deficientes em recursos milita -
res e de pessoal especializado. Foi, ai, aprovado e publicadoum
pequeno volume sob o título IlGuia de comando para uso dos ins -
trutores_ deB.eg.imen.:tou,..Em."l855 •. -o .(Jomandante. D' Argy. pUblicou

~ ~~
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o MET6DO FRilNCÊS, PRINC~pfO~_GF~IU-i.IS. E ~OR~U-l.S DE TRABALHO FíSICO.

APLICAÇÃO DO TRABAL...B:O, Vi;.r:Q.~ Er~lTçAr;:IVO. DA OPORTVNIDADE DAS SES-
.7 #
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1) - O m~todo francês:
a) ! origens
b) - apreciação da obra c9mpleta
c) - principios gerais - bases fisiológi-,cas e bases pedagogicas
d) - formas de trabalho físico

....

-. •. - .!

.!

e) - aplicação e execução do trabalho
f) - regras a seguir

2) - Valor educativo do Método Francês
3) - Caracter1sticas das sessões de estudo
4>

.• : 1."-

;. s.. ,O! r ,.:.

• ~("f
.... ,~ , '"Apreclaçao cr1tlca do Metodo Frances •

-" .. , .
I PARTE - O MÉTODO FRANCÊS

a) - OrLgeris •
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tllnstruçõ-espara Ensino da Ginásticatl, que se fazia acompanha:r

- fde um plano e de urnarelaçao de aparelhos usados nos exer-c í.oó ."
Apesar de ter deixado, em 1856, o comando da Escola, em virtude
de ter sido promovido a tenente-coronel, o seu trabalho "Instr.!:!
ção para o Ensino da Ginástica" foi reeditado e em 1865 e l87?,
e orientou por mais de meio século as atividades de Joinville •

A 22 de de_embro de 1904, por decreto do Presi -
dente da República Francesa, foi instituida uma comissão inter-
ministerial para ,trat?r da lli1ificaçãodos métodos nas escolas,
ginásios e regimentos. Dessa comã ssao , pr-e s'Ld Lda pelo general
Castex,faziam parte, entre seus 13 membros, Demeny e Racine,re
sultando dos trabalhos da mesma o "Manuel d"Exer~ices PhysiqUe~
et de Jeux 8colares".

Após várias tentativas, ensaios de alguns novos
regulamentos, baseados sempre nos anteriores, com pequenas modi
ficações; depois de muitas discussões em que tomaram parte Tis-
si~ e Hébert, com a experiência advinda da guerra de 1914-18,
com o interêsse de todos pela momentosa questão, surgiu,em 1919
um 'complemento ao "Manuel d"'E.xercicesPhysiques et de Jeux 8co-
lares1t:. C,Embora tivessi sido classificado como um complemento do
manual anterior, era, na verdade, um manual inteiramente novo, .
com o titulo ltprojet de Réglement'General d"Education Physiqueu•

Foi esta a origem do -atual Regulamento Geral de
Educação FíSica, pois tal projeto foi consolidado em 1927:quan-
do surgiu a edição definitiva.,do tlRéglement General d'Education
Physiquetl, reimpressa em 1932.

, A, ~Apos esse breve historico estamos em condiçoes de
analisar o Método Francês da Escola de Joinville-le-Pont.

b) - Apreciaç~? da opra completa
O trabalho coordenado por Joinvi11e compreende 3

partes assim distribuidas, com os respectivos titulos:
Primiere Partie - Titre I - Bases Physiologiques

Titre 11 - Bases Pedagogiques
Titre 111- Pedagogie App1iquée

Deuxieme Partie Avant-Propos-L "Entrainement '
Titre IV - SportsIndividuel~
T~tre V - Sports Collecifs.
Annexes - Organisations Diverses

"Troisieme Partie- Titre VI - Education Physique
Nilitaire

O titulo "Bases FisiolbgicasU compreende:Prolegó-
menos; _

1 - Bases fisiológicas da Educação Física;
11 - Plano de Educação Física

111 - Noqõeg s~bI.'G -o oontrô10 f'.isj,oJ.~gioo, dos resul
-" - -
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tados do exercício.

O titulo nBases PedagógicasU encerra:
)' ,1 -Principios gerais do Metodo;

11)··Regras gerais a seguir para aplicação do
Netodo·,

lll)-Regras concernentes à conduta e execução
do trabalho;

lV)-Construção de um estáÇl.io,deum ginásio e
de uma piscina aberta.

O titulo "Pegagia Aplicada" ~ a exposição dos ex
ercicios empregados, que se faz por esta forma:

l)-Quadro do conjunto dos elementos do método
ll)-Formações e evoluções;

lll)-Flexionamentos;
lV)-Narchar;
V)-Trepar;

Vl}-Saltar
Vll)-Levantar e transportar; .

Vlll)-Correr;
lX1-Lançar;
X)-Atacar e defender-se;

Xl)-Nadarj
Xll}-Pequenos jogos;

Xlll)-Grandes jogos e jogos desportivos.
A A ~. ••Esses tres titulos, como ficou dito, pertencem a

Primei~a Parte,'a mais'~lportante para nós e a mais difundida no
Brasil.

Vejamos agora a segunda parte; ela apresenta um
Prolegómeno sob aep{grafe "O treinamento desportivoll, os titu-
los IV e V e Anexos.

O titulo IV "Desportos Individuais" reÚne os mes
,.mos tres grupos assim dispostos:

12 grupo: a march~; a corrida; o salto; o lan
çamento.

22 grupo: Generalidades; o box ingl~s; o box
francês; a luta greco-romanu; o jiu-
-jitsu; o jôgo de pau; a esgrima~

32 grupo: pesos e halteras; ginástica de apa-
relhos;o cabo de guerra; a natação
e p salvamento; o remo; o ciclismo;
os desportos de inverno (ski).

O titulo V, que se refere aos IIdesportos coleti-
- # ~ ~vosll, trata dos seguintes, alem de uma introduçao intitulada

UCons.iderações gor-a.Ls .sôbre 0'3 jogos: Ba sque t.eboLj, futelírol,hoc-
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.;

key e rugby.
Os anexos referem-se, na 2~ partef à organização

um estádio; - ,de uma competiçao atletica;
de um cross-country;
de uma competição por equipes.

O título VI, que se estende ~or tôda a 3~ parte,
é dedicado inteiramente à Educação Física Militar. Está êle de~
dobrado em dezoito capítulos, dos quais os quatro primeiros são

de:

êstes:
I - Generalidades sôbre A Educação FíSica Mi-

litar;
11

111
Regras a s€guir para a aplicação do método

~ N _

Regras concornentes a direçao e execuçao
do trabalho;

IV - Pedagogia aplicada.
11 PARTE - PRINCíPIOS GERAIS E FOR}t~S DE TRABALHO FíSICO

, - ~Segundo o que preceitua o Metodo, a educaçao f~-
sica deverá ser orientada pelos princípios da fisiologia. Cabe
aqui assinalar que a redação do original francês, a respeito,é
a seguinte: "L'Education physique doit être gouvernée par les
principes de Ia physiologielt• No entanto, a tradução realizada
e publicada no Brasil diz: "A educação física deve ser orienta
da pelos principios anatomo-fisiolégicoslt• Ora é evidente que
a palavra anatomo não se encontra no
centada na tradução, o que torna bem
não tinham ainda logrado livertar-se

original, tendo sido acre.s
claro que os tradutores

, Ado conceito anatomico que
dominavA entre nós desde fins do Último século.

Durante a infância e educação física deve visar
o desenvolvimento harmônico do corpo, enquanto na idade adulta

,. , No seu papel e manter e melhorar o funcionamento dos orgaos, au
- tmeritar o poder do coraçao e dos vasos sangulneos, o valor fun-

cional do aparelpos respiratório, a precisão e eficácia d9s mo
vimentos e, pelo conjunto dêsses meios, assegurar a saúde.

, - ~Um metodo de educaçao fisica deve ser simples e
~ I t d .'. fI t .aceSSlve a o os com processos va~lavelS e eXlvels, para se

amoldarem a tôdas as constituições. Em seu conjunto, deverá a-
branger:

I - A éducaç~~ fisic~ elementar (pre~pubeFtária)
destinada às crianças de 4 a 13 áDOS, mais ou menos.

(V ,'P IJ ( #11 - ~ ~ducaG2o fisica secun~aria pubertari~ e
post-pubertária), destinada aos indiv:Í.à.uosde 13 a 18 anos.

III - A educação ffsica superior (desportiva e a·.•.



~~::~~•..
.,),,-'

, .

~

• • J'~

r:

•.~ j •

,.

.•.

'....

-44-
tlética), destinada aos jovens admitidos a êste gráu e R~e podem
seguir s~as práticas até o decllnio de sua fôrça muscular (30 a
35 anos).

IV - A educ~Qn2_ física ~eminina
V - As adap~sões profissionais

VI - A ginástica de conservaQão para a idade ma-
dura (após os 35 anos).

Os limites acima indicados não são J;>lgidos;fun-
cionando mais como uma advertência aos professores. Nos indiv!-
duas anormais a idade fisiológica não conincide com a ig,ade cr~
no1ógica, devendo, nestes casos, prevalecer a primeira.

Estudemos, agora, separadamente, cada uma das di
visões apontadas:

I - EDUCAÇÃO FíSICA ELEMENTAR (OU PRE-PUBERTÃRIA) - Toma as cri
.anças com

idade compreendida entre 4 a 13 anos, mais ou menos. Nesta fase
a 'criança se encontra em pl~no crescimento, necessitando, sóbr~
tudo, de uma vigorosa saúde. Os objetivos primoriais da educa -
ção física serão: a)-desenvolvimento das grandes funções!re~pi-

ratórias, cr~culatória, articular, etc.;
b)-educar a coordenação nervosa, sem qualquer

preocupação ~e desenvolvimento sistemático, .dos musculoso
11 - EDUCfoÇKo FíSICA SECUNDÁRIA (PUBERTÁRIA E POSTPUBERTÂRIA)

~ - ,
Nesta fase abrange os individuos com idades com-

preendida entre 13 e 18 anos. Sab61}10SqUE., entre nós,a puber-da+

de se instala mais cêdo nas jovens. Nesta fase os tecidos em via
de transformações são sede de atos nutritivos intensos; a resi~
~ A' ~ _, . Ntencia organica e fraca e a força muscular nao esta em relaçao

com o tamanho do indivíduo, nem a função respiratória está per-
N , Afeitamente educada. Eis a ra~ao pela qual os exeroicios de for-

ça e de fundo devem ser excluídos, da mesma forma que todos os
exercícios violentos. Ê aos 16 e 17 anos, nos rapazes ,que .a su-
peratividade nutritiva dos ossos se atenua e os músculos,desen-

, A ~volvendo-se rapidamente, começam a adquirir rel~vo; a resisten-
cia aumenta, se bem que ainda não seja inteiramente satisfatória.
111 - EDUCAÇÃO FíSICA SUPERIOR (DESPORTIVA E ATLÉTICA) - Vai dos

18 aos
35 anos, mais ou menos. h.os 18 anos o crescimento ainda não,es-
tá :terminado, mas a sua intensidade "terá diminuído bastante. A

~ .(1.",ossificaçao do esqueleto so ficara concluida aos 22 ou 23 anos,
mas desde os 18 a resistÊnçia é suficiente para suportar um vigp

,roso trabalho dos musculoso
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o aparfeiçoamento da saúde constitue o principal

cuidado nesta fase. Todo aquêle cujo desenvolvimento se tiver
#feito normalmente, podera, sem receio, suportar os mais rudes

exer-c Lc ão s, assIm-ccxo as pr&tica~ desportivas de maior inte~
sidade, observados, pertamente,.os cuidados indispensáveis que
preservem o indivíquo da estafa.
IV - EDUCAÇÃO FíSICA FEl'lININA É por volta dos 8 ou 9 anos que

começam a aparecer aS,diferen -
- , Iças de sexo que se irao acentuando ate a idade adulta. Dal com~

çar a aparecer a.necessidade de adaptar o exercício ~s ~aracte-
rísticas do sexo.

Não deve existir a preocupação de desenvolvimen-
A 'to muscular ou da força na mulher, mas a de obter um perfeito ~

quil!brio orgânico e favorecer a harmoni~ das formas, que na m~
lher se caracterizam pelas linhas curvas. Os exe~cícios devem
visar a função mais importante que a mulher tem a desempenhar,
que Ér a maternidade; esta a razão,pela qual seu fim é favorecer
o normal desenvolvimento da bacia.
V - ADAPTAÇÕES PROFISSIONAIS: - Segundo a posição em que o ind.,!

~ -vlduo desempenha as suas funçoes
certas sinergias são constantemente solicitadas, enquanto outro

#pouco, ou nada, produzem. Para restabelecer o indispensavel a-
# A ~ ,quilibrio organico e preciso dar atividade compensadora aos or-

gãos que por muitas horas permanecem imóveis ou pouco se movi -
mentam e trabalho diverso àqueles que executam continuadamente
a m~sma tarefa. É a isso qúe se denomina ginástica de compensa-
çao.
VI - GINÁSTICA DE CONSERVJ.Ç.KOPARA li IDADE MADURA: Quando o in-

divíduo atinge os 30 ou 35 anos
f -de idade, certos exerClcios se lhe vao tornando penosos,da mes-

#ma forma que as atividades desportivas, em,carater de competi -
ção, lhe produzem grandes abalos orgânicos. É preciso, então,d~_
tinguir entre as atividades aconselhúveis e as contra~indicadas.
O exercício moderado, certos desportos que não exigem esforços
violentos ou de intensidade prolongada contribuem para a manute~
ção da saúde porque favorem o equilíbrio do funcionamento dos
órgãos, jáfacil~tando a circulação sanguínea e consequentemente

N' """ , #favorecendo a eliminaçao de substancias toxicas, ja permitindo
o melhor processarnento da hematose, quer possibilitando maior am
pli~ude dos movim~ntos articulares, quer contribuindo para a ma

••• #.
nut-Gnç!1o E+St-e-t Lc a ,
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BASES PEDAGÓGICAS

Segundo n definição do Método nA educação física
compreende o eon junt.odos exercicios cuja prática racional é m~
tófica e suscet:Í.velde fazer o homem atingir o mais alto gráu
de aperfeiçoamento f:l.sico!,compativel com sua nat~ezan. E acres

, -
centa: tiO fato do homem poss1J.irsaúde, fôrqa e harmonia das fo!.,
mas, não indica que te~~n atingido o seu aperfeiçoamento totalu•

E justifica: nÊ preciso, além disso, que aprenda
a explorar eficazmente tôdas essas qualidades na vida cotidiana
e que, assim adquira um a~mento ~e valor e de energia que lhe
permita dar o seu m~ximo de rendimento ao trabalho com o mínimo
de despesa e fadiga. ..., ..•

i. educaç ao fisica nao deve, pois, limitar-se em
assegurar o mais perfeito desenvolvimento do indivíduo e em fa-,
cultar-lhe o melhor rendimento e equilíbrio das grandes funções.
deve, também, e principalmente, ensinar a disciplinar os movim~.n
tos e a contrair hábito~ musculares que melhor se adaptem às a-
plicações úteis da vida.

# ,." -, ~Tal e a concepçao nitidamente utilitaria do Met2
do Francês, cujos processos resultantes do conhecimento prático
do homem em movimento, visam o desenvolvimento harmonioso e a
melhor exploração de tôdas as qualidades físicas e morais que
constituem o aperfeiçoamento real da natureza humana.

Essas qualidades grupadas por família, podem ser
enunciadas por uma breve fórmula:

Saúde
Fôrça
Resistência
Destrêza
Têmpera de carpater
Harmonia das formas.

, , ~A saude reside no perfeito equilibrio das gran-
des funções.

A ' AA forQa pode se definir de uma maneira ge~al: to
Ada pot~ncia capaz de produzir uma certa soma de trabalho.

No homem a qualidade da fôrça varia segundo a for
~, a natureza e o desenvolvimento de seU$ músculos, assL~ como
segundo a potênCia do seu influxo nervoso.

Vários fatores que intervêm, permitem avaliar aA _ A

qualidade da força; sao eles principalmente, a qU8ntidade e a
duração de trabalho fornecido"a intensidade e a velocidade com
a qual a fôrça exerce sua ação.

A resistência depende da integridade e do melhor
desenvolvimento das funQões de,nutriqão {compreendidos os órgãos
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de excreção), em relaçã9 com a integridade e desenvolvim6nto do
aparelho neuro-musculur.

Munifesta-se, de um lado, por Uma luta mais efi-
caz contra as doenças, e, por outro, por um melhor rendimento da
máquina por uma.melhor repartição das despesas e dai o retarda-
mento da fadiga.

A destreza se manifesta pela mais econômica uti-
lizaç~o da fôrçu e por sua adaptaçúo judiciosa ao trabalho a exe
cutar.

A aquisição desta qualidade repousa na educação
perfeita do sistema nervoso.

O M~todo Francês, cujas tendências utilitúrias
" Aforam assinaladas, repudia o emprego maciço e brutal d~ força,

que corresponde a um verdadeiro desperdlcio de energia.
A ~A tempera do carater sugere energia, coragem e-A A Agosto pelo esforço, donde emana a firmeza, a resistencia, a a~

dácia, o sangue frio, o amor pela iniciativa, pela luta, pelas
Aresponsabilidades, ~m uma palavra, todas as qualidades que cons

tituem a virilidade.
A harmonia das formas ~ ~ proporções pode ser

considerada como a resultante ~as q~ulidades precedentes;supõe
com efeito a integridade perfeita dos órgãos, desenvolvimento
muscular normal, sólida estrutura óssea, ~imétrica e sem desvio
flexibilidade no andar, firmesa no porte".

, AO l1etodo Frances, para alcançar as qualidades
que acabam de ser apontadas, preconiza seis formas de trabalho:

I - Os jogos
11 - Os "assouplissementsn

111 - Os· exer-c Íct.os educativos
IV - As a~licações
V - Os desportos individuais

VI - Os desportos cole tivos

111 PARTE - APLICAÇÃO E EXECUÇÃO DO TRABALHO - VALOR EDUCATIVO
..• ,Regras gerais para a aplicaçao do metodo

Quatro são as regras a seguir para a aplicação do
Nétodo:

lª - Grupamento dos individ~os.
a f'" t •2- - údaptaçao do exerC1C:J-O.

3ª -
4ª

Atração do exercício.
Verificação peribdica da instrução.

l~ - Grupamento dos indivíduos
, "O Netodo Frances, baseado na fisiologia e na ex-
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periência, adotou uma classificação racional em grupos de valor
fisiológ;ico sensivelmente equivalente.

lº grau -..• ~Educaçao flsica elementar
(pré-pubertária)

Assim temos:
Crianças de 4 a 6 anos
Cri~~ças de 6 a 9 anos
Crianças de 9 a 11 anos
crianças de 11 -a ·13 anos

2º R:rau -o.

3º grau
4º grau ••

Educação física secundária
(pubertária e post-pubert.

lº grau - adolescentes de 13 a 16
anos

2º grau - rapazes e moças de 16 a
18 anos.

Educação física superior
(desportiva e atlética)

Adul tos de-ambos os sexos de 18 a.
30 ou 35 anos

Ginástica de conservação
para.a idade madura

Adultos de_ambos os sexos com mais
de 35 anos.

Êsses limites são mensionados apenas, como indi
cação. U educador deve »r-e st ar- muito mais atenção na formaçãO
dos grupos ao estado fisiológivo dos indivíduos do que à sua .ida
de real. O valor fisiológico dos indivíduos é determinado, a
principio, por um eXili~emédico minucioso. As informações dadas
pelo médico são completada.s a partir dos 13 anos, pelos exames
fisicos periodicos cpe indicam o valor prático dos indivíduos.E~
·ses exames fisicossão comprovQdos pelo certificado de educação
fís Lca.,

O exame, fisiológico deverá ser levado a efeito
no início do ano escolar.

Diz o nétodo:
IINo decurso dos exame s médicos deve ser indico..

do o grupo no qURl serão incluidns as criança.s, qualquer que se
ja. sua verdade Lr-a idade. l"Iencic,nados,os que devem ser dispen-
sados de todo trabalho físico, ou s~mente de certos exercícios,
ao instrutor devem ser dada.s razões 'e indicados, se for o caso,
os eX$rclcios, de ordem médiCa., próprios amelhorar o estado ,do
aluno. No que concerne aos adolescentes e aos jovens,
o médico decide, durante seu exame inicial, se o aluno pode ser
considerado como normal e em condições de seguir o grau corres-

,pondente a sua idade.
Em todos os casos o módico pode classificar,

Apor sua conta, em um nrau inferior, todo aluno que ele julgar
retardatário, ou que deve ser .poupado durante um determinado
tempo. Para as crianças de 4 a 13 anos, entre os qUPis Q des -



~49-
treza e, principalmente; a forçu~ nüo devem ser solicitadas, o e
x~e fisiológico ó o bastante purapermitir 0.0 instrutor inclu!-
los no grupo desejado; paratodcs os indivíduos mais idosos, êste
exame deve ser completado por UITl exume prático.

Cabe aos professores de educação f!sic,a comple-
mentar as informações sôbre o valor fisiológico do aluno, subme~, ,tendo.o a provas pratic~s, de carater essencialmente individunl.

O nÚmero das provas variarú segundo o grau fi -
do aluno, Pura cada uma delas é fixado um limite infesiol~gico

rior que o
diatamente

,aluno deveri alcançar pura ser admitido ao grau imo -
superior.

As provas doverãoser, obrigatoriamente, efetua
das em dois dias:

a) as provas impares no primeiro di~;
b) as provas paros no segundo dia.

2A - Adaptação do exerc!cio:
O regime de tro.balho f!sico a que serão submeti

dos os alunos depende:
12 - Do fim a atingir;
22 - Da dificuldade e da intensidade próprias

d d· < •os lversos exerclcloS;
32 - Das quo.lidades que êstes exercícios são s~

cet!veis de desenvolver ou de aperfeiçoar.
o professôr encontrará 'nos quadros seguintos as

indicações gerais que permitirão compor um pr-ogr-ama de exer-c Ícícs

convenientemente adaptado ao valor f1sico de seus alunos. (Ver
os quadros no Regulamento Geral de Educação F!sica, pg. 32 a 35)

3ª .••Atração despertada pelo exercício:
f. f,' •••Os exerClClOS flSicos monotonos e severos nao

convém nem às crianças e nem ao adulto; "deve-se, ao contrário,
ter por principio que o exercício físico será tanto mais higiêni
co e salutar, quanto ,maior prazer com que fôr praticado. O instr~

, . - .., .tor devera esfo~çar-se para tornar a sessao de trabalho flS1CO ~
traente, pela escolha judiciosa dos exercícios, que variará fre-
quentemente, pelaintrodução de jogos no momento oportuno no de-
correr da lição e, principalmente pela emulação 2 dispOSição pa-
ra o trabalho que provocará em sua classe" .•
4ª - Verificaç50 peri6dicn

" ~

A verificação periÓdica dos oxerc!cios f!sicos
é realizada pelo médico e pelo professor e repousa nos exames fi
siológicos e prátiCOS.
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à verificaçno médica da educação f1sica elemen-

'. # f t d d h i t •tar e sccundar~a e e e ua 2 uas vozes por ano, no n~c~o e no
fim do ano letivo.

N ,Os alunos suo submetidos a um.e xame ana.Logo do
começo do ano e sco l.ar-r consta, principalmente, de pesagens e me!!
suraçõ~s cujos resultados devem figurar na caderneta escolar que
acompanha a criança até a idade adulta.

O médico classifica, sob sua responsabilidade ,
num grau inferior, todo o aluno que. julgar retardatário ou a po~
par, durante um determinado pertodo.

"Para os al, unos do ciclo secundário o exame fi-
siológico de fim do ano, levadas em conta as observações que ês.
te exame permitir obter, é seguido de ex~~e prátiCO de dificufd~

f f • C"de compat~vel com o valor f~s~co dos concurrentes. onsta este
das mesmas provas que os exnme s que conferem os çertificados de
educa.ção rtsica do ciclo Q. que pertencia o aluno.

A educação ffsica superior e, em pertodo normal
verificado. unicrumente sob o ponto de vista fisiológico nas.mes -

~ ~ ~. ~ .mas condiçoes que a educaçao f~s~ca elementar e secundar~a.
O treinamento termina com a aquisiçúo da 11forma"

que dá ao a.tleta um conhecimento perfeito da técnica própria ~
sua especialização e a posse de meios f1sicos levados aos l1mi -
tes extremos. A lIforma" mais dificil de atingir, é acompanhada
de um equillbrio fisiológico eminentemente instável, que a impe-
de de dura.r".

IV PARTE DA OPORTUNIDADE DAS SESSÕES DE ESTUDO

" A •Segundo o Metodo FrQnces, o tre~namento geral
comporta.:

~) - lições de educação ffsic~;
b) - sessões de jogos;
c) - sessões de desportos individuais;
d) - sessões de desportos coletivos •

Todas essas sessões de trabalho devem ser preo~
didas por sessões de estudo. Vejamos em q ue consiste a sessão
de estudos, assim áomo cada uma das outras acima enumeradas:
Sessões de estudo:

"Pãm - a) - Ensinar ao al uno detalhada.mente o '
melhor modo de execuçãO dos movimentos que entram na composição
da l~ção.

b) - F"S.zê-loadquirir tio estilotl, cujo. posse é
necessária para obter nos desportos individuais resultados propo~

, A ~cionais ~ sua potencia f~sica.
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c) - Adquirir as noções técnicas e táticas es -

senciais e indispensáveis para ql e êle possa ent.r-egan ~ prática
dos desportos poletivos.
LUGAR DA SESSÃO DE ESTUDOS NO PROGRi~,NA DE INSTRUQÃO

As sessões de estudo são previstas:
a) - No começo da instrução, isto é, no momento

em que o aluno é admitido num novo ciclo ou grupo, a fim de ens!,narplhe um numero de elementos novos suficientes para lhe permi-
tir executar, o mais cedo possivel, aS outras sessões de traba -
lho, e, em particular, ~ lição de'educação física.

b) - No decorrer da instrução, durante todo o
tempo necessário para passa~ em revista os elementos desconheci.
dos que figuram no programâ.
PLANO

Análogo ao da liçúo de educação fíSica, ~escrito
mais adia.nte:

..• ,Sessao preparatoria;
Sessão de estudo propriamente dita;, "Volta a.calma.

rmTODO DE TRABALHO

O fim da sessão de estudo é ensinar ~m detalhe
a técnica da N ,execuçao de um certo numero de elementos.

O instrutor terá, então, por primeiro
lista dêstes elementos, levando em conta:

)

N ~a - a duraçao da sessao.
Poucos elementos serão estudados, porém seu me-

cuidado,
estabelecer a

canismo deverá ser bem compreendido e sua execução correta.
b) - a necessidade de interes~ar pelo brabalho,

, ttanto quanto posslvel, o conjunto do organismo.
O instrutor nm consagrará uma sessão de estudo

inteiramente ao estudo de f'Lex í onamerrto d os braços, de exer-c I...
cios educativos de trepar ou de aplicações de correr, etc.

Introduzirá, ao contrário, em urna sessão de es-
tudo, movãmen tos nos qua Ls entrem em jôgo ar-t Lcu laç Ses e massas
musculares muito diferentes.

Um processo simples consiste em escolher eleme~
tos.que solicitem sucessivamente os braços, as pernas, o tronto,
ete.

No decorrer da sessão de estudos, o seguinte
processo pedagógico pOderá dar bons resultados:

Para ensinar um elemento novo, o instrutor deve:
lº - Enunciar um movimento é mostrar como se o

executa;



-52-

22 - Executar o movimento deeompondo-o, se com-
portar •.
Fazer execut-ar- o :movimento nor- tod.n 'a·eaco- -

"- , fIa em c~doncia variavel compatlvel com o
gr-au de habd Lâ.dade dos alunos.

32 -

V PARTE APRECIAÇÃO CRíTICA-- ~---,~._-
, "-O Metodo Fr-ance s, coordenado pela.escola.de

, E ..• F' .Jounvil-Ie-Pont, prestou relevantes serviços a ducaçao lSlca
do Brasil, côbre~udo porquo permitiu inicialmente uma orientação
segura, embora demasiadamente dirigida..

A principal critica que lhe poderemos fazer é a
N A# • ~de nao ter acompanhado a evoIuç ao dos progressos cLerrt Lf'Lcos , as

conquistas que se fazi~1, ou a pouco, nos campos, principalmente,
da biologia, psicologia., ciências fundamentais da educação.

-, AEnquroto a ginastica. sueca, graças aos esforços
do Instituto de Estoconlo incorpora.vaao seu patrimônio o rcsul
tado de muitas obaez-v açoe s e inÚmeras experi~ncifls,·"0 :t-létodo
Francês, pola auscncia de traba.lhosda escola.de Jounvil.le-Pont

, "-permanecia. estagnndo e assnn, ultrapassado pela ciencia.e pela
filosofia, representando, tão sômente um marco na história da E~
ducaç~o Fisica, da mesma forma que as pirâmides assinalaram o a.-
pogeo da civilização egipcia.

~~..O~:.. ~~o~~
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EDUCÇÃO F f S I C A

......-::_ .. _ _ _ P R ~ P A-ª-.A_'!' ó R I O S 1\ M A G I S T E R ti

de ingresso no Magistério
Secundúrio, Norm~l e Industrial.

DIRETORESl· _.Profs. Manoel Per~ira e.Rosalvo Florentino
6a. AULA Profo Dr.Inezil Penna Harinho-------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O PROFESSOR DE ~~g..AC;~-º~fí~fQ.~_?_AºE9RDUCATIVA E ASCENDÊNCIA DO
PROFE~SOR. CONDIÇÔ.S3 I~t~~;l~:§_l__=l]'i~E?;;P;~_g:::;.~~~.;rH.~_C_N_JI_C_A_S~E~._f'_IO_RA_A_I_S
Sill'lARIO-_.-
1- Evolução da formação do professor de Educação F{sica no B~asil

a)~ No Imperio;
b)- Na Republica, até 1928;
c)- a Reforma Fernando de Azevedo;
d)- o Curso Provisório de Educaçüo F{sica e Centro Militar

•.• ~. . ••• ~. '*de Educaçao Flslca e a Escol~ de Educaçao Fl~l~a do Exee~
cito.

e)- as escolas civis de Educação Fisica e a Escola Nacional,
de Educação Fisica e Desportos da Universidade do Brasil.

Evolução do conceito do professor de Educação Fisica. Ação ~
ducativa e condiçõa"s fisicas, intelectuais" técnicas e morais
do professor de Educo.ç~o . Ffsica..

2-

M - - r1- Evoluçao da for.maçao do professor de Educaçao Flsica no Brasil
A primeira tentativa para obtenção de profess~

rado especializado de educação f{sica" verificou-se elJl18827 por
ocasião do célebre parecer de Ruy Barbosa, quando o insigne pa~
lamentar propôs à cámara dos Deputn.dos liainstituição .de uma. se~
ção especial de ginástic-a em co..daescola normallt•

A segunda tentativa foi o projeto a.presentado "
a 21 de setembro de 1905, à câmara dos Deputados" e cujo teor era
o seguinte:

"O Congresso Nn.cional resolve:
Art. lº - ficQID criadas duas escolas de educa-

ção f{sica, sendo uma c{vil e outra militar.
§- Para a instalação da militar, fica o govêr-

no autorizado a comissionar oficiais de terra e mar, para est~
darem,na Europa e América do Norte o que existe de melhor na es
pecie.

§- Quanto à ciVil, pOderá igualmente comissio-
na.r pessoal idoneo ou contratá-lo imediatamente.

Art. 2Q- Fica o poder executivo autorizado a ad
quirir terrenos para que a mocidade das escolas superiores possa7

em espaços apropriados, dar-se à prática dos jogos ao ar livre.
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Art.3º-O governo deverá instituir desde já a

prática da ginástica sueca e jogos ao ar livre nos seguintes es
tabe1ecimentos: Ginásio Nacional, Colegio Hilitar e Escolas de
Aprendizes }mrinheiros.

Sa.La das sessões, 21 de setembro de 1905.
a}- Jorge de Norais".

Por esta. época fixam-se no Brasil muitas acade-
mias e institutos de cultura fi8ic~ (Instituto Jaguaribe, em 1901,
em são Paulo; Academia Enéas Crumpelo, em 1908, no,Rio de Janeiro;
Curso.de Cultura Física Feminina, em 1916, no Rio de Janeiro, da
Profa. Klara Korte, etc.)? cujos dirigentes, em sua maioria,.ado
tam os métÓldos culturistas entüo em grande evidência •. ('rriat. De~
bonnet,.Attil~, Sundow, Mercier, Prachet, Ruff1er, Muller, Heckel,
Werdenschlaf, etc.), procuran~o recomondar-se pelo seu hipcrtro-
fiamento muscular.

Em 1922, verifica-se nova ~entativa, com a cri~
ção do Centro Militar. de Educação Flsica, que infelizmente não
chega a ser instalado.

Em 1933, há que mencionar o Curso da Liga de E~
portes do Excército e, em 1925, o da Liga de Esportes da Marinha,
ambos com raio de ação muito reduzido.

A Reforma Fernando de Azevedo assinala a quarta
tentativa; ao prever um~<l!escola de formação do professorado e~
pecializado", em 1928.

O c, '. QIlfapltulo ur~1co do ~1tu10 I da PartG VIII do
decreto n. 2.940, de 29.11.928, que regulamentou o decreto nQ
3.281, de 23.1.928, diz respeito ; A~cola de formação do profe~
sorado especializadoll e comporta 8 artigos,' cuja transcrição me
r-e ce ser feita:

rlrt. 451- A titulo provisório, enquanto não pu
derem ser substituidos pelos professores diplomados pela Escola
.Profissional de Educ açjio Física serão para os grupos escolares
e escolas fund~entais e profissionais contratados instrutores- ,de educaçao flsica. .

arte 452 - Fica criada uma Escola Profissional
de Educ açjio Fisica, destinada a preparar e a selecionar profes-
sores de educação flsica para os estabelecimentos de ensino do
Distrito Federal •

.Art. 453- A matrícula nessa escola só será per
candidatos diplomados por escola normal, com idade mini

~ .anos e maXlma 30
Art. 454- O curso da Escola Profissional de Edu

mitida a
ma de 19

_ ,.. If*" '.. .caça? F1S1ca sera ee tres anos e constara das segulntes materla.s:
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1) - Anatomia e Fisiologia aplicadas ao exerc!-

cio;
2) - Fisiologia da fadiga;
3) ~ Higiene do exercício (condição de local, i

dade, alimentação, vestiário, estações e
horas);

4) - Historia da educação física (com exposição
e critica dos sistemas);

5} - Antropometria pedagógica;
6) - Didátic's.(critica de aulas e organizaçã:o e

manejo de classes).
Teoria e pr.5.tico..de jogos infantis;

- Teoria e prática de ginástica pedagógica;
7)
'8)

9) .'Teoria.e pró.tica dos desportos.
§ único - As cadeiras de antropometria pedagó-

gica e nnatomia e fisiologia terão a
nexos, respeotivamente, um gabinete
antropométrico e um museu de anatomia

Em 1929, a formação da primeiro. turma de profe~
sores, por intermédio do Curso Provisório de Educ~ão. F!sica,cog
cretiza o que até então nÔ:opassaro. de utopia..•

No a~o seguinte, -dá-se a fundação do Centro Mi-
litar de Educação FíSica, com a sua instalação no local em que a
tualmente funciona a Escola de Educação ,FíSica do Exército.

A partir de 1931, alastra-se o movimento, com ~
ma série de cursos rápidOS, intensivos e de extensão, promovidos
pelos Estados e Municipios"e verifica-se a fundação da Escola
do Esta.do de Espirito Santo. I\;Iuitasoutr-as a esta se seguem até

, 7 f .'ter alcançado o numero de 1 cursos ou escolar, con orme Ja se
verificou. De ano em ano mais se aprimora a técnica da formaçio
do professor de educaçãO física e melhor aparelhado ele egresso.
das escolar e ingressa no dificil mistér que constitue o desemp~
nho de suas funções

2 - EVOLUÇÃO DO CONCEITO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FíSICA - AQÃO........•..
EDUCATIVA E ASCENDÊNCIA DO PROFESSOR.

Outrora o·professor de educação física denomina
. -

va-se professor de cultura física. Não havia mnda a preocupa -
ção de educar flsicmaente, mas tão só a de cultivar o fisico,is-
to é, desenvolver os_múscuf.os., O cuidado e r-a apenas com a f'or-ma

e nunca com a função. Assim, o professor de antanho se recomen-
dava.pelo desenvolvimento muscular exagerado, inharmonioso, mas
de volume assustador; não s e concebia.um professor de constitui-
çã.onorma.l; o que conceitunva o mestre ero.o hipertrofirunento



-55-
muscular, a. suo.habilidade nO,manejo de certos aparelhos e a agi
lidade nos saltos acrob&ticos.

N f • ,.,O professor de educaçao f1sica de hoje ~poe-se
pela dose de conhecimentos cient!ficos de que e stá dotado. il. sua
formação não é imp!rica, auto-didática; ciências búsicas a a1i-
cercearam; os seus conhecimentos provieram da biologia educacio-
nal, da psicologia educacional, da sociologia educacional. O pr~
fessor de vinte anos atrás obrigava seus alunos a seguirem o re-
gime de trabalho por êle observado, do qual lhe adviera o super
desenvolviment~ muscular, sem a mfnima preocupação de que os dis
cipulos pudessem deixar de resistir a meios tão violentos~

O professor contemporaneo ministra exercícios a-dequados ao vnlor flsico de cada individuo, não se preocupando,
como o de outrora, escLus í.vamerrtecom a morfologia, mas, princi-
palmente, com a fisiologia.

Vm conceito erroneo que, porém, ãnda perdura
, • ~ NI .#.ate os nossos d1as e o de que o professor de educaçao f1s1ca de-

ve ser um atleta. As suas "performancesn são apenas sempre com-
paradas às dos campeões nesta, ou naquela especialidade. Nada
mais falso, nada mais absurdo.

O atleta é apenas, um executante, que pratica
esta ou aquela modalidade desportiva; êle é um especialista. Lu
ta apenas contra o espaço e o tempo.

0_, ~professor de educaçao f1sica e um condutor em
todos sentidos; indica. a cada indiv!duo os exerclcios de que c,a.
rece, os desportos que melhor se_coadunam com a sua constituição
biotipológica; êle é um eclético •. ~ão luta contra o cronometro
ou a trena, mas em prol dLUADureza.

O b '" ~ •.• #om professor de educaçao f'Ls f canao e o que
somente obtem excelentes "performances", mas o que não contraria.
as leis da.natureza., forçando os ~lunos a. resultados incompatí-
veis com a sua constituição orgânica.

Vejamos a.gora como se deve conduzir ,o professor
nas diversas situações em que se possa encontrar.

Nas escolas especializadas, poderá êle agir eo-
mo professor, isto é, com a preocupação máxima de ensinar, em to-dos os seus detalhes, as disciplinas que integram o currlculo e-
xigido para a.formação do professor de educação flsica.A! êle es
tá ensinando.

Nas escolas
de ser um professor para ser
tá em orientar, do modo mais
seu desenvolvimento ffsico.

Mas a açoo

primárias e secundárias, êle deixa
um educador; seu maior interesse e~
útil, na criança ou adolescente, o
t '" #Al., ele esta educando.

.., f. Ndo professor de educaçao flSl.Ca nao
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se limita a isso; dentro da comunidade êle passa a ser um lider
social. Nio poucas v~zes ser~ solicitado para organizar êste ou
aquele movimento, liderar esta ou aquela iniciativa. Aí, êle es
tá conduzindo.
3 •. CONDIÇl5ES FíSIC.:,S. IN'rELECTUAIS. T~CNIC.AS E MORAIS DO PROFES-

SOR DE EDUCAÇÃO FíSICA

I - Pessoais
Dentre as qualidades aquí classificadas, poderia

mos enumerar as seguintes;
Firmeza de caráter - Esta é básica. Ü professor

de educaçio física, mais do que qualquer outro, deve ter um cara-
ter imaleavel, que o impeça de transigir com os seus principios.

Vitalidade. Inconcebível seria a sua falta num
N t Aprofessor de educ aç ao f'Ls Lca, Por isso ne smo, este deve preocu-

par-se cuidadosamente com as su~s condições de vida, de modo que
obtenha um equilíbrio harmonioso entre o dispendio e a aquisição
de energia.

Paciência. Qualidade exigida pura todos aqueles
que lidam com ~rianças, não poderá deixar de possui-Ia o profes-

,..., -t. 'sor de educaçao flsl.ca, que com elas matem um contacto mais de-
morado e mais íntimo.

Domínio pessoal - O sistema nervoso do profes-
~ t ~ ~ ,sor de educaçao flsica nao pode sofrer alteraçoes, e preciso que

êle controle todos os seus impulsos, quaisquer que. sejam, e essa
serenidade deve acompanhá-Io em todos os seus atos. O professor

••• t •••de educaçao fl.sica nao tem reflexos, tem conduta.
"-Perspicaci.~_- Ele deve voer-c ebe r- ao longe as si-

••• A ~tuaçoes que se possam criar por este ou aquele motivo e afasta-
Ias ou forçá-Ias conforme o c~so.

Enereia - Precisa emaná-Ia de t~das as suas pa-
lavras, de todos os seus gestos. Êle não pode conhecer tergiver-- ,."., .saçoes, a sua resoluçao sera sempre pronta e decislva.

Entusiasmo - Se Q nossa imaginação permitir,
.figuremos um professor de educaç20 física des':\nimado,indolente,.

A ~frio e, por força, havemos de concordar no martírio a que esta-
riam as crianças sujeitas.

Alegria - Sendo esta comunicativa, o professor
de educaçio física de irradiá-Ia aos seus alun s, por um sem -
blante risonho, por palavras alegres, por atitudes agradáveis.

2!~posiç~o mo~ta~ para ~~rabalho - Esta infe-
lizmente tem sido a menos encontrada em grande número de profes-

~ t ~sores de educaçao fl.sica, Ha alguns mesmo, dos quais se apodera
uma preguiça mental tamanha que os impossibilita de abrir qual-
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quer livro ou escrever uma palavr~. Necess~rio se torna a prep~
ração cuidadosa dos programas, dos horários, das,sessões, de mo-
do que obtenham maior rendimento do seu trabalho.

Tacto - Ê indispensável que o professor de edu-
cação física possua habilidade suficiente para contornar os casos.•.que possam surgir entre ele e os alunos ou mesmo entre estes, e-
vitando aspectos desagradaveis no desenvolvimento de sua ação.

Boa atitude - Peculiar a todos 0$ professores,
'. - tde modo geral, e partlcular as do educaçao flsica. Essa boa at1

tude não s e refere apenas ao momento de execução dos exercícios,
mas a todas as ocasiões em que o professor estiver em contacto
com os 01unos.

V ~ -oz agradavel - .b preciso que a flexao da voz
seja agradavel, que as palavras obedeçam como que a um ritmo, nu
ma sincronização harraonica com os movimentos que executar.

11 - Preparo Técnico

Cultura geral - O professor de educaç~o física
tem de possuir uma apreeiavel cultura geral, a fim de se encon'-
trar em condições de resolver quaisquer questões que venham ~

.~ .. .' t ' d fser suscitadas. l"lUitas ser-ao as vezes em que era e azer pre-
leções, já nas sessões ordinúrias, já em solenidades, quer para
os alunos, quer para estra~~os.

Conhecimentos psicológicos - ~ uma parte que
tem ficado abandonada, mas da qual o professor de educação ris!
ea não se pOderá descurar. Nüo poudas são as vêzes em que se
nos deparam indivíduos recalcados ou outros que atuam debaixo de

__c.<?mplexo.s..es··mtis variados, sendo necessário que o professor se
aperceba desses estados Intimos para compreend~r a conduta de
tais individuos a determinados estimulos, que paraoutros nüo te-
riam maior significação.

Estudo particular da criança sob o ponto de vis-ta físico, intelectual e social - Antes de tudo, o professor de-
verá considerar as possibilidades, os interesses e as necessida-
des da criança, isto é, o que ela pode, deseja e necessita obter
Isso nüo quer dizer q~e às crianças façam o que querem, mas que
queiram o que fazem, e o professor precisa disc~rnir uma e outr~
coisa. Jamais poderemos ir de encontro às tendencias naturais da
criança, mas temos de aproveitá.las no sentido de aS,tornar úteis
, , "a propria criança e deste modo tcmbem a coletividade.

A educação rlsica da criança de ho jedeve ser "
dirigida no sentido de torná~la útil a si mesma e aos seus seme-
lhantes.

Capacida.de parruninistrar, organizar e adminis-



trar - Analisemos agora esses três aspectos que podem ocorrer na
..• ~.cadeira do professor de educaçao f1s1ca.

No exerclcio das funções que lho são particulaE
mente inerentes, cabe ao professor ministrar educação f1sico..,i~
to é, trabalhar no sentido de conduzir favoravelmente o ,flesenvol
vimento fisico, mor~ e intelectual das crianças e dos jovens.

No segundo caso, ele enfrenta uma situação nova
onde nada existe tudo está por fazer. E o seu esp1rito organiz~
dor impõe-se para a solução satisfatória do problema.

Finalmente, como administrador, cabe·lhe o tino
necessário para que a máquina que ele encontrar fundionnndo não
para e produza cada vez mais.

Habilidade pessoal de execução - Aqui ficam co~
preendidos a perfeita execução dos mocimentos e o conhecimento
profundo dos seus efeitos. O exerc1cio deve fazer-se assim e os

..• . ,seus resultados sao estes, d1ra o professor.
Prática constante • ~ alei do uso, de que nos

fala Thorndile. O professor deve diariamente dedicar-se aos e-
xerclcios imprescind!veis não só a manutenção do seu equilíbrio

•• ~. I' , fWmorfo-f1s1010g1co, mas tambem a correta execuçao-de todos os mo
vimentos.

Atuali~ação permanente de conhecimentos - s~rá
- "es-tlr Uma das maí,ores preocupações do professor de educação f1si-c-a.. N ão nos banhamos duas vezes-na mesma água; disse outrora
Herá.clito; a civilização está em constante mudm ça dia agora
Kilpatrick; e nós precisrumos acompanhar esse movimento, não ~p~
nas permitindo que os nossos conhecimentos permaneçam estagna •..
dos, incapazes de atender às necessidades que dia a dia surgem, .cada vez em maior numero e sempre mais prementes.

Como facilmente poderemos verificar do exposto,
sào tantas as quaiidades exigidas do professor de educação f1s1~
cu; que dificilmente encont~arirumos um que satisfizes~e a todas.
Isto vem evidenciar àimperlosa necessidade de maior rigor na se-
leção dos candidatos a essa especie de professorado. Que crité -
rio poderiá ser observado parauma seleção mais apurada?

Talvez no exame psicotécnico encontrassemos a
solução~

i~O~~ ~~o~}
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EDUCAÇÃO F f S I C A

P R E P A R À T 6 R I O S 111-1 A G I S T E R"

Para candidatos aos concursos de in~resso no Magistério
Secundário, Normal e ndustrial

DIRETORES: - Profs. Manoel Pereira e Rosalvo Florentino
7a. AULA Prof. Dr. Inezil Penna Marinho

------------ - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -:; == = = = =
A DISCIPLINA EM EDUCAÇ_:t?FíSICA: NA GINÁSTICA, NOS JOGOS E EM OU
TRAS ATIVID)_~.

sm·1ÁRIO:
1 - A disciplina através dos tempos. Conceito moderno de discipll

na.
2 - A disciplina dentro do conceito funcional d~ Claparede. Moti

..• t f • t fvaçao ex r~nseca e ln rlnseca.
3 ~ A disciplina nos exerclcios f1sicos:

a) nas evoluções
b) na ginástica
c) nos jogos e nos desportos
d) nas aplicações."-' ,..

Entro o educando e o educador sempre existiu, ~
través do tempo e do espaço, ~~ conflito entre a disciplina por
êste pretendida e .a Lí.be r-dudepor aquele Lnvocada ,

Podemos conceituar a disciplina. como consistin •.
do na ordenação permanente interior ou exterior de um ou vários
indiv1duosem um sistemaobjetivo ou normativo de exigências.

Os mestres dos tempos antigos são representados
",', .empunhando a ferula, como tambem os nossos se caracterlzam pelo

uso da palmatória. A letra com sangue entra, era o bárbaro lema
que caracterizava a ação dos professores na escola de antanho.
Pinturas achadas em Pompéia e Herculanum mostram-nos algumas ce-
nas comuns das escolas de então: o mestre açoitando o álQ~o se~
ro êste por vários colegas. Muita gente hoje não acreditará que
o sinete da escola gratuita de gramática, fundade pelo rei Eduar
do VI, em 1552, representava o mestre vergastando na sala de au-
la.um dos'aí.uno a, com a seguinte lenda: llQ.uempoupa a vara odeia.
a criança". Na História do.Educo.çoo de Poul ~1onroe, reproduzido
de uThe Litt1e Gr-ammar-Lan"(Bost.on, 1819). encontramos uma:inte."!"
ressante gravura que represento. o mestre açoitando um aluno, en-
quanto ~utro, sentado num banco, assiste à cena impassivelmente.

'" tVerbos e a eplgrafe da gravur~, enquanto a legenda explica: -

1- A disciplina através dos tempos - Conceito moderno de disci-
plina:
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Ativo. Passivo. Neutro. Combinação da escola disciplinar com o
método realistail• O verbo ativo está representado pelo professor
que bate, o passivo ~alo aluno que a)fu~a e o neutro pelo seu c~
lega que assiste. Dificilmente encontraremos coisa mais eloquen-
te.

A disciplina da escola tradicional era uma con-
seqUencia do "magister dixitil: a saln. de aula exigia silêncio ,
porque o -)rofessor ou clava a lição ou a tomava; os alunos não se
podiam mover, pois a imobilização do aluno era o que caracteriz~
va a disciplina~ Talvez tal conceito disciplinar f~sse mais con-
seqUencia do próprio ensino, do que imposição de qualquer outro
fator. AQueles que quebrussem a disciplina sofrima castigos di
versos- que iam do açoite à imobilização durante grandes esuaço s
de tem?o, de pé ou de joelhos, com os braços enstendidos hori -,zontal ou verticalmente. Dizer dos recalcamentos que tais prati
cas acarretavam, afigura-se-nos deanecesaar-Lo, Na Inglaterra ,
no célebre Colégio de Ton, os n.lunos da 6a. série tinh~ os de
mais como seus criados e gozav~ do direito de lhes aplicar cas
tigos corporais pelas fQltas cometidas.

Colocado em ponto diametralmente oposto ao dos
castigos figurru.1os prêmiOS. Êstes serviam para que O alQ~o est~
dasse, enquanto aqueles para que se comportassem bem. Atualmente
os castigos estão desaparecendo, mas os pr~I!liosper-dur-am, E .; a
conseqilencia é esta: os alunos pa.ssam a estudar- não par-a adqui-
rir conhecimentos e desenvolver caoac ã de.des, mas exclusiva.mente
»ar-a conquistar os prêmiOS dos quad s se envn.ldecem,

O homem é 'bom por natureza.: a socieda.de é que o
torna mau, disse R.osseau. Ora., se a sociedade for sincera nos seus

'"t - "~ t" t t~ tpr-oposa os, nao :JreClsar' con r,:r~ar a.na ureza e, en ao, eremos
o homem sempre-bom. À influ~ncia de Roussea.u, Froebbel e Pesta-
Lozz í, s~bre a compreensGo da.Lf.ber-dade de movimentos de que pr~
cisa. n.criança para o seu desenvolmento flsico e mental pela e~
cola nova foi bas tant.e acerrcuada, Aqui nao se pretende, como mui

- -
ta gente ainda. pensa, que a.criança fa.ça o que quer, mas que quei
r-a o que faz •.A cria.nça que faz -o que que r-não é livre ,mos escrE:
va dos seus desejos, dos seus capr-Lchos•.A escola. nova, consult2;
do o interêsse do aluno pode obter o.sun. disciplina por outra for
ma: o aluno não pr-ecLsa estar-imóvel, Lev ant a-e se livremente »ar-a
ir buscar o que nêlo s5:o fixn.s como na. es .•»r-ec Lsc ; as c ar-t.eí.r-as
cola tradicional, _pois fora.m suos t í.t.u.í das por me sas e cadeiras •
O interêsse é a ba se da disciplina. na. escola. ncv a, A escoLa a.ti

~ f" " - I ttc-." -m f"" h' d" "va e uma. o aca.na G c ".C::~_ a uno um ar- 11 a.ce, L na o .r.ctnc a lSCl
plina sem háver imobilida.de.

Podemos r-epr-eson tar-esquemàc í.ccment.e as diferen
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ças ~undamentais entre a disciplina na escola tradicional e na
escola ativa d~ seguinte form~:

Escola tradicional
Subordinação
Coerção
Lrnobilidade
Automatismo
Disciplina art~ficial
DisciEina de fora para dentro
Atençao~artificial,comandada
Obrigaçoes

Escola nova
Autonomia
Libordade
Mobilidade
Iniciativa própria
Disciplina natural
Disci~. de dentro p/~ora
Atenç~o natural espontan.
Interesse

Cumpre, no entanto, assinalar, observa com gra~
de propriedade o Prot. Lourenço Filho, que a liberdade é mais em
educação e não fim.

2- A disciplina dentr~__d~ conceito funcional deClaEarêde.Moti-
vagão extrinseca e int!enseca.

Há um velho provérbio que diz: "Não se pode O'bri
gar a beber a um asno que não tenha sede!!. E isso se ajusta aos
seres humanos de um modo perfeito. Não se pode obrigar um indivi

. -
duo a ouvir ou a trabalh~, sem ll~ehaver despertado um interê~
se I um desejo de scbez- ou de agir. Suscitar o inter~sse é o pr~
blema sôbre o qual repousa tôda e qualquer atividade escolar.

, ,-#Claparede nos ensina que ha duas especies de
meios para estimular o inter~sse:

1- Os meios extrinsecos, que apelam para móveis
estranhos ao próprio trabalho que se tem de executar a que lan -

~ _ Â

çam o individuo fora de si mesmo, a bem dizer: tais sao os pra -
mios, os castigos, a emulação, a necessidade, de passar nos exa-
mes etc.

11- Os meios intrinsecos, que consistem em por
o aluno numa situação tal que sinta a necessidade, o desejo de
executar a ta.ref'adeterminada!!.

A escola tradicional sempre se valeu dos meios
extrinsecos para alcançar os seus objetivos e ainda hoje dêles
se utiliza. Podemos dizer que no ensino secundário os alunos só
estudam pela ~ecessidade de passar nos exa~es, Em opo~içüo, a
escola nova tem procurado lançar não dos meios intrinsecos, en-
riquecendo a técnica pedagógica com métodos variados e processos
os mais diversos.

Quais os rundamentos psico-biológicos do intew
Aresse?

O interêsse - como tão própriamente afirma Cla
" A _

parede - e a mola real de todas as nossas açoes~ de todos os no~
. , - ,sos pe~samentos, o que lhes da orientaçao adaptadas as necessida
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des do momento.
"Dizemos que uma coisa nos interessa quando elo.

nos importa no momento em que a consideramos ou quando correspo~
de a uma necessidade fisica ou intelectual: o.alimentação inter~s

, , t .so. 0.0 homem faminto, porque lhe e necessario possul-làj uma pl~
~ , Ata rara interessa ao botanico, porque lhe comvem conhece-Ia, etc,

O têrmo IIInterêsse" exprime, reciproca entre o sujeito e o obje-
to. Em si, um objeto nunca é interessante; seu interêsse depende
sempre da disposição psico-fisiológica do indiv!duo que o cons!
dera. O objeto não interessa, com efeito, senão quando o sujeito
.não sente interêsse em presença de um objeto se êste não lhe é
vantajoso de qualquer maneir2.Desta dUQlidade de fatores que o
fenômeno do interêsse implico. se despreende que o vocábulo apli
ca-se tanto ao objeto que interessa, como ao estado ps:1.quicodes
pertado no objeto pelo objeto que lhe importa".

O interêsse psicológico coincide quase sempre
como interêsse biológico; dizemos quase sempre porque há casos

A A', Âanomalos em que o interessepsicologico pode ate opor-se ao in
terêsse biológico.Êste último caso se verifica quan~o há uma dis

, -solução parcial dos instintos no homem. É o caso por exemplo ,
dos cacoinômonos,morfinômanos, alcólatras, fu:mndo..res"deópio e
outros viciados, que se sentem irresistivelmente inclinados à

" #t# "-cocaina, morfina, o.lcool -e opio, muito embora a absorçao desses
tóxicos contrarie reta e profundamente o interêsse biológico pe~
soal.

'~A regra, no individuo normal, é a equivalência
dos interêsses psicológico e biológico, assegurada e mantido. uma
concordância quase absoluto. entre êles.

O interêsse é pois um sintoma de necessidade ,
psicológica ou biol6gica, ou ainda, o que é a regra, a conjuga-
ção e a manifestação das necessidades de ordem psicológico. e bio
lógica.

A ,O interesse e ditado sempre por uma necessidado
-de ordem imediata ,de conseguirmos estabelecer quais as necessidn
des da indiv!duo em fnse de sua vida, teremos fixado as fases da
evolução dos interêsses.

IiSe tratarmos de determinar a lei geral que re-
ge a sucessão à unidade, verificaremos que esta progress~o segue:

do simples para o complexo
do conc~Gto para o abstrato
da rec3ptividnde p:lssiv:lpara a espontaneidade
da indetermino.ção para a especialização (isto é,

que, a principio, os diversos objetos n;o interessam à criança se
não quando pôem em jôgo as suas funções gerais - como o sentir ,
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o adaptar um movimento, o indagar a causa ou porque - ao passo

~que, mais tarde, o interesse se especialfuza em certos objetos ,
em certas ocupações, em certos problemas);

da subjetividade para a objetividade (estende~
do-se por estas palavras que os objetos só a interessam a prin-
cipio, enquento constituem um pretexto para o jôgo das funções,
e que somente mais tarde é que serúo considerados por si mesmos;
progressão do jôgo ao trabalho, poderirumós dizer, ou então, em-
preg~do a linguagem freudiana, passagem do princípio do gôzo ao
principio da realidade);

do imodiato para o mediato no tempo e no espaço
t' ,(a princ~pio, somente interessa a criança a compar~ia de pessoas

com quem convive e aquilo que estn presente, mais tarde, também
o que estpa dã stante, o pas sado e sobretudo o futuro se impôe .
por sua vez ao interêssel.
3- A diseiplina nos exercícios fisicos

a)- Nas evoluções -
Nesta forma de atividade física a disciplina se

t ~ '#'01identif~ca com atençao que o aluno prosta a execuçao das figuras
a representar. Sabemos que hó, evoluções simples, mas também as há
bastantes complexas, constituindo_verdadeiros trabalhos artisti
cos, usados, sobretudo, nas demonstrações, c~mo ocorrem, por

'peloexemplo na segunda linglada. A disciplina aqui se traduz
porte, pela execuçúo e pelo silêncio.
b) - na ginústica-

Da mesma forma que nas evoluçõos, neste tipo de
trabalho a atitude, a formação, a execução sincrônica e o silên-
cio caracterizam o que se possa lntender por disciplina; est~,p~
rém, só .poderá advir quando o aluno for capaz de, conscientemen-
te, dominar tosos os seus L~~ulsos, colocar sob o dominio da vo~
tade, debaixo de auto-contrôle emocional todos os seus movimen-
tos. O conceito de disciplina nas evoluções e na ginástica é mui
to distinto de que caracteriza. os jo~os e desportos.
v) - nos jogos e nos desportos.

Aqui a disciplina se caracteriza não pelo sincr~
_ A ,

execuça~, silencio ou imobilidade, mas pelo respeito as
, tA.ao adversario, pelo dom~nio de si mesmo em todas as fa-

nismo da
regras e
ses, pela sublimação das manifestações êgoistas, pelo sacrificio
do interêsse pessoal erlbeneficio do grupo.

O espírito de iniciativa possibilita que o alu-
no participe das jogadas independentemente de ordem do professor,
segundo as necessidades que se apresentem.

)
• Hd - nas apl~caçoes.
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d) - nas aplicações
• b N i 'Sem o rlgor o servado nas evoluçoes e na g nas-

tica mas sem a liberdade de iniciativa que existe nos jogos, a
..• " ,disciplina nas aplicaçoes impoe que cada qual obedeça a ordem de

execução, sem que possa realizar o exercício antes do companei-
ro que o precede, embora lhe permita liberdade movimentos que,_

~ , N ~nas evoluçoes e na ginastica nao se faculta. rl espansoes de al~
gria devem ser livres e o siiêncio nüo é característica de discl
plina, embora a conversa não soja indicada.

~i-~~·~~i~~:~·~~~~·~~~~~~-:-i;'1~~~~:-
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EDUCAÇÃO FíSICA

P R E P A R ~ T 6 R I O S UM A G 1ST E R"

Para candidatos aos concursos de ingresso no Magistério
Sec1..U)dá.rio"Normale Industrial

DIIjETORES: '.Pr("\fs.Manoel Per-e í.na e Rosalvo Florentino
8a. AULA Prof. Dr. Inezil Penna Marinho •
============= - - - - - -- - - - - = = = = = = = = = = ~ = = = ="DO TREINAMENTO DESPORTIVO. CO}IDIÇÕESPARA A SUA REbLIZAÇÁO.

DESPORTOS FEMININOS: CLASSIF~ÇÃO, INDICAÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES

SUMÁRIO:
~

1- O desporto no quadro geral das atividades r!sicas.
2 ••Principais classificações dos desportos, segundo:

a) - o ponto de vista social;
b} - a idade;
c) - o sexo;

A td) - a valencia f~sica;
e) - o esfôrço;
f) - a coordenação neuro-muscular;
g) - os valores bio-psico-sociais;
h) - o meio f!slco; ~
i) - o nÚmero de participantes.

3 - Os despo:çtos sob C6 pontos de vista
petitivo.

educativo, recreativo, com•
~

4 - Os fundamentos cient!ficós do treinamento desportivo.
5 - Determinação do valor dO,desportista: condições morfológicas,

fisiológicas e ps{quicas.
6 - PrepQraçio do desportista: ftsica, t~cnica, t~tica e psicoló-

gica.
7 - Controle.do desportista; fisiológico, técnico, t~tico e psi-

cológico. A competição.
8~-Racionalização do plano de trabalho do técnico desportlvo.

~

9,- Práticasdesportivas para a mulher:
a) - desportos proibidos e contra-indicados;
b) - desportos adaptados e indicados.

l- O DESPORTO NO QUADRO GERAL DAS ATIVIDADES FíSICAS
O ~sporto se caracteriza, sobretudo, pelas re -

gras que disciplinam as ativlgades, regras essas de carater rlgido
e aceitas internacionalemente.

Poderemos situar os desportos no quadro geral das
•atividades fisicas da seguinte forma:
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11 ..•Idade
infantil
juvenil Infanto- juvenil

aplicações (exerclcios naturais)
contestes

'_.o'\. jogos
fisicos
psiquicos
sociais

" _,' •••• - •• o-o _; .," .~'._'~ ••••

"," ': •.. -) ~ ,sinteticas

-r •. ~~ J'-

~....: ..-:-.>.,." •..•. -'" .....~ "_. Atividades
Ft •lSlcas

acrobacias
desportos individuais

coletivos

•

danças
corretiva

analíticas
....de compenso.çao

- exercíciOs formais-,de conservação
ginástica rítmica

com aparelhos
de solo

. ,.,..r-., '" ,': ,r] ;',:, ,") /:

.,.r:.i,;~rl~ ~,~(~: -.;

o"

',r" ~

2 - PINCIPAIS CLASSI~ICAÇÕES _D..0~__DESl'.9_R~

Llversas classificações de desportos poderção s~r
apresentadas, segundo o ponto de vista em que o autor se coloque.

amador~ .-,.. I - Social profissional"

j

destreza
velocidade
agilidade
habilH!a.de

para adultos
~.'." ..

111 - Sexo
caracteristicamente masculino
indiferentemente masculino ou feminino

~caracteristicamente feminino

~~,

IV •.•Valência Física

,.f'orça
resistência

. . ~ r,. -'~ ., ~.- ..

~ ..,.;~.). -s.

i:!r.....:' ....

'\ { - . ~, v ...Esfôrço suaves ou frncos
intensos ou fortes

·jt.
, .. "~ .J VI •.•Coordenação neuro-muscular

,sL~ples ou faceis
," I.. .' ~.L : .•~J~::

~dificeis ou complexos

VII - Valores bio-psico~osiais
positivos

)

negativos
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VIII - Meio r!sico
terrestres
't·aqua 1COS

(1aereos

IX - Número de participantes
{indiViduais
lcoletivos

SOB O PONTO DE VISTA RECREATIVO:
Consideraçoes dG duas ordens se impões. A primei-

ra encara os. desportos como diversão passiva e a segunda como di •
..• .versao a t íva ,

OS DESPORTOS COJ.vIODIVR;:zsKoPASSIVA:",
Entre as diversões passi~as que em nosso meio mai

or acolhida encontram~ estão situados o futebol e o cinema; o tea-
tro e os demais de~portos figuram em segundo plano e por isso dêles
não nos ocuparemos. O futebol é inegavelmente o divertimento das
grandes multidões em nosso pais, e portanto~ não deve ser combatido,,como pretendem alguns de ~eus adversRr os, mas inteligentemente apr~

~veitado como força social.
OS DESPORTOS CONO DIVERSÃO ATIVA:

Constituem ótimo elemento de recreação, pois pro -
por.cionam um derivativo dos mais indicados para o esp!rito, al~m de
serem saudáveis para o corpo. A prática desportiva que melhor pare-

, ..• .ce corresponder as necessidades de 1l.TJladiversao at1va parece ser o
voleibol, seguindo-se-lhe o futebol, o basquetebol, o tenis e ore";'
mo. ~ interessante assinalar que os desportos individuais encontram
pouco campo como diversão, quer ativa, quer passiva.

~

SOB O PONTO DE VISTA EDUCATIVO
O alcance dos desportos como meio de educação f!si

ca poder~ ser resumindo em três principios fundamentais:
I - Exigir dós organismos dos Lndãvãduo a subme t ã«

dos a tal regimes de trabalho físicos esfôrços cujo grau de intensi-
dade aumente paulatinamente, sem provocar, por esta forma, grandes
reações orgânicas, sempre de efeito prejuqiciais sôbre a saúde;

C I
a,.,,.,II - onsequentemente obter maior resistencia org~

# ,.,nica dos individuos, de modo que estes possam suportar trabalhos de
qualquer natureza~ aos quais não resistiriam em outras eireunstan-
eias;

tIl - Desenvolver a capacidade fisieu pelo aumento
sucessivo da complexidade dos exercicios, de tal sorte que um indivi
duo"de aptidão inferior possa sobrepuj~r outro de maior aptidão, pe-
lo uso mais inteligente de suas forças.
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o uso das práticas desportivas como meio educacional d~

verá ser feito com grande cautela, afim de que nno se exijam dos
organismos aind~ em fase de sua evolução esfôrços demasiados que
venhm perturbar. Aqui deverão sempre os desportos ser adaptados ao

t ~ #valor flSico dos educandos, adnptaçao esta que se processara me· -
diante a redução de tempo de duração da prática e das dtroensões -
dos c~pos ou provas. Não deverá também ser esquecido, e isto
fundamental, que os educandos participem das práticas desporti
vas sempre em igualdade de>condi-çoes, quer sob o ponto de vista
r í b' .isico, quer so o tecnlco.
SOB O PONTO DE VISTA CmTI'ETITIVO . -•

A competição tem por finalidade, nos desportos indivi' -
duais, o récoràe e, nos coletivos, fazer com que vma das equipes
consiga,- para o seu grupo, maior número de pontos. O récorde sig-
nifica a luta do homem contra o espaço e o tempo e cada récor ; -
de quebrado assinala mais uma vitória de sua efici;ncia física.Na
preparflçáo do depportista para a competição t€remo~ sempre de le-
var em conta os f'"1tores:por mínimo que sejam, cnp~zes de contri-
buir para aumentar o rendimento do trabalho físico. Asslffi,as COE
dições morfológicas, fisiológicas e psiquicas do desportista não

~ ~ t ~poderao ser ignoradas ao elaborarmos a sua preparaçao flsica,tec-
, ,nica, tatica e psicologica.

4 - os FU~~AMENTOS CIENTíFICOS DO TREINMvffiNTO DESPORTIVO

Entende-se por_metodologia o ato de dirigir o espírito na
investigação da verdade. Deste modo, a metodologia do treinamen
to desportivo representa o estudo de uma unidade de principios v~r
dadeiros que devem reger o treinamento desportivo,de maneira tal -~
que ~o desportista alcance o máximo de sua eficiencia física e téc
nica.

A t ~ ~Esses princlpios deverao ser de orqemgeral, isto e, apll
oave Ls ao treinamento de todos os desportos. Não poder-á existir U
ma metodologia para o futebol e outra para a natação, assim co '.~
mo não -eziste uma metodologia para língua e outra para geografia •
O modo de ensinar cnda matéria não é um método, logo g maneira de
br.eLnar- cada desporto tnmbém não representa um método.

Isto não implica que ,método signifique a unidade de idéias
mas tão s~mente a sua unidade. A metodologia do treinamento despor-
ttvo , apresenta bases 'comuns para todos os desportos e são esslà3,.ba
Bes, ~sses alicerces, que técnicos dêsportivos, quaisqu9r que sejam
as suas especializações ~ não poderão deixar de conhecer.
CIÊNCIAS QUE CONTRIB1J'SN IARA AS BASES GERAIS DA METODOLOGIA DO TREI

NPJ::EN::::'ODSSPORITI\-O; - Duas são as ci~'ncias que contribuem funda -
mentalmente para a metodologia do t.r-e í.nament;odespor-ãt ãvo, a b1.o1o-

1#

e-



gia e a psicologia.
Foi no século XIX que a biologia com Claude Bernard e

Gregor Mendel, logrou separar-se d~ filosofia e ser considerada co
mo ciência autonoma. O tempo foi instituido em 1801 po~ Lumrk"que

A .procurou com ele significar o estudo da vida e dos seres vivos.
E por um melhor conhecimento do desportistu, das fases

por que passa a sua evolução, dos limites de SUAS possibilidades
aos meios que utilizamos que poderemos ter não apenas um result~do,
positivo, no treinamento desportivo mas o maior resultado positivo.

A psicologia bem se desmembrou da filosofia, constituindo
'" ,se ciencia autonoma no seculo passado.

2 - DETERMINAÇÃO DO VALOR DO DESPORTISTA:
Consideraremos como desportistn u1uele que pratica o des-

porto, tendo por objetivo a comp~tição. A sua finalidade nos desp~r
, - -tos individuias e o recorde e nos desportos coletivos a obtençao do

maior número de pontos em cada uma das equipes.
_ , N

A determinaçao do valor do desportista ~ funçuo de suas -
condições morfológicas, fisiológicas e psíqUicas.

Condições morfológicas: ~ Ai Shoori~ afirma que a rorma é
'"ferramenta viva ligada aos meios de que vive. Observa ele, com a

sua autoridade de conselheiro cientlfico da Federação Fr~ncesa de
Atletismo, que as especializações desportivas não,oausam deforma -

~ ~ A ~ ,çoes, sao antes as consequencins do que qs causas. Nao e o salto -
que alonga as pern~s; mas o saltados que se aproveita do compr1me~
to das suas pernas.

-, ,Condiçoes fis10logicas: - Para a pratica desportiva, a
condição fisiológica primordial e a regularida~e de todas as fun
ções pelo trRbalho perfeito de todos os orgãos. Mas não basta essa
normalidade, há necessidade de que o org~nismo se adapta aos esfo~
ços que lhe vão ser s91icitndos, de modo que os possü realizar sem

#prejuizo parn a saude.
- # -,Condiçoe~ psicologicas: - As condiçoes psicologicas do

- ~ N'desportista sao de muita importanc~acomo as condiçoes morfologl
cas e fisiológicas. Convencionaremos por condições psicológicas a
disposição psíqUica com que o indivíduo se apresenta para prática
desportiva, notadamente quando esta tem carater d8 competiQão.

Os complexos ~ as superstições ou c~endices desempenham a
~ui um papel r~levante.

t importante assinalarmos, embora de forma suscinta, a d1
ferença que existe entre condições psíquicas e condições psicolbgi
cas~ As primeiras dizem respeito.ao.p~prio innivlduo e são inereE
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Ates ao seu patrimonlo, ao seu equipamento de recursos naturais ,

respondendo pelas suas reações lentas ou rápidas aos estimulos -
do meio exterior; as segundas representam condições eventuais ~~
mentaneas, provoc0das por uma circunstância fortuita, tais como
as que resultam de ~~ traumatismo moral, de um complexo que se
possa estabelecer, etco

6 PREPARAÇÃO DO I2.E~ORTISTA:
- ~A preparaçao do desportista compreende tres aspectos; a- , - ~ - ,preparaçao fisica, a preparaçao tecnica.e a preparaçao tatica.A-

preciaremos sucintamente cada uma delas.
Preparação fisica: - Esta preparação compreende 2 fases

bem distintas: tml visando' ao desenvolvimento corporal e outra ten
~do por objetivo o treinamento organco.

Como a primeira fase pretendemos colocá-Io em condições,
mediante um dos fatores para isso indispensável: o.aumento geral
de suas forças. A consecução deste último objetivo não significa
que o desportista, possa ter cong.:.~1~i.~,.para que isto se ja admt>

A, O"tido, ele devera apresentar qualic1adesfisicas e tecnicas, que -,., --
lhe permitam praticar com eficiencia o de2porto escolhido.

O treinamento org;nico-é.a adaptação do organismo do des. .
portista aos esforços que dele serão exigidos, os quais não pode
ria suportar sem um treinamento que paulatinamente lhe aumentas-
se a resist~ncia.

Preparação técnica:.- A preparação t~cnica do despor-
tista tem por objetivo a obtenção do estilo, com a posse do qual
A , t ~ ~ Aoele,despendera o mJ.nimo de força e alcançara o maximo de eficien
cia •

Ainda que considereasemos a mesma eficiencia e diminui-..•
ção de esforço representaria uma grande conquista para o pratica~

__ -.t-e-,<-proporcionado-lheum rendimento maior, o que por si só reco-
mendaria a obtenção do estilo.

, A ~Sabemos que o rendimento, e isto se da com todas as ma-
quinas, inclusive a humana, é a relação que existe entre a redu-...çao e o consurno..

A preparação técnica compreende, port.a nto , duas fases:a
'fW _,primeira corresponde a obtsnç~o das cOLdiçoes tecnicas, a aqUi-

sição ~o estilo, utilizando-se parn tal fim as sessões de aplic~
ção; na segunda fose se destins a apuraç50 das condiç5es técni -
cas, ao apr Lmcr-amerrt o elo B:3 t í Lo , a obtenção da forma técni ca, em
pr~gando se aí as SeS30-3,Scomplement.ar-e s ,

]'2:'_6par2Q8'otá t5.en - tática cons iste na melhor maneira -
possível de utillzar a técnica, de modo a impor ao adversário a

d
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própria iniciativa. Representa ela o fruto da observaçno c do
julgamento das possibilidados do antagonismo, a apreensno de
certas jogadn.s car-ac t.er-Lst Lcaa , a predileção por esta ou aquela
modalidade de jogo; a experioncia ainda é o melhor professor de
,tatica desportiva.

t:
e não um fim.-

. t ~ " iprec1so er om mente que a taticn. e um Ee o
O objetivo n~o deverá ser empregar uma tútica

" ...prefixada, mas a que melhor se ajustar as condiçoes do momento.

7 - CONTRÔLE DO DESPORTISTA:
~ por intermédio do controle do dosportista em

treinamento que se torna possivel saber se o regime de trabalho
físico a que está. sendo submetido não lhe está 'Çl'ejudic:mdo o
organismo e ainda se êsse mesmo regime pode jú ser intensifica-

, •.. -do de modo que, em determinada opaca - a da competiçao - tenha
êle alcQnçado o seu estado de forma.

O contrôle comporta, o
técnico e o tático, o primeiro a cargo
mos a cargo do técnico d esportivo.

aspecto fisiológico,
do médico c os dois últi

o

" , - #C0T.ltrolefisi<?logico - Nao podera ser dispensa.
, - Ado em qualquer pratica com finalidade de competigao. 19uns de~

portos exigem maiores cuidados, como a corrida, a natação, o v~
Iibol, os saltos, os arromessos, etc., embora não possam dispeg
sar este contrôle, não impõem tanta cautela com%s acima apon-
tados.

Contrôle técnico - O contrôle técnico deverá.
estar baseado exclusiva~ente na observação do treinador, assim
pensamos; não deverá ser feito, comparando os resultados~ no ca

"-so dos corredores e nadadores~ de tir.os na distancia da prova,
a que são constantemente submetidos. Isso tra~ o depauperamen-
to do desportista, uma vez que estará a exigir, frequentemente,
grandes esfôrços de seu organismo, sem que ainda tenha alcança-
do o seu e stado de forma. A situação de f'or-ma deverá coincidir
com a época da competição, caso em que S8 verificará o melhor
resultado de que o praticante fôr capaz. Assim, o fator ;t~po
deverá ser levado em consideraç~o, antes de qualquer outros.

Contrôle tático -- v contrôle tático estará ba
... ~------

seado, como o anterior, exclusivamente na observação do técnico
Para tal, o objetivo, cr~~.r~ aos desportistas as situações mais
diversas, a fim de que o mesmo terillaensejo de aplicar, de acôE

~ ,do comas circunstancias de cada momento, as taticas mais ade -
quada s .•

A verificação do aproveitamento do desportista
que muitos técnicos desportistas costumam fazer, relativrumente
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aos corredores e nadadores, com tiros na distância da prova to»
mada de tempo, constitui um grande erro.

A forma é u...'"1ac1itl.laçãoinstavel, capaz de preju- -
" Adiear-se sob a Lnf'Lueric La de fatores que possam trazer perturbo.-ções de qualquer ordem ao organismo. A solicitação de um esfor

, ~ ~ço violento, as vesperas da prova, podera trazer a perda da for
ma .•

Para que o atléta seja dado em dondições de
competir além da sua preparação t~cnica, há um ponto indispens~
vel: é a preparação tática do desportista.

Quando dois desportistas apresentam técnica de
igual valor, a vitória pertencerá aquele que adotou melhor táti
ca.

Nos desportos coletivos a preparaçQo tát~cà a~
$umB um carater de muito maior L~portância; a troca de um joga:
dor de posição, etc., pode influir para a vitória ou a derrota
de uma equipe.

8 - RACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO TÉCNICO DESPORTIVO:
A preparação geral do desportista, com o obje·

tivo de competição, deverá comportar duas fases:
I - visando a obtençãO das condições
11 - visando a obtenção da forma
A prL~eira fase está ligada um sólido preparo

~ 0# ,. <flSico, sem o qual absolutamente, nao sera. posslvel, mair tarde
a adaptação do organismo à natureza da.prova.

A segunda fase comporta o aprimoramento do es-
tilo e a adaptação do organismo à na.tureza da prova.

Esquemáticamente, o plano geral de treinrumento
poderá ser assim representado:
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Fins. a atingir
Tempo prevista. - em fa.ce da. data. da prova ou
jogo.
Nú~ero de desportista.s
Valor dos desportista.s que irão competir

com os quais irão com-
petir

Elementos in-
dispensáveis a
um plano geral
de tre inamen to

Recursos disponiveis em
pes~oal
instalações
material

1'1eiosa empregar

sessões de preparaçõO
sessões de adaptação
sessões de aplicação
sessões complementares

H 11 •orar~os
semanais
diários

UnLf'or-me s

Local

•.•..: '-1

Fins a ati~g~E - Objetivo que se tem em vista
ao qual o plano deverá servir. Sômente conhecendo o objetivo:
preciso que deveremos alcançar ser& possivel a escola adequada
dos meios a emprega.r.

Tempo p~isto - Sem conhecer o tempo de que
'. A o ,..., ~. ,.devera dã spor- para a r-e aLí.z açac do seu t.r-ab atho , ser-a l.mpossl.-

vel a qualquer técnico organizar.~~ plano de treinamento des
portivo.

NÚmero de desportistas - Conforme a quantid~
de de praticantes de que dispon.ha, consoante o. caracter:l.stica
desportivaJ c técnico organizará as respectivas turmas, grupos
ou equipes.

t
il •o ecnlco, mas, e principalmente, a do dos adversúrios.

Rer;ursos disDonlveis - Os recursos serão-_._--- ..•..._-- . ~---.- de or

Valor dos desportis~ - Impõe-se aqui a de-
terminação não apenas do valor dos desportistas de que dispõe,

dem pessoal e materi~l.
Meios a empregar - O técnico utilizará 4 tipos

de ""sossoea:
n) - sessões de preparaçm
b ) - adaptc,ç-ão
c) - aplicação
d) - complementares
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Horários - Dois tipos de horários serão orga-

nizados: um preverá as ativida.des dentro de cada semana. e outro·
dentro de cada dia.

-Unif~ - Os sapatos usados durante os trei-
nos deverão ser usados no dia da prova.

Local - Sempre que possIvel o troino.mento deve
rá ser realizado no local onde se verificará a competição.

9 • PRÁTICAS DESPORTIVAS PAR~ A MULP~R:
Dos númerosos desportos que o home~ pr~tica ,

muitos podem também ser praticados pelo. mulher, enquanto outros
existem que são inteiramente contra-indicados e mesmo devem ser
proibidos. Nos diferentes congressos de medicina desportiva ou
nos de ~ducação Física o tema tem figuradooompre, suscitando

N , A,distintas opinioes. Parece fora de duvida, e este e o ponto de
vista dominante, que a prática de desportos arriscados dependo,
sobretudo, da natureza individual da mulher. Gregorio Maranon,
ao estudar os caracteres de inter~sexualidade, justifica a ra -
~ão pela qual muitas mulheres sentem inclinação a atividades n~
turalmente masculinas, enquanto homens existem que se sentem a-

t . -tra1dos pelas atividades essencialmente femininas. Assim, nno
seria o desporto que masculinizaria a mulher, mas a mulher, com
caracteres acentudados de inter-sexualidade (mulheres masculini

. -
zadas) que procurariam no desporto as atividades que satisfize~
sem aos seus impulsos naturais, às necessidades imperiosas de
um organismo que reclama movimentos intensos e bruscos~ lances
imprecisos e perigosos.

As autorizadas desportivas de todos os paises
civilizados tem procurado, tanto quanto posslvel, coadunar os
desportos com a natureza da mulher procurando preservar-lhe os
encantos femininos.

Dentre os desportos proibidos devemos situar :
box, pesos e halteres, lutas em geral, algumas provas de atle _
tismo (corridas de fundo, salto com vara e lançamento do marte-
lo.

Os contra-indicados são: ginástica de apare~s
algumas provas de atletismo (corridas de meio fundo, salto trl

plice e lançamento do peso), remo, futebol e outros semelhantes.
Os adaptados são aquel~s cujas regras foram modificadas para
que o esfôrço melhor correspondesse à natureza da mulher, como
basquetebol, algumas provas de atletismo (co~ridas com barrei _
ras e lançamento do disco), hipismo, etc. Os indicados são Q_

.. ""queles que melhor correspondem as exigencias do organismo femi-
nino, dentre os quais a natação, o voleibol, o tênis e a esgri-
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ma se apresentam como os principais.

Assim, poderiamos organizar a seguinte classi~
ficação dos desportos para a mulher, indo dos que lhe devGm ser

# Adevados ate aqueles qUG a podem favorecer:

, •• ~..J<'O •••••
•...:.•• .:."'" _ •• i,.

Desportos

proihidos (box, pesos e halteres, etc.)
contra-indicados (remo, futebol, etc.)
adaptados (basquetebol, atletismo, etc.)
indicados (natação, voleibol, etc.)
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P R E P A R A T 6 R I O S "M A G 1ST E R t1

,Para candidatos aos concursos de ingresso no Magisterio
Secundário, Normal e Industria.l

DIRETORES: - Profs~ Hanoel Pereira e Rosalvo Florentino
9e.. AULA Prof. Dr. Inezil Penno. Harinho.

-------------------------- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- -
FINALIDADE DA EDUCAçÃ9.YíSICA NAS ESCOLAS PROFISSIONAIS.
CARACTERíSTICAS DAS ATIVIDADES FíSICAS E SEU EMPREGO NAS ESCO-
LAS PROFISSIONAIS.

Sill1ARIO:

1 .;;.Considerações $ôbre os programas de Educn:ção Ffsico. nas e,!
colas profissionais.

2 - Gnupamentos dos diferentes cursos das escolas profissionais
em race da.po sLçjio dominante, no trabalho d as cadeiras fun
damentais e das qualidades psico-som~ticasexigidas para o
maior rendimento daprofissão.

3 - O problema e as características especificas do grup~ento
homogêneo. Constitui~ão dos grupos para a ginástica de co~
pensação e para a exploração de qualidades psico-somá.ticas.

4 - Indicações de exe~cfcios para a ginástica de compensação e
para a exploração das qualidades psico-somáticas em face
dos grupos consti tuidos .•,

1.,Considerações sôbre os programas de Educação Física nas es
colas profissionais

A educação fisica nos estabelecimentos de ens!
no industrial, em colaboração com as disciplinas dos cursos do
primeiro e do segundo oiclos, tem por fim, como objetivo geral,

,suscitar, desenvolver e apr-Imor-ar- as qualidades f'Ls í.c as do edu
cando, estimular o funcionrunento de seus órgãos e, como objeti
vo especial, desenvolver excepcionalmente certas qualidades fi
sicas que a natureza da profissão escolhida exige pa.ra um ren-
dimento de trabalho maior e ainda dar ao organismo uma compen .•
sação de modo ta.l que as sinergias solicita.dasdurante o tra.ba,lho possam obter paraoa seus musculos um relaxamento adequado
e outir-as , cujo. solicitação foi quase nula, se jam conveniente •..
mente exercitada.s de maneira. o. evitar a atrofia. dos elementos
componentes.

Os progrruno.s de educação fi$ica para os estabe
lecimentos' de ensino profissional comportação duas partes dis-
tintas. A primeira, com~~ a todos os glunas, terá por fim as~

","lI" -..,. ~ -. J ..:-, . ~

)



:_, .- ' <

.66-

•... !',

. ;.';..

segurar aos educandos um desenvolvimento harmonioso, estabele-
~ ,.cendo perfeito equilibrio morfo-fisiologico de seu organismo e

a segunda, aplicada de acôrdo com as exigências de cada grupo,
procurará componsar os inconvenientes da posição do trabalho e
explorar qualidades especlfic~s exigidas para o melhor desemp~
nho das atividades profissionais escolhidas~

O desenvolvimento do programa de educação rIs!
,ca exige previ~ente que os alunos sejam distribuidos por sexo,

A Asegundo grupos homogencos, de acordo com:
a) parte geral .•.a. capacidade r:tsico.de cada um
b) parte especial - a natureza do curso em que

esteja matriculado.

pados
a sua

Assim, pàra a parte geral o~ rulunos serão gru-
do mesmo modo que no ensino secundário, isto é, segundo
capacidade física e as formas de trabalho corresponderão
indicadás no capItulo que tratou da psicologia aplicada

-'

;._. ~

.;:<
,-

!\,-:- ...•

, .'as Ja
à edueaç-ão fisica do adolescente.

Para a ginástica especial
tituidas lecando em conta a posição em que

as turmas serão cons
o aluno permanece a

maior parte do tempo'e as qualidades psico -somáticas que deve
rão ser especIficamente desenvolvidas para atender melhor às ~
xig~ncias daprofissão abraçado.. -

j
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, 9~ -

2. Grupamento dos diferentes cursos das e scolas profissionais
em race da posiqão dominante no trabalho das cadeiras fun-
damentais e das qualidades psico-aomáticas exigidas para o
maior rendimento 'da profissão.

As ativid~des rfsicas nesta parte, terão por..rinalidade dar trabalho as sinergias musculares pouco emprega-
das durante a aprendizagem da profissão, proporcionar o neces-
sário relaxamento aos músculos muito solicitados, corr~gir ví~
cios ou tendências viciosas na postura e desenvolver qualida -
des psico-somáticas requeridas para o maior rendimento do tra-
balho industrial.

Nestas condições, terão de ser conSiderados 3
elementos importantes dentro das atividades de cada curso:

a) - a cadeira ou cadeiras fundamentais;
b) ••a natureza da posição dominante no traba.;.

lho escolar;
c) ••as qualidades psico-somáticas que deverão

ser excepcionalmente desenvolvidas.
Os cursos previstos para o ensino profissional

no Brasil são de vinte e quatro espéCies. Não sendo possivel
trabalhar com 24 turmas, cada uma das quais representando um
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dos cursos, êstes serão reunidos em grupos homogêneos em ~ela-
-,.." • N • ' •çao a pOS1çao dom1nante no trabalho escolar e as qua11dades
. 't' 1PS1co-soma. 1cas a exp orar.

Em face disso teremos o seguinte quadro:

I Cursos de r ~..g~tg.~.g...te1\Q~alidades_____ ..:.-LnotraboJJ t Lcas a ex
psico-somá~
lorar '

. A I ..Fiação e t~,celagem!Cerarnica.;l~ De pé :Habilidade
IIGravura e l\ilarceno.r1a .

manual

nArtes do couro;Alfaiataria; De pé e I Habilidade manual
Cl Icortes e costura; hapeus, sentadaflôres e ornatos (sexo femini:

no) e Tipografia e encaderna-:..
[çao
-. -Ã------- -, /to

Mecanica de maquinas;-Eecanica. De p~
t
'de aVi.ação ;~par~lhos el~t;:iCQS c

le telecomun1caçoes;.Mecan1ca
de precisão.
I

I Habilidade manual e
precisão de movimen-
tos

Habilidade manual e"-força
,De peIcarPintaria

F -h . '. ~ Habilidade manüal,pr~IMecanica de automove1s De pe cisão de movimentos e
I forca..

I ·1 Habilidade manual,pre
!Má~uinas e instalações elé- De pé cisãotde movimentos e,1tr1cas I [equILfbz-Lo
~Alvenarias e,revestimentos e \.De pé e IHabilidade manual,fô~
I[cantariaartistica I sentada Iça e equ1brio
" i De ~é e IP~ecisão de movimento,de coco~if~rca e destrezaIIFUndiÇão

fF~rça braçal (melhor IDe pé jbraço)e relat-iva.pree':
I I ,são de movimentosSerralheria

lcalderaria 1D ' lForça braçal (melhorle pe ibraço)
Pintura j De pé rPrecisão de movimentoJ

I :e equilíbrio "
I . j. !Des!reza,ho.1?ilitade nalIPesca tMar1avel ltatoria e força(esfor~·
! 'ço coletivo). r
[IJoalheria. Sentada iH~b~)idade manual,preftC1saod e movimentos. 1

As qualidades psico-somáticas a explorar, que
figuram no quadro poderão s er esquematizadas da seguinte forma:

Qualidades. 'PS1co-soma •..
t.í.c as

.-- {habilidade manualprecisão nos mov Iment.os ou .equilíbrio

.movimentos de precisao destreza
.•. {força.nos movim~ntos ouf~rça em geral

movimentos de força força braçal (melhor. braço)
,habilidade natatoria
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Para a posição dominante no trabalho escolar,
teremos esta chave

Posição dominan
te

,ge pe
sentada.

#de pe sentada
# #de pe e de cocoras

Com êstes elememtos será poss!vel ao professor
de educação física realizar o seu trabalho na parte especial de
acôrdo com as recomendações .feitas a seguir.

3.- O problema e as carácteristicas espec:Í.fic?s do grupamento
homogêneo. Constituição dos grupos para a ginâstica de co!',!
pensação e para exploraqão de gualidades psico-somânticas.

"",.... ,.!:. ,.... , ...

,

Os alunos serão aqui reunidos sempre em quatro
grupos e a sessão de trabalho especial comportará duas partes:

", " "a primeira destinada a ginastica analitica e a outra as ativi-
dades recomendadas para e~plorar as qualidades psico-semânticas
requeriuas para o meL~or desempenho da função.

Para a parte de gin&stica analitica os alunos
dos diversos cursos serão assim reunidos!
Grupo A (PosiçQO dominante no trabalho - de p~) - Cu~

sos de: Fiação e recelagem; Cerâmica; Gravura;

: f .

, .

__ .._.-......•..'._••.•.••...• ~,~,-.-r'",....•.. ,~--"

t ,

,.--: .:......

f-1arcenaria.;Necânica de máquinas; He c;nica de
Aviação; Aparelhos elétricos e telecomunicações;
Mecânica de precisão; Carpintaria; Mecânica de
. t ' i 1\<" • tI'; 1 t .AU omove S; l'laqUJ.IlaSe aris a açoe s e e r-acaa ;
Serralheria; Caldeiraria; Pintura.
(Posição dominante no trabalho - sentada)-Cu~
so de Joalheria. -
(Posições dominantes no trabalho - de pé e sen-
tada)-Cursos de: Artes de Couro; Alfo..iata.ria;Co.!:
te e costura;Chapéus, Flores e ornatos(sexo .fe-
minino); 'I'Lpogr-a.f'La e encaderno..ção; Alvenarias e
revestimentos; Cantaria art:Í.stica.
(Posição dominantes no trabalho - de pé e de cé
coras) Curso de Fundição.
Para as qualidades psico.senlánticas em explorar

os alunos serão grupados da seguinte forma:
Grupo I (Posição nos movimentos ou movimentos de preci-

são) Cursos de: Fiação e tecelagem; Cerâmica; Gr~
vura. Marcenaria; Artes de Couro; Alfaiataria;Co,!:
te e costura; Chapéus,flores ornQ~os( sexo femi _
nino); Tipografia e enca.dornaçQo; Mecâ.nica de mÊ:
quinas, MecinicQ de Aviação; aparelhos elétricos

Grupo B

,M. _~#; .~

1--"'----- ."" .._ ...••. - ..••.,._ ..•..........•

Grupo C
.- ..- ._..-..~._.''- ...•..._,

•...-_ ..,,-, .•..-'

t "., ~,

Grupo B
-,.. ,". ;, ...;.

.,.
r; ,t ....J i L fr

".~ -". ,.;.:- f.: .•...-. _ ':' •. :
~:;::;J i'



e instalações el~tricas; Pintura e joalheria.
Grupo 11 (Fôrça nos movLüentos ou movimentos de fôrça) -

Cursos de Caldeiraria e Serralheria.
(Precisãc relQtiva nos movimentos ou movime~tos de
relativa precisão efôrça relativa nos movimentos
de fôrça r-e Le, tiva) Cursos de: Carpintaria; 11ecâni
cu de automóveis; Alven~rias e revestimentos; Can
t . .' t: t' ti' Fu,:J· ' ..•ar i.a .arca s: CU; mcu çao ,
( I"Habilidade n~tatoria. força e destreza) Curso de
Pesca.

4- Indicações de exerc1.cios parn. a ginástica de comnsação e pa
ra a exploração das qualidades psico-sewlnticas em face dos
grupos constituidos.

Para 'a parte da gin~stica anal1.tica, com o objeti
vo de corrigir os vicios ou tend~ncias viciosas de postura e
comp'fnsar a solicitaçQó excessiva de certas energias musculares

••• #e a pouca atividade de outras sao ,recomendados os exercicios a-
baixo.

f. bdom.Lna.iexer-c ac i os a QOillJ.n,J..J.S;
t' " •••exerClClOS de suspensao;

auto-massagem abdominal,
os exercfcios.indic~dos para os grupos A e B.
exercícios. anal1ticos nas posições deitado. e sentada;
exerc1.cios abdominais;

~ -exercicios de suspensao;
auto-masagem abdominal;
exercícios de relaxamento para os membros inferiores.,
Paro. a exploração das qualidades psico-somáticas e-

xigida8 pela n8ture~a da profissQo, 8.20 indic:1dús estas formas de
trabalho f1sico •

Grupo 111

Grupo IV

~. f. '..__ .

,... ,
l,_,

Grupo B:

"'. ".J' i~

,. , 1. ; Grupo A

. '

.• ,_i Grupo G:
": ': >-

Grupo D:
..• \-

.•..•_.,.J ::-

, d'~l

\ .,

. ~ .":
.'.... J. ._H ~

'!.:;-:-'l~J
'.' Grupo I:, •• .1 •.•••..••.•.••••

,.~ -', 1,

.!f '';

exercicios anal1.ticos nas posições deitada, senta-
tada e de joelhos; exerc!cios abdominais;
exercicios de movL~entação das articulações do tron
co e dos joeL~os;
exercícios de relaxamento ps.ra o tronco.

t "l't" "- d' t dexerClCJ.OS ana 1 lCOS nas poslçoes e pe e dei a u;

exercicios combinados e assimétricos;
'#marchas rapidas;

'" d "ltb .exerClClOS _e equl 1 rlo;
saltos;
corridas de velocidade;
l~çrumGnto em precisQo;
basquetebol;
voleibol de dupla;
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Grupo 11:

voleibol (na posição de IGvan~adores);
f'ut.ebcL,
ecercícios de relaxamento dos músculos do tronco e

~. ~." ~.•

.~.." :
.~ .•..••••• --: __ •.,•..:t.

'. T

··r

,."".'

dos membros superiores;
exercícios de trepar;
exercícios de levant~r e transportar;
corridas de resistência;
lutas;
cabo de guerra;
voleibol ( na posição de cortadores)
futebol;
ginásticas em aparelhos;
remo.

Grupo 111 i os exercicios preconisQdos paro. os grupos I e 11 em
menor grau de intensidad8:.

Grupo IV: Natação;
maflchas rá.pidas;

t, d 'l'b 'exerC1ClOS e equl 1 rlo;
saltos;
corridas;
1ançmaentos em posiçüo e distânêia;
exercícios de trepar;.
exercicios de levantar e transDortar;
lutas;
cflbo de guerra;
volibol;
basquetebol;

(.

remo.
S ' 1 N ~empre quo posslve , o professor de educaçao flsica

procurará atender. mais precisamente, à necessidude de desenvol-
ver as qualidades psico-somáticas apontadas para cnda curso no
quadro.

N t #O professor de educ2çao fls1ca devera,sobretudo,evi
tar formas de trabalho físico que cont;ariem o desenvolvimento
aprimorado das qualidades psico-sómaticas requeridas para o me~
lhor rendimento em cada profissão escolhida.

~~~~~'"~~~~--~~~~~:.{~~}
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lO~ AULA Prof. Dr. Inezi1 Penna Marinho
=======;===~==========================:=;====~===:=======~======;

EXERCíCIOS FíSICOS. SUAS FORMAS:SEU E~~R~GO NAS ESCOLAS PRO -
FISSIONAIS. GINÁSTICA DE CONPENSAÇÃO.

Sm·1ÁRIo
1 - Estudo das finalidades das diferentes form~

mas de atividades ffsicas:
- Aplicações (ex. naturais)
- contestes;
- jogos;

brinquedos cantados e rodas;
- acrobacias;
- desportos;
- danças;
- ginástica: formativa,de compensação,

de conservação ,de so10,ritm.ica,com
aparelho.

2 - Como escolher as ativividades.ffsicaspara
uso das escolas nrofissionais.

3 - Características da ginástica de ,compensação

,

1 - ESTUDO DAS FINALIDADES DAS DIFERENTES FOR}ffiSDE ATIVIDADES
FíSICAS.

Para o estudo das finalidades das atividades f!
sicas poderemos diVidi-Ias em dois grandes gr~pos: sintéticas
e analíticas. Entre as primeiras, numa ordem de complexidade
crescente, devemos incluir as aplicações (exerc!cios naturais,
os contestes, os jogos, QS brinquedos cantados, as acrobacias,
os desportos e as danças. Entre as últimas estão as diferentes
formas de ginástica: formativa, de compensação, de conservação,
corretiva, de solo, rltmica e com aparelhos.

~) - Atividades sintéticas
a) ~ AplicaQões.

Esta denominação é originária do J.1étodoFrancês
que dela se vale para indicar os exercícios naturais r-eurrí.dos
nos seguintes grupos, mais conhecidos por faml1ias: marchar,tre
par, -saltar, levantar e transportar, correr, lançar e atacar ê

- - l_.def'ende:r--ge.,_.fi..gu.rando, f'or-a .do qut"dro·..-da.ia e s s ao de.educaçao .f1

~
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sica) a família de nadar. Hébert, em seu Moderno Método Natural
acrescentou mais duas familias: o equilibrismo e o quadropedi~
mo. Segundo O Método Fr8.ncê's,as aplicações IITêmpor fim aper-

•.•.. ,.. tfeiçoar pondo em açao de modo o mais economico poss~vel, todos
, _ A

os meios físicos de que o homem dispoe, os quais ele desenvol-
veu pelos exercícios educativos e pelos assouplis semente (fl~
xionamentos)u. As aplicações representam excelente atividade
física para as crianças, confundindo·se com a sua atividade nor
mal e atuando de maneira decisiva sôbre aS grandes funções de
seu organismo, notadamente a respiração e a circulação. Também
para os adolescentes e mesmo para os_adultos, êstes até certo
limite de id~de, as aplicações tradu7em excelente forma de tra
balho físico. -

.

b) - Contestes:
,Do Contestes, de origem caracteristicamente am~

rican~, são comparações de habilidades dentro de limites espe-
ciais. Qulquer prova de habilidade pode ser chamada de teste,
mas. para termos um conteste é preciso naturalmente haver opon~

...•tes. Os contestes diferem dos jogos por estes tres pontos signi
ficativos: 12) - Em um conteste não ha interferência com o co~

petidor na qualidade de oponente, enquanto no
.••• AjogQ existe uma constante interferencia com seus planos e joga

das.
2S2) --A estratégia e os logros não têm lugar num

conteste, enqu~nto nos jogos há uma infinida-
de de situações inesperadas, estratégias e logros - tudo faz

A • t 'part~ do jogo para eliminar um competidor e confund~-lo ao ma.
ximo.

3º) - Um conteste apresenta poucas situações onde
o jogador deva solicitar sua iniciativa de como mover-se en -
quanto no jôgo, existem muitas oportunidades e emergênCias que
requerem iniciativa.

Os contestes poderão ser praticados com quais -
quer dos exercícios fisicos fundamentais e a corrida de reve~a
mento é o exemplo típico do conteste. Esta forma de atividade
física - o conteste - pode ser largamente aplicada entre as cri
ança~ e os adolescentes, explorando o espírito competitivo que
existe normalmente no homem e estimulando as energias morais,
que mais tarde, poderão ser traços predominantes no caréter de
cada qual.

c) - Jogos
Consoante o il'létodoFrancês, no jôgo não é, senão

a regulamentação mais ou menos metódica dos movimentos intint~
vos que todo ser vivo é levado a executar espo~taneàmente,qua~
do impulsionado pela necessidnde do exercício".
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• A _ -O jogo De um fenomeno de derivaçao pela ficçao:

, A , ,Claparede diz que o jogo, psicologioa e fisiologicamente, como
A A ~ _

toda atividade expontanea de um ser vivo, nao e mais que uma
manifestação da tendência de todo individuo para desdobrar,patn
afirmar a sua personalidade.

"Livre procura de cb jeto.s ficticios. Tal é o c.!!
ráter próprio ~a atividade lúdica. O domínio do jôgo é o para-
iso de c~~.

Karl Groos diz que tloperíodo de infância ,e o
perlodo da atividade lúdica por exce Lenc í.a'", E acrescenta: !t'As

, - -esferas da,vida seria, estao constantemente sob a pressao dos
fins reais. Tudo que realizamos é sempre para o futuro, tal
como o horizonte daquele que avança apressado na imensidade".

Aproveitaremos agora a oportunidade, nestas con
siderações de ordem geral que estamos fazendo sôbre 9 jôgo,
para inserir algumas transcrições,de trabalhos do Dr. Nicanor
:r.Uranda,Diretor da Divisão de Educação e Recreio do Departa-
mento de Cultura da Municipalidade de são Paulo, que não tem
pouparado esforQos na defesa do jôgo organizàdo como verdade i
ro e excelente fator educacional. ,

nO jôgo organizado constitue o melhor m~todo
para incutir princípios, normas e'estabelecer padrões morais.

. _ _ 11-' ;..

A formaçao do carater nao decorre do jogo ~ si, mas resulta,
~ A _ Asurge, por meio ou atraves do jogo. A conduta relevada no j~

go organizado transfere-se para outras atividades de sorte qu~
se pode dizer sem receio de errar, o comportamento da criança
no jôgo organizado é idêntico ao seu comportamento social em
tôda e qualquer outra atividade.

Os jogos motores devem ser selecionados com uma
tríplice finalidade, a saber, a~~entar a resistência, orgânica,
fortalecer a vontade e formar o caráter, tudo para o fim Últi-

.•. ,mo de proporcionar eficiencia social a criança, tornando-a mais
, , Atarde um ser valioso a coletividade. A pratica do jogo motor

organizado constitue dessa maneira um verdadeiro labo~atório de
construção do caráter, de ação moral e de pensamento".

E o Dr. Nã.oanor- Hiranda termina por esta forma
- n' ,.., ~as suas cons ideraçoes : Ha na educaçao fis Lc a , ao lado de f'abos

conhecidos e conclusqes já estabelecidas, inWneros preconcei -
tos que errtr-evan.o progresso dê3ses ramos da ciência, verdades
que permanecem ainda vagamente esboçadas, dados que apenas de

A ~ ~ _ ,longe se entrevem, inumeras impressoes que nao se prestam a a-
.# • ~ . A A tnal~se. So podem ver bem, panoramicamente, aqueles cujo esp1ri

to observador e imaginativo seja alentado pelo amor às ideias
e pela paixão da pe squ í.za cientifica" o
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:c~; ~.t!.} ~~~St1/...·'1..1(j~

Não existe entre o jôgo e o yrabalho uma frontei
~c, ;:.~ ..•. ~. :. ::. .. ~_; t-;~:..;,-' ra absoluta. ..

r : R .:~'. ~.:L.. ,; ~.l·

"Claparede representa pela seguinte curva, a evo
lução do jôgo ao trabalho:-.~.-\S )'~~.:,-,.;-:':

,-~, ~ $, ~~~'.~.--: } -,. ~-:""~f.
...Jofo sup , "\

\ Trab .mov •int•
\
\\Trab.mov.ext.

\\
~ Trab .forçado

~ Fim lúdico

Trab .sup..~ -'

.f

j • ~

Ocupações

Pseudo fim
.

,-. ~~ ,. -'::'-
Jôgo prim.

~.

N AVemos acima a evoluçao do jogo ao trabalho. A
linha mais grossa figura curto-circuito escolar, atalho pelo
qual o menino é bruscamente,conduzido do domínio do jôgo infe
rior ao do trabalho forçado.

1 - O ponto de partida está representado pelo
jôgo primitivo, o jôgo na sua forma mais pura, como simples a-
tividade, sem nenhum fim consciente que a predetermine;

2 - Segue-se o jôgo com pseudo-finalidade, em

,1,:. •.•

~~ • { f

'.;).,'"

,;

,"."'\ .:.;'

f :.-

-, ...que o fim nao e senao um pretexto para a atividade;
~ , ,3 - L ocupaçao e uma fase intermediaria entre o

jôgo e o trabalho, em que o fim está mais ou menos distanciado
da própria atividade;

. 4 - A atividade com motivo luuico se apresenta
qual se subordinam meios que;com fim nitidamente percebido, ao

em si, podem nada ter de lúdico;
5 - O jôgo superior é o derradeiro est~dio do
da curva e está muito próximo do trabalho su -
própria atividade é tão agradável como o fim

J

\"."\ { ... ~

.. -"' .

~
..

, 'I ~":' ',:'-:

ramo ascendente
perior e aqui a
intentado;

6 - O trabalho superior é o tipo mais perfeito
# ~ , ~de trabalho, no qual apropria execuçao e tao interessante como

o trabalho obitido;
, . • t , ••.7 - O trabalho de movelS lntrlnsecos e aquele

no qual a atividade, ainda que em si mesma desinteressante,pr~
d~z imediatamente o resultado desejado;

8 # t- O trabalho de moveis extrlnsecos pode condi
cionar-se a dois fins: o fim mediato do próprio trabalho e o
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fim que o trabalhador procura; é o trabalho na sua forma mais
generalizada; aqui as pessoas trabalham não pelo resultado me~
mo que a sua atividade produza, mas por um resultado mais dis-

-, ,tante, para ganhar a vida, economizar um capital, servir a pa~
tria ou defender um ideal que lhe seja muito caro;

9 - Á corveia é o estádio em que o trabalhador
.' N • ••• I •Ja nao pode emprestar, por uma flcçao de seu esplrlto, um lnte
~ , fresse ao trabalho de moveis extr~secos;

10 - O trabalho forçado é o derradeiro estádio ro
,. - • # Atrabalho, e o flm do ramo descendente da curva, e aquele em que

~ ~o trabalho, sem interesse e penoso por si mesmo, nao se acha
•.• tsustentado sequer pela visao longlnqua de um lucro ou de uma S!

. f •.• ttlS açao lntima, mas deve ser realizado independentemente de
qualquer motivo; cabe bem aqui a citação de iVIauriceBoigey, a
propósito do -ensino secundário: nsão trabalhos forçados aos
qUAis nenhum homem maduro quereria submeter-se durante seis ou

- , -set~ anos, mesmo que lhe dessem acesso a mais brilhante carrei
ra".

d) - Brinquedos cantados
Em última análise não passanl de um tipo elemen-

A , Atar de jogo e melhor se aplicam as crianças de pouca idade,so-
bre as quais o ritmo das canções ou da música exercem notável
influência, facilitando-lhes muitos movimentos que seriam dif!
ceis ou penosos se, por acaso, não rôssem auxiliados pela músi
ca.

Contribuem sobremodo para desenvolver na crian-
~ça qualidades sociais e facilitar a florescenoia da sua perso-

nalidade, além de excelente estimulo para cultivar o espirito
de iniciativa e o desembaraço, quango as crianças devem desem-
penhar papeis destQcados das demais. Inicialmente, com frequên
cia, só o fazem depois de grande relutância, mas em preve se ~
costumam e são as prL~eiras a solicitar tal situação. As rodas
são muito apreciadas pelas crianças e, quasi sempne, têm por
centro motivos regionais que, por êsse modo, contribuem para
que a crianqa assiMile com maior faci]id~de certas tradições ou
costumes peculiares ao grupo em que vive.

e) - Acrobacias
,As acrobacias compreendem exercicios que os a-

mericanos designam pelas palavras tlstunts", IIthumblingstl e Itpy
ramidsll• Ê inegável que a palavra acrobacia tem em nossa lin -
gua um significado próprio, caracteristico, e melhor seria ad~
signação de tais exercícios por outra palavra qualquer, que in
felizmente ainda não foi lançada. As acrobacias são atividades
individuais ou colecivas que visam sobretudo o desenvolvimento



da-de_streza, representada pela velocidade, agilidade e habili-
dade, e do equilíbrio. As acrobacias poderão ser graduadas se-
gundo a intensidade e a complexidade do exercício. ~ interes -
sante assinalar que, na gradução, a complexidade ou dificulda-.
de apresenta escala de maior amplitude do que a de intensidade.

_ ~ A

As acrobacias elementares estao representadas no Metodo Frances
por muitas formas de atividades, que se encontram sob diferen-
tes denominações. Representam atividade que apaixonam, sobret~
do, os adolescentes, porque muitos dos exercícios exigem audá-
cia e sangue frio. No Exército e na Aeronáutica, em nosso pais
as acrobacias são empregadas em larga escala, constituindo uma
das atividades que mais concorrem para o suscitamento das qua-
lidades morais que deve o soldado apresentar. As acrobacias~
também conhecidas, em seu conjunto, pela denominação, aliás,
imprópria, de ginástica acrobática.
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f)- Desportos
Os desportos representam a forma de atividade

t - ,flsica qu~ melhor corresponde as necessidades do adolescente e
do adulto. Traduzem exercícios físicos ryuese realizam indivi-
dual ou coletivamente,.segundo regras pre-estabelecldas e ace!
tas internacionalmente. InÚmeras classificações podem ser a-
presentadas para os desportos, segundo o aspecto social, a id~
de, o sexo, asvalências físicas, o esfôrço eXigido,' o gráu de
coordenação peuro-muscular, OE valores bio-psico-sociais, o
meio físico em que seja praticado, o número de participantes,
etc. Os desportos poderão ser encarados como agente educacionU
elementos de reoreação, meio de competição ou recurso profis _
sional; em cada um d~esses casos apresenta características pró..•
prias que o identificam.

Para completar o estudo sôbre os desportos, em
forma idêntica porque formara os jogos estudados, veja-se a a~
Ia referente ao ponto n~ 3 do Programa do lº Curso de Aperfei-
çoamento sôbre Técnica Desportiva - tiOs desportos sob o ponto
de vista educativo, recreativo e competitivo", do Prof. Inezil
Penna Marinho - Revista BrasilEira de Educação FíSica.

g)- Danças A. ,As danças em todas as epocas da historia e para
todos os povos representaram sempre as manifestações do estado
de espi~lto, traduzidas por meio de uma série de gestos e movl
mentos acompanhados de música ou canto. }luitas são as classifl
cações com as quais os autores têm procurado grupar as danças;
vejamos aigumas delas:
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I - Da Profa. Maria Helena Pabst de sá Earp:

Educancional
Regional

Moderna

Dança

Espetacular
Hoderna
Regional
Ballet

11 - De Curt Sachs:

l
em desarmonia com o corpo

os movimentos em harmonia com o oorpo

Danças
segundo:

sem imagens
Temas e tipos Ide imagens

mescladas

a forma
individuais
corais
de parelha
de sexos

a música
sons n8.turais
acompanhamento ritmico
melodias

111 - Otávio C. Fernandez:

•ginastica
ritmica
harmônica•estetica
cênica

Danças

desportivas
Lmitativas
ceremoniais
de esparcimento
profissionais

-guerreiras
#comemoratJvas de vitorias

de adestramentos
àe armas
de simulações de combates

#numero
individuais
de pares
coletivassegundo o

sexo unissexual
ambissexual
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IV - De Carlangel

Segundo as emo-

para adorar ou aplac~r a divin-
dade ou exercitar o ext~se espi
ritual dos bailarinos - o homem
ao sobrenatural ou Deus

religiosas

ções primárias guerreiras
para intimidar o inimigo ou in-
cutir maior .agr-es s í.v Ldade aos
bailarinos - o homem ao homem •

profanas
para fomentar as relasões se-
xuais ou incitar paixoes entre
os bailarinos - o homem e a mu-
lher.

V - De Renato de Almeida.

"a coreogra-
fia

t •
mama c a s
ginásticas
figuradas

Danças quanto

ao número de
dançarinos

de roda,.paraolto
par unido
conjunto

VI - De ac;rdo com a origem:
Danças americanas

# •europelas
'africanas

B - ATIVIDADE ANAlíTICAS
Ginástica formativa

Sob esta denominação e stão colocados os exerci -
cios ar.allticos originários do métoco sueco - primeiramente o or
todoxo e agora o moderno - e em segundo os idealizadores do sis-
tema sedestinam, pelas. suas' caracterfsticas realmente educativas

tl \1. 1 ~, . - t' ba formar a crlança e o ado escente • .t!..stadenomlnaçao es a as-
tante divulgada na Argentina, Chile, Uruguais, bOlivia, Perú, M~
xico e outros palses da América Latina. Trata-se~ pois, mais de

~ "uma sobre o que entender por ginastica, quando esta, , ,se aplica a criança e adolescentes. Em ultima analise a ginasti-
ca formativa ou ec1ucativa é constituida de exerclcios artificiais
formais ou construidos que pret~ndern tleducart1ou tlformar" o orga

,. "nismo, e com este o seu humano, por partes ao inves de considera
-10 Qm todo complexo.
Ginástica de compensação -

A ginástica de compensação tem por objetivo imp~
dir que se instalem vicios de postura em face da posição em qUG
o individuG é obrigado a permanecer durante o desempenho de sua
atividade habitual. Usa exercicios que proporcionem atividade às



sinergias muaculares pouco solicitadas e relaxamento as que tra
balham demasiadrunente. t o tipo de ginástica indicado para os
que desempenham atividades industriais, comerciais ou burocráti
,cas, segund~ a posiçao em que permanecem durante o trabalho ou
os movimentos que realiz~l repetida e automaticamente. Deve fi-
gurar aindana parte especial dos programas de educação física
dos estabelecimentos de ensino industrial.
Ginástica de conservação -

A ginQstica de conservação também denominada de
manutenção, tem por- fim a ssegurar o equilíbrio morfo ...fisiológico
alcançado pelo indivíduo permitindo-lhe, destarte, que a sua fOE
ma e as suas funções permaneçam estáveis. Êste tipo de ginasti-
ca está previsto no "lVlétodoF'rmc~s" e SG destina aos dias de
chuva, quando é impossível utilizar o campo e realizar o traba -
lho.ao ar livre, devendo o mesmo sor levado a efeito em recinto
coberto - ginásio ou galpão.
Ginástica corretiva -

A ginástica corretiva tem por finalidade o resta
belecimento do equilíbrio do antagonismo muscular e utiliza exe~
cícios especificos, que visem a.encürtar os músculos f.1ueest~o ~
longo..dosou alongar os que estão encurtados. Ê importante "res-

A ~,. _

saltar que os efeitos destes exercicios so se poderao fazer sen-
tir com um elevado nÚmero de repetições, devendo o exercício ser
o mesmo, praticado diariamente, a fim de que se possa atuar sem-

A # , Npre da mesma forma, sobre o musculo visado, levando-o a posiçao
correta que desejamos. A ação desses exercicios, segundo intere!:!,
santes observações e experi~ncias levadas a efeito pelo Dr. C.H.
l\1cCloy-e reveladas no 'Terceiro Congresso Paname r-Lcano de,Educo. .•
ção FíSica, é muito precária a quase ineficiente. Essa forma de
ginástica, para s er aplicada conscientemente, deverá ter um ca-
rater rigorosamente individual e resultar de prescrição médica
segundo cada caso. No âmbito escolar, terá larga aplicação nos
estabelecimentos para cegos.
Ginástica de solo -

Apresente característica especiais, perfeitame~
te definidas pelos exercícios que emprega, incluindo pequenas
marchas, saltos e paradas. Nos c8mpeonatos de ginástica, as ati

A A Ividades deste genero compreendem Qma parte do programa obrigato-
rio. A gin~stica do solo destina-se ~ classe dos ginastas, isto
é, aqueles que se tornlli~eximios praticantes de ginástica e se a
presentam em condições de competir~
Ginástica rítmica -

Já tivemos a opor-bunLdade , no programa da Ia. -sé
J .'
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rie, de Gvide~ciar, que, em principio, toda ginastica e ritmica.
O idealizador do sistema conhecido pela denomin~

ção de Ginástica Rítmica foi Jacquos Dalcroze, professor de mús!'
ca do Conservatório de Genebra, que tamb~m ensinava solfejo e es
tética. Dalcroze partiu da marcha, como exercícios elementar, e
criou, depois séries de exercícios com os quais objetivava deseE
volver e aprimorar o s errt Ldo o.utidito de suas alunas. Assim, DoJ.

croze denominou giná3tica rítmica ao conjunto de tais exercícios
encarando~os sob ~~ ponto de visto. particular: o sentido musical.

Entre nós, a Prof. Lyz Bastio.n Heyer fez uma a-
daptação da ginásticaritmica às características do Método Fran -

A f 'ces, publicando o seu trabalho em um volume sob o t~tulo "Ginas-
.bí.ca Ritmica ti •

Esta forma de
1 ' .nas nossas escO as secundarl.a

de educação física, feminina,

trabalho está bastante disseminada
na parte que se refere ao programa

. f '. tcorrespondendo satl.s atorl.amen e
A

aos interesses que dominam a adolescente.

Ginástica com aparelhos ~
A ginástica com aparelhos difere da ginástica de

aparelhos classificada entre as atividades desportivas, e a gi -
,nastica em aparelhos que pode ser a mais variada e na qual o ~, ,

parelho considerado e fixo. A ginastica com aparelhos caracteri-
t "za-se pelo uso de exercl.cios como emprego de pequenos aparelhos

, ~portateis, tais como maças, hmteres, pesos, marombo.s, bastoes ,
A ' ~etc.. ginaNtica com aparelhos tem bastante indicaçao nos pro -

••• #gramas de educaçao fisica para cegos, pois empresto. maios objeti- -
vidade aos movimentos.
2 - CONO ESCOLHER riS ATIVIDADES FíSICAS PriP.1-tUSODAS ESCOLAS PRO-

FISSIONAIS:

Nas escolas profissionais, deveremos objetivar
com as atividades físicas, estabelecer um harmonioso equilíbrio

, ~ rol- '"anatomo-fisiologico, nno permitindo que se enstalem vicios de
postura, oriundos quase sempre da posição forçada em que o indi-
víduo permanece por longas horas. O objetivo geral a que nos r~
ferimos (equilíbrio anátomo-fisiológico) doverá ser alcançado de

~ forma a contribuir também para o rendimento profissional. Assim,
procuramos:

a) oferecer ao organismo uma compensação de for.
ma que as sinergias musculares pouco solicitadns trabalhem, en -
quanto as muito solicitadas se relaxem, que os músculos que ten-
dem"a encurtar-se se alonguem e os que tendem a alongar-se se e~
curtem, restabelecendo o e quilíbrio do antagonismo muscular.

b) proporcionar ao cluno a exploração de qualid~
des psico-somáticas requeridas pela profissoo escolbida e capazes
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de permitir um maior rendimento profissional;

c) possibilitar ao esp1rito o derivativo de que
carece, por uma abstração completa das preocjpações e problemas
de ordem profissional.

No caso da alínea ~ impõe-se a ginástica de co~
M . tpensaçao na forma apresentada na aula anterior; no caso da all-

nea b, as aplicações, os jogos e os d~sportos são as atividades
indicadas, enquanto, com relação à alínea c os jogos e os des -
portos (com carater recreativo) se impõem coroo as formas de tra
balho adequadas.

3 - CARACTERís'rrCAS D i~ GINÁSTICA DE Cúl'/PENSAÇ!O:

Quando apreciamos as finalidades dos diferentes
tipos de atividades físicas, estooelecemos as caracteristicas
da ginástica de compensação, que não pode ser confundida com a
ginástica corretiva ou a ginástica de manutenção. Está bem cl~

, . •.• b 'ro que, com a ginastlca de compensaçao, o que o jetivrumos e fa-
zer trabalhar os m~sculos pouco solicitados, relaxando os muito
solicitados, é alongar as fibras dos músculos que permanecem en
curtados curante muitas horas e encurtar os dJS que ficam alon-
gados por muito tempo.
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